
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 
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คูมือการจัดทําโครงงาน 

 
 
เรื่อง   ศึกษาการพฒันาคุณภาพดินสอพองใหมีความเปนกรด-ดาง

ที่เหมาะสมสําหรบัผิวกาย 
 

ระดับอุดมศึกษา 
 

ผศ.จิตตระการ  เอกกมลกุล 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 

 การจัดทําโครงงานศึกษาการพัฒนาคุณภาพดินสอพองใหมีความเปนกรด-ดาง   
ที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย 
 

แนวคิด 
 ดินสอพองเปนผลิตภัณฑพืน้เมืองที่สําคัญของจังหวัดลพบุรี  สรางสรรคจากภูมิปญญา        
อันฉลาดของบรรพบุรุษในอดีตกาล และสืบทอดตอเนือ่งกันมาเปนเวลานานนับรอยป  จึงสมควร
ใหชนรุนปจจบุันไดรับรูองคความรูจากภมูิปญญาทองถ่ินนี้  ตระหนกัในคุณคาของภูมิปญญา    
ทองถ่ิน และเกิดแนวคดิที่จะพัฒนาคณุภาพของผลิตภัณฑดวยหลักความรูวิทยาศาสตรสากล เพื่อ  
สืบทอดองคความรูจากภูมิปญญาใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป 
 โดยธรรมชาติของดินสอพองมีความเปนดางสูง ไมเหมะสําหรับใชกบัผิวกาย จึงคดิศึกษา
วิธีลดความเปนดางของดินสอพองใหพอเหมาะสามารถใชกับผิวกายไดอยางปลอดภยั คือมี pH 
ระหวาง  5.0-8.0 ตามเกณฑมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
1. ผูเรียนสามารถศึกษาคนควาหาความรูอยางมีขั้นตอนไดดวยตนเอง  โดยใชกระบวน 

การเรียนรูทางวิทยาศาสตร 
2. ผูเรียนสามารถเขียนโครงงานวิทยาศาสตรไดถูกตอง 
3. ผูเรียนสามารถทําการวิจัยไดสําเร็จ เร่ืองศึกษาการพัฒนาคุณภาพดินสอพองใหมีความ 

เปนกรด-ดางที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย 
4. ผูเรียนสามารถเขียนรายงานการวิจยัและจดัทํารูปเลม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาการจดัทาํโครงงานวิทยาศาสตรจากเอกสารตํารา 
2. ศึกษาองคความรูการผลิตดินสอพองจากชมุชนและเอกสาร 
3. ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาการพัฒนาคุณภาพดนิสอพองใหมีความเปนกรด-ดาง        

ที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย 
      3.1 โดยใชตัวทําละลายจากสารสกัดจากพืช 
      3.2  โดยใชแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) 
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สื่อการสอน 
1. เอกสารตําราเกี่ยวกับดนิสอพอง   กรด-ดาง  pH และ  pH  meter โครงงานวิทยาศาสตร 
2. ใบกิจกรรม 
3. วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือที่ระบุในใบกจิกรรม 
4. ดินสอพองตัวอยาง 
5. เกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนดินสอพองใชกับผิวกาย 

 
การประเมินผล 

1. การเสนอโครงงาน  คิดเปนคะแนน 10% 
2. การคนควาขอมูลการผลิตดินสอพองจากทองถ่ิน คิดเปนคะแนน 20% 
3. การปฏิบัติการทดลอง ลดความเปนดางของดินสอพอง 

3.1 โดยใชตวัทําละลาย  คิดเปนคะแนน 35% 
3.2 โดยใชแกสคารบอนไดออกไซด  คิดเปนคะแนน 35% 
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ใบกิจกรรมที่ 1 
การเสนอโครงงาน 

 

คําชี้แจง 
1. ใหนกัศึกษาศกึษารูปแบบการเขียนโครงงาน 
2. ใหนักศึกษาเขียนโครงงานศึกษาการปรับความเปนกรด-ดางของดินสอพองใหเหมาะสม 

