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การเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
ข้ันตอนท่ี  2  การวางแผนทําโครงงาน  ( การจัดทําเค้าโครงของโครงงาน ) 

เม่ือศึกษาข้อมูล และเลือกหัวข้อโครงงานแล้ว  จึงเริ่มเขียนเค้าโครงงาน  โดยต้องคํานึงถึงความ
สะดวก  กะทัดรัดและเหมาะสมกับลักษณะของโครงงาน  คิดล่วงหน้าว่า จะทําอะไร  อย่างไร  เพ่ือให้มี
ความเข้าใจในการทํางานอย่างเป็นระบบข้ันตอน ไม่สับสนวุ่นวาย โดยช่วยกันคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะปฏิบัติการ
สิ่งใดบ้าง กําหนดกิจกรรมโครงงาน  รวมท้ังระยะเวลา  วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งของต่าง ๆ ตามความจําเป็นท่ี
ช่วยให้โครงงานได้รับความสําเร็จ โดยเขียนเป็นโครงร่างหรือเค้าโครง  ก่อนนําเสนอครูท่ีปรึกษา เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ การวางแผนท่ีดีจะนําไปสู่การทําโครงงานท่ีราบรื่น ได้ผลงานท่ีดี  ใช้เวลาน้อย  มีอุปสรรค
น้อย   ช่วยกําหนดทิศทางงานได้ถูกต้อง  เค้าโครงย่อโดยท่ัวๆ ไปประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  

1.  ชื่อโครงงาน    บอกให้ละเอียดว่าทําอะไร กับใคร เพ่ืออะไร 
2.  ชื่อผู้ทําโครงงาน ชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานนี้ อาจทําเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้  แต่ก็ไม่

ควรเกินกลุ่มละ 5 คนต่อ 1โครงงาน  ประมาณ  3  คนจะเหมาะสม  เพราะถ้าคนมากจะเก่ียงกันทํางาน
และความรับผิดชอบงานน้อยเกินไป 

3.  ชื่อท่ีปรึกษาโครงงาน จะเป็นครูหรือผู้ท่ีแนะนํา กํากับ  ดูแล  ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆอาจมากกว่า  
1  คนแต่เป็นผู้ท่ีมีบทบาทดูแลนักเรียนอย่างจริงจัง 

4.  หลักการและเหตุผล/แนวคิด/ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน สภาพปัจจุบันท่ีเป็นความ
ต้องการ  และความคาดหวังท่ีจะเกิดผล 

5.  จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า สิ่งท่ีต้องการให้เกิดเม่ือสิ้นสุดโครงงานในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

6.  สมมุติฐานของการศึกษาโครงงาน (ถ้ามี….กรณีเป็นโครงงานประเภททดลองหรือโครงงานใน
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์)   ข้อตกลง   ข้อกําหนด   เง่ือนไข   เป็นแนวทางในการพิสูจน์ให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดหรือสิ่งท่ีคาดว่าจะเกิดเม่ือสิ้นสุดโครงงาน 

7.  ข้ันตอนการดําเนินงาน  บอกรายละเอียด การทํางาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี 
8.  แผนการปฏิบัติโครงงาน  วัน เวลา ท่ีเริ่มปฏิบัติงาน ข้ันตอนการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีได้

กําหนดไว้  ต้ังแต่เริ่มลงมือทําจนสําเร็จตามวัตถุประสงค์  
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สภาพของผลท่ีต้องการให้เกิด  ท้ังท่ีเป็นผลผลิต กระบวนการ และ

ผลกระทบ 
10.  เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม ชื่อเอกสารข้อมูล ท่ีนํามาใช้ดําเนินงานจากแหล่งต่างๆ 
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ข้ันตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
1. ชื่อโครงงาน 
2. ชื่อผู้ทําโครงงาน   
3. ชื่อครูท่ีปรึกษาโครงงาน  
4. หลักการและเหตุผล/แนวคิด/ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน 
5. จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
6. สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี….กรณีเป็นโครงงานประเภททดลองหรือโครงงานในกลุ่ม

สาระวิทยาศาสตร์) 
7.  ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ 

7.1  วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้   
7.2  แนวการศึกษาค้นคว้า 

8.  แผนการปฏิบัติงาน 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม 

  
    
ข้ันตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน  

1.  ชื่อโครงงานควรเขียนให้ตรงกับเรื่องท่ีจะทํา  เขียนให้สั้น  กะทัดรัด ชัดเจน กระชับ ไม่ควรยาว
เกินไป และใช้ข้อความท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร ระบุให้ชัดเจน สื่อความหมาย ได้
ใจความตรงกับเรื่อง ตรงกับงานท่ีนักเรียนกําลังศึกษา เม่ืออ่านชื่อเรื่องแล้ว  สามารถบอกได้ว่าเรื่องนั้นมี
ลักษณะอย่างไร เป็นประโยคท่ีสมบูรณ์ มีประธาน กริยา กรรม และไม่ควรเป็นประโยคคําถาม เพราะไม่ใช่
คําถามหรือปัญหา ชื่อควรเร้าความสนใจ แต่ต้องไม่ผิดเพ้ียนไปจากเนื้อเรื่องของโครงงาน    