สําหรับผิวกายดังแบบเสนอโครงงานดังนี ้
1. ช่ือโครงงาน……………………………………………………………………….. 
2. ช่ือผูวิจัย…………………………………………………………………………… 
3. ช่ืออาจารยที่ปรึกษา……………………………………………………………….. 
4. ความสําคัญที่มาของปญหา………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 

5. วัตถุประสงค………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 

6. ขอบเขตของการวิจัย………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
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7. ระยะเวลาที่ดําเนินการ…………………………………………………………….. 
8. สถานที่ดําเนินงาน………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
9. วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

10. วิธีดําเนนิการ……..………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

11. แผนปฏิบัติงาน…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

12. นิยามศัพทเฉพาะ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

13. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

14. เอกสารอางอิง…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบกิจกรรมที่ 2 
ศึกษาองคความรูการผลิตดินสอพองของบานหินสองกอน 

 

คําชี้แจง   ใหนักศึกษาศึกษากระบวนการผลิตดินสอพองจากผูผลิตดินสอพองของบานหินสองกอน 

และบันทึกผลการศึกษา 
 

บันทึกผลการศึกษา 
1. สถานที่ผลิต …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
2. วัตถุดิบและแหลงวัตถุดิบ ……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 
3. วัสดุอุปกรณเครื่องมือในการผลิต……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

4. ขั้นตอนการผลิต ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

5. ขอมูลที่สงผลตอคุณภาพของดินสอพอง………….…………………………………… 
5.1 จากขั้นตอนการผลิต………………………………………………………………. 
5.2 จากคุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคมีของดินสอพอง…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
6. สภาพปญหา…………….……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

7. ความคิดเหน็และขอเสนอแนะ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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ใบกิจกรรมที่ 3 
ศึกษาการลดคาความเปนดางของดินสอพองโดยใชสารสกัดจากพชื 

เปนตัวทําละลาย 
 

จุดประสงค 
1. เพื่อศึกษาสารสกัดจากพืชทีม่ีฤทธิ์กรดตอการลดคาความเปนดางของดินสอพอง 
2. เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบชนิดของสารสกัดจากพืชและความเขมขนของสารสกัดจากพืช 

ตอการลดความเปนดางของดินสอพองไดตามเกณฑมาตรฐานมผช. 
 

หลักการ 
 สารสกัดจากพชืที่มีฤทธิ์เปนกรดนาจะสามารถลดความเปนดางของดนิสอพองได 
 

วัสดุอุปกรณและสารเคม ี
1. หลอดทดลอง 
2. บีกเกอร 
3. ใบพืช 5 ชนิด คือ ใบมะขาม ใบกามปู ในคูณ ใบกระถิน ใบหางนกยูง 
4. น้ํากลั่น 
5. ดินสอพอง 
6. pH  meter 
7. กระดาษกรอง 

 

วิธีการทดลอง 
1. เตรียมสารสกัดจากใบพืชโดยใชน้ําเปนตวัทําละลายและใหมีความเขมขนตาง ๆ   
2. วัดคา pH ของน้ํากลั่น และสารสกัดจากพืชแตละชนิดดวย pH meter 
3. เตรียมละลายดินสอพองในน้ํา และในสารสกัดจากพืชแตละชนิด ใหมีความเขมขน  

10% โดยปริมาตร แลววดัคา pH ของสารละลายดินสอพองในตัวทําละลายแตละชนดิดวย pH meter 
4. ปลอยใหสารละลายดินสอพองตกตะกอน  แลวหา pH ของสารละลายใสดานบน  และ  

pH  ของโคลนตะกอนดินสอพอง 
5. เปรียบเทียบ pH ของดินสอพองตามผลการทดลองกับเกณฑมผช. 
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6. บันทึกผลการทดลองและอภิปราย 
 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

ชนิด 
ของตัวทําละลาย 

pH 
ของตัวทํา
ละลาย 

pH ของ 
สารละลาย 
ดินสอพองใน 
ตัวทําละลาย 

pH ของ 
สารละลายใส 
สวนบนใน 
ตัวทําละลาย 

pH ของโคลน
ตะกอนดินสอพอง 
ในตัวทําละลาย 

น้ํา 
 

สารสกัดใบมะขาม 
 

สารสกัดใบกามปู 
 

สารสกัดใบคูณ 
 

สารสกัดใบกระถิน 
 

สารสกัดใบหางนกยูง 
 
 

    

 
สรุปผลการทดลองและอภปิรายผล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 ใหนกัเรียนรายงานความกาวหนาในการศึกษารวมทั้งปญหา  และการแกปญหา ตามแบบ
รายงานความกาวหนา 



 129 

ใบกิจกรรมที่ 4 
ศึกษาการลดคาความเปนดางของดินสอพองดวยแกสคารบอนไดออกไซด 

 

จุดประสงค 
1. เพื่อศึกษาการลดคาความเปนดางของดินสอพองโดยใชแกสคารบอนไดออกไซด 
2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการลดความเปนดางของดินสอพองไดตามเกณฑ    

มาตรฐานมผช. 
 

หลักการ 
 แกส CO2  ทําปฏิกิริยากับน้ําเกิดกรด H2CO3  ซ่ึงจะทําปฏิกิริยากับดางของดินสอพองทําให
ความเปนดางของดินสอพองลดลง 
 

วัสดุอุปกรณและสารเคม ี
1. บีกเกอร    5. HCl 
2. ขวดรูปชมพู    6. หินปูน 
3. จุกคอรก    7. น้ํากลั่น 
4. ทอนําแกส 

 

วิธีทดลอง 
1. เตรียมสารละลายดินสอพองเขมขน 10% โดยปริมาตร 
2. วัด pH ของสารละลายดินสอพอง 
3. เตรียมแกส CO2 โดยใชสารละลาย 1.0  M. HCl 10 ml ทําปฏิกิริยากับหินปูน CaCO3    

มากเกินพอ  30 กรัม ในขวดรูปชมพูแลวใหแกส CO2 ที่เกิดขึ้นผานขวดน้ํากลั่นทางทอนําแกสและ
ผานตอลงไปในสารละลายดนิสอพองจนแกสหมด 

4. วัด pH ของสารละลายดินสอพองหลังผานแกส CO2 และเปรียบเทียบกบัเกณฑ มผช. 
5. ทําการทดลองซ้ําขอ 3-5 โดยเปลี่ยนความเขมขนของกรด HCl และปรมิาตรของสาร 

ละลายกรด HCl 
6. บันทึกผลการทดลองและอภิปราย 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

ความเขมขนของ  
สารละลาย HCl, M 

ปริมาตรของ          
สารละลาย HCl, ml 

pH สารละลาย  
ดินสอพองเริ่มตน 

pH  สารละลาย 
ดินสอพองหลงัผาน

แกส CO2

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
สรุปผลการทดลองและอภปิรายผล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

คําถามหลังการทดลอง 
1. ถาใหสารละลาย HCl ทําปฏิกิริยากับสารละลายดินสอพองจะมีผลตอคา pH ของ       

ดินสอพอง    หรือไมอยางไร 
2. การลดความเปนดางของดนิสอพองที่จะใชกับผิวกายโดยวิธีผานแกส CO2กับวิธี 

เติมกรด HCl  ลงไปในสารละลายดินสอพองมีผลแตกตางอยางไร วิธีไหนดกีวา เพราะเหตใุด 
 

 ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาในการศึกษารวมทั้งปญหา  การแกปญหาตามแบบ       
รายงานความกาวหนา 
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ใบกิจกรรมที่ 5 
การวิเคราะหสรุปผลการศึกษาการพัฒนาคุณภาพดินสอพองใหมีความเปน

กรด-ดางที่เหมาะสมสาํหรับผิวกาย 
 

คําชี้แจง 
1. ใหนกัศกึษาวิเคราะหขอมูลจากการศกึษาการลดความเปนดางของดนิสอพองทั้ง  2 วิธี คือ 

1.1 ใชสาสกัดจากพืชเปนตวัทําละลาย 
1.2 ผานแกส CO2 ลงไปในสารละลายดินสอพอง 

2. ใหนกัศึกษาสรุปและอภิปรายผล 
3. ใหนกัศึกษาจดัทํารูปเลมงานวิจยั 
4. ใหนกัศึกษาประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเอง 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน 
บทเรียนวิทยาศาสตรทองถิน่เรื่อง  การจัดทําโครงงานศกึษาการพัฒนาคุณภาพดนิสอพอง 

ใหมีความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมสําหรับผิวกาย 
 

1.  หมูบานที่ผลิตดินสอพองของจังหวดัลพบุรี  ช่ือวาอะไร 
ก.  บานทาหนิ    ข.  บานสะพานอิฐ  

ค.  บานหินสองกอน    ง.  บานทากระยาง 
2.  หลักฐานทีแ่สดงประวตัิดนิสอพองของจังหวดัลพบรีุที่เชื่อถือไดคืออะไร 

ก.  ตํานาน     ข.  จดหมายเหตุ  

ค.  วรรณคดีไทย    ง.  คําบอกเลา 
3.  จุดเดนที่เหน็เมื่อเขาไปในหมูบานที่ผลิตดินสอพองคืออะไร 

ก.  คนทํางาน    ข.  กองดินขาว   

ค.  เครื่องจักร    ง.  รถบรรทุก 
4.  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตดนิสอพอง  มีช่ือวาอะไร 

ก.  ดินมารล     ข.  ดินขาว   

ค.  ดินเหนียว    ง.  ดินสอพอง 
5.  สารประกอบที่เปนองคประกอบสําคัญของดินสอพองคืออะไร 

ก.  เหล็กคลอไรด    ข.  แคลเซียมคลอไรด 
ค.  อะลูมิเนียมออกไซด   ง.  แคลเซียมคารบอเนต 

6.  ธาตุอะไรที่พบมากที่สุดในเนื้อดนิสอพอง 
ก.  เหล็ก     ข.  ซิลิคอน   

ค.  อะลูมิเนียม    ง.  แคลเซียม  

7.  น้ําอะไรทีช่าวบานใชในการละลายเนื้อดินขาวออกจากดินมารล 
ก.  น้ําบอ     ข.  น้ําประปา   

ค.  น้ําฝน     ง.  น้ําคลอง 
8.  น้ําอะไรทีท่ําใหดนิสอพองตกตะกอนไดดีที่สุด 

 ก.  น้ําบอ     ข.  น้ําประปา   

ค.  น้ําฝน     ง.  น้ําคลอง 
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9.  น้ําอะไรทีท่ําใหดนิสอพองตกตะกอนชากวาน้ําบอ 
ก.  น้ําฝน      ข.  น้ําประปา   

ค.  น้ําคลอง     ง.  ถูกทุกขอ 
10.  ชาวบานเอาน้ําใสสวนบนออกจากบอที่ตกตะกอนดินสอพอง  โดยใชเทคนิคอะไร 

ก.  กาลักน้ํา     ข.  เครื่องดูดน้าํ  

ค.  ตักน้ําออก    ง.  การระเหย 
11.  บอที่ใชสําหรับละลายเนื้อดินออกจากดินมารล  ช่ืออะไร 

ก.  บอกาก     ข.  บอกรอง   

ค.  บอเชื้อ     ง.  บอเนื้อ 
12.  บออะไรสําหรับการตกตะกอนของดนิสอพอง 

ก.  บอกาก     ข.  บอกรอง   

ค.  บอเชื้อ     ง.  บอตะกอน 
13.  บอชนิดใดที่ตองมีปากบออยูในระดบัเดียวกันกับพื้นดิน 

ก.  บอกาก     ข.  บอกรอง   

ค.  บอเชื้อ     ง.  บอเนื้อ 

14.  นักเรียนชอบบอสําหรับการตกตะกอนของดินสอพอง  มีลักษณะใด 
ก.  บอดินที่มปีากบอต่ํากวาระดับพื้นดิน 
ข.  บอดินที่มปีากบอระดับเดียวกับพืน้ดิน 
ค.  บอปูนที่มีปากบอระดับเดียวกับพืน้ดิน 
ง.  บอปูนที่มีปากบอสูงกวาระดับพื้นดิน 

15.  ตะแกรงที่ใชกรองดินสอพองแบบใด  กรองไดเนื้อดนิที่ละเอียดกวา 
ก.  80  mesh     ข.  120  mesh   

ค.  200  mesh    ง.  ไมมีขอถูก 
16.  การตากดนิสอพองบนผาใบที่ปูบนพื้นดิน  มีประโยชนอยางไร 

ก.  สะดวก     ข.  สะอาด   

ค.  เก็บงาย     ง.  ทําใหแหงเร็ว 
17.  แครไมไผที่ชาวบานใชตากดินสอพอง  มีลักษณะอยางไร 

ก.  ลาดเอียง     ข.  แบนราบขนานกับพืน้ดิน 
ค.  เปนชั้นๆ     ง.  ถูกทุกขอ 
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18. ดินสอพองมีฤทธิ์เปนอยางไร 
ก. กรด     ข.ดาง 
ค.กลาง     ง. ไมมีขอถูก 

19.  เมื่อบีบน้ํามะนาวลงในดนิสอพอง ดินสอพองจะพองฟูขึ้นเพราะอะไร 
ก. เกิดแกสไฮโดรเจน   ข. เกิดแกสออกซิเจน 
ค. เกิดแกสคารบอนไดออกไซด  ง. เกิดแกสซัลเฟอรไดออกไซด 

20. ชาวบานรบัประทานดินสอพองแกปวดทอง ดินสอพองมีฤทธิ์ยาอยางไร 
ก. ลดกรด     ข. ลดดาง 
ค. ขับลม     ง.ขับถาย 

21. ดินสอพองใชแกดนิที่มีลักษณะใด 
ก. ดินจดื     ข. ดินเค็ม 
ค. ดินเปรี้ยว     ง. ถูกทุกขอ 

22. มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กาํหนดใหดนิสอพองที่ใชกับผิวหนาและผิวกาย มีคา pH เทาไร 
ก. 5.0     ข. 7.0 
ค. 8.0     ง. 5.0-8.0 

23. คา pH ใดที่แสดงความเปนดางมากกวา 
ก. 2.5     ข. 6.9 
ค. 8.3     ง. 11.1 

24. คา pH ใดที่แสดงความเปนกรดมากกวา 
ก. 1.11     ข. 3.8 
ค. 5.2     ง. 9.6 

25. อนุภาคใดที่แสดงฤทธิ์ความเปนดาง 
ก. แคลเซียมอิออน    ข. ซิลิคอนอิออน 
ค. ไฮโดรเจนอิออน    ง. ไฮดรอกไซดอิออน 

26. สารสกัดจากตนอะไรที่ลดความเปนดางของดินสอพองได 
ก.  ใบมะขาว    ข. ใบกามป ู
ค. ใบคูน     ง. ถูกทุกขอ 

27. คา pH ของดินสอพองขอใดเหมาะสําหรับใชกับผิวกาย 
ก. 3.39     ข. 5.49 
ค. 8.39     ง. 9.69 
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28.  การทดสอบความเปนกรด-ดางของดนิสอพองที่ใชกับผิวกายตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน    
       กําหนดตามขอใด 

ก.  เตรียมสารละลายตัวอยางดินสอพองรอยละ  10  โดยปริมาตรและวัดดวยเครื่องวดัความเปน 
     กรด-ดาง 
ข. เตรียมสารละลายตัวอยางดินสอพองรอยละ  10  โดยปริมาตรและวัดดวยการไทเทรตกับสาร 
     ละลายมาตรฐาน 
ค. เตรียมสารละลายตัวอยางดินสอพองรอยละ  20  โดยปริมาตรและวัดดวยเครื่องวดัความเปน 
     กรด-ดาง 
ง. เตรียมสารละลายตัวอยางดินสอพองรอยละ  20  โดยปริมาตรและวดัดวยการไทเทรตกับสาร 
     ละลายมาตรฐาน 

29.  ถานักเรียนตองการลดความเปนดางของดินสอพอง จะทําอยางไร 
ก. เติมน้ํา     ข. เติมน้ํามะนาว 
ค. เติมน้ําปูนใส    ง. เติมแอลกอฮอล 

30. เทคนิคใดตอไปนี้ที่สามารถพัฒนาคุณภาพดนิสอพองสําหรับผิวหนา 
       ก. ปรุงแตงดวยน้ํามะขาม   ข. บดและสะตุ 
       ค. อบดวยเตาอบ    ง. ถูกทุกขอ 
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แบบรายงานความกาวหนา 
 
ชื่อโครงงานวทิยาศาสตร  ………………………………………………………………………….. 
ผูจัดทํา    …………………………………………………………………………… 
อาจารยท่ีปรึกษา  …………………………………………………………………………… 
วันเริ่มทําโครงงาน …………………………………………………………………………… 
 
ผลการทําโครงงาน  

……………………………………………………………………………………. 
……………...……………………………………………………………………………………….
………………………………..…………………………………………………………………….
………….………………………………………..………………………………………………….
………………. 
 
ปญหา / อุปสรรคในการทําโครงงาน 
 …………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….
…..……………..……………………………………………………………………………………. 
 

การแกปญหา / อุปสรรคในการทําโครงงาน 
 ……………………………………………………………………………………………
…….…...……………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………
……………….……………………………..………………………………………………………
……………………. 
 

ลงชื่อ  ……………………… 
              (…………………………………….) 
             ผูจัดทํา 
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แบบประเมนิตนเอง (หลังจากทําโครงงานสําเร็จ) 
(สําหรับผูเรยีน) 

 

ชื่อโครงงานวทิยาศาสตร  ………………………………………………………………………….. 
ผูจัดทํา    …………………………………………………………………………… 
อาจารยท่ีปรึกษา  …………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………… 
วันเริ่มทําโครงงาน …………………………………………………………………………… 
วันสิ้นสุดการทําโครงงาน …………………………………………………………………………… 
 

รายละเอียดการประเมิน 
1. เหตุผลที่เลือกโครงงานนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ชอง) 

 เคยทําโครงงานลักษณะนี้มาแลว    มีผูใหความชวยเหลือได 
 นาจะไดความรูเพิ่มขึ้น     ตรงกับความสนใจ 
 เปนโครงงานที่เสียคาใชจายนอย    มีวัสดุอุปกรณพรอมอยูแลว 
 อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ 
 

2. เมื่อเร่ิมทําโครงงานนี้ พบวา 
 งายกวาที่คิด   ยากกวาที่คิด   ไมยากไมงายเกินไป 
 

3. เมื่อทําโครงงานไประยะหนึง่  มีความรูสึกวา 
พอใจ / ภูมิใจ   ไมพอใจแตตองทําใหเสร็จ ไมพอใจอยากเปลี่ยน
เร่ือง 
 

4. ความชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษา / ผูเชี่ยวชาญ / ผูที่เกี่ยวของ  
ไดรับความชวยเหลือมาก   ไดรับความชวยเหลือบางบางครั้ง 

 ไมไดรับความชวยเหลือเลย 
 

5. การแกปญหา / อุปสรรคระหวางการทําโครงงาน 
แกไขดวยตนเอง 
ขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา / ผูเชี่ยวชาญ / ผูที่เกี่ยวของ 
ไมมีปญหา / อุปสรรคเลย 
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6. ปญหาที่พบระหวางการทําโครงงาน (ถาไมมีไมตองตอบ) …………………………………… 
       ระบุ …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

7. ความรูสึกระหวางการทําโครงงาน 
 มีความสุข / สนุกสนาน  เปนปกติ / เฉย ๆ               เบื่อ/ อยากใหเสร็จเร็ว ๆ  
 

8. ความรูสึกเมื่อทําโครงงานเสร็จ 
 ภูมิใจ / พอใจ   โลงอก    ไมพอใจ  
 

9. ส่ิงที่ยังไมพอใจ  อยากจะปรบัปรุงการทําโครงงานครั้งนี้ (ถามีโปรดระบุ)     
………………………..…………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………… 

10. ความคิดเหน็อืน่ ๆ (ถา
มี) ………………………………………………………………………………………………
… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุปผลการทํางาน 
 ดีมาก   ดี                      ปานกลาง              ยังไมนาพอใจ 
 

           ลงชื่อ ………………………………….. 
       (………………………………) 
                           ผูจัดทํา 
 

ความคิดเหน็ของอาจารยที่ปรึกษา 
………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ลงชื่อ………………………………… 
                (………………………………) 
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              อาจารยทีป่รึกษา 
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แบบบันทึกคะแนนขณะนาํเสนอ 

(สําหรับอาจารยที่ปรึกษา / อาจารยนิเทศ) 
 

 ชื่อโครงงาน ………………………………………………………………………       คะแนน 
ผูจัดทําโครงงาน ……………………………………………………………………… 
 

ผลการประเมิน 
รายการที่ประเมิน 

5 4 3 2 1 
1. มีความรู ความเขาใจเกีย่วกับความสําคัญ หลักการ และหลักการทํา
โครงงานทั่วไป 

     

2. รูจักคิดวิเคราะหตนเอง สภาพแวดลอม หาทางเลือกในการทําโครงงาน      

3. มีความรู ความเขาใจถึงประโยชนของโครงงานที่เลือก      

4. มีการศึกษาคนหาขอมูลหรือเอกสารอางอิง เพื่อเปนพืน้ฐานเกี่ยวกับ
เร่ืองที่จะศึกษา 

     

5. วิเคราะหและวางแผนปฏิบัติงานไดถูกตองเหมาะสมตามขั้นตอน
กระบวนการทาํงาน 

     

6. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว รูจักแกปญหา ปรับปรุงการทํางานใหดี
ขึ้นอยูเสมอ 

     

7. ทําการเขียนรายงานครอบคลุมหัวขอที่สําคัญและสมบูรณ      

8. การใชศัพทเทคนิคและการสะกดคําถูกตอง      

9. การออกแบบ การจัดแสดงผลงานทําไดนาสนใจและถูกตองตาม 
รูปแบบ 

     

10. ลักษณะของผลงานดานความคิด      

11.ประโยชนของผลงาน ความประณีต ความสวยงาม และความคงทน
ของชิ้นงาน 

     

12. ทํางานดวยความอดทน ทุมเท มุมานะ และความตั้งใจจริง      

รวมคะแนน      
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	ก.  เตรียมสารละลายตัวอย่างดินสอพองร้อยละ  10  โดยปริมาตรและวัดด้วยเครื่องวัดความเป็น 
	ค. เตรียมสารละลายตัวอย่างดินสอพองร้อยละ  20  โดยปริมาตรและวัดด้วยเครื่องวัดความเป็น 