2.  ชื่อผู้ทําโครงงาน/คณะทํางาน  (ระบุรายชื่อคณะนักเรียนท่ีทําโครงงานทุกคน)                                                     
3.  ชื่อครูท่ีปรึกษาโครงงาน  (ระบุชื่อครูท่ีให้คําแนะนําปรึกษา)  อาจจะเป็นครูประจํารายวิชาหรือ

ครูท่านอ่ืน หรือผู้เชี่ยวชาญท่ีสามารถให้คําปรึกษาได้ 
4.  หลักการและเหตุผล/แนวคิด/ท่ีมา/ความสําคัญของโครงงาน   เขียนอธิบายถึงความเป็นมา

เก่ียวกับปัญหาท่ีสนใจจะศึกษานี้ว่ามีหลักการ ความเป็นมา  มีเหตุผลความจําเป็นอย่างไร แรงบันดาลใจ
หรือแรงจูงใจ เหตุใดจึงได้เลือกทําโครงงานนี้  มีเหตุจูงใจอะไรท่ีทําให้สนใจเป็นกรณีพิเศษ โครงงานนี้มี
คุณค่า    มีความสําคัญอย่างไร  ประโยชน์ท่ีจะได้จากการจัดทําโครงงานนี้ ดีอย่างไร ทําไมจึงต้องทํามี
ข้อมูลเก่ียวกับทฤษฎีหรือหลักวิชาการหรือตัวเลขสถิติท่ีมีความเก่ียวข้องปรากฏเด่นชัด ควรจัดระบบ
เพ่ิมเติมลงไปด้วย เพ่ือแสดงว่าโครงงานนี้มีความสําคัญ  เป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อ่ืนได้ศึกษาค้นคว้าไว้บ้างแล้ว
เพ่ือขยายปรับปรุงหรือทําซํ้าเพ่ือตรวจสอบผล   
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5.  วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า เป็นการระบุความต้องการในการศึกษา  ซ่ึง
อาจเขียนเป็นข้อๆ โดยเขียนให้ผู้อ่ืนทราบว่าเราจะทําการศึกษาอะไร อย่างไร  แต่ไม่ใช่นําเอาประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนจากการทําโครงงานมาเขียนเป็นจุดมุ่งหมาย  ส่วนการระบุวัตถุประสงค์ของโครงงานนั้น จัดว่าเป็น
การเขียนวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า หรือเป็นวัตถุประสงค์ของการทดลอง  วัตถุประสงค์ท่ีดี ควรมี
ความเฉพาะเจาะจง   เป็นสิ่งท่ีสามารถวัดได้  บอกขอบเขตของงานท่ีจะทําได้ชัดเจน และไม่เขียนอยู่ในรูป
ของประโยคคําถาม  ท่ีสําคัญคือต้องสอดคล้องกับชื่อของโครงงาน  (กําหนดเป็นหัวข้อสําคัญ ๆ ว่าในการ
จัดทําโครงงานนั้นต้องการให้เกิดผลอะไร เป็นชิ้นงานมีปริมาณเท่าใด) หรือเพ่ือให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลอย่างไร และเพ่ือให้ประโยชน์แก่ใคร เป็นต้น มีหลักการเขียนดังนี้ 

5.1 มีความสําคัญหรือมีคุณค่าเพียงพอ 
5.2 ควรเขียนเป็นข้อๆเพ่ือให้มองเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล 
5.3 สามารถหาข้อมูลได้หรือทดสอบได้ 
5.4 ต้องมีแนวทางในการสร้างสมมุติฐานจากวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
5.5 ใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย 

6.  สมมุติฐานของการศึกษา (ถ้ามี……..กรณีเป็นโครงงานประเภททดลอง หรือโครงงานกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์)  สมมุติฐานเป็นคําตอบหรือคําอธิบายท่ีคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเก่ียวกับเรื่องท่ีจะศึกษาค้นคว้า 
ซ่ึงอาจจะถูกหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องคํานึงไว้ด้วยว่าการเขียนสมมุติฐานนั้นควรมีเหตุผล คือมีทฤษฎีหรือหลักทาง
วิทยาศาสตร์มารองรับ  มักเขียนเป็นข้อความท่ีสามารถมองเห็นแนวทางในการดําเนินงานทดลอง  ทดสอบ
หรือตรวจสอบได้ 

7.  วิธีการดําเนินงาน  ให้ระบุข้ันตอนสําคัญ ๆ ต้ังแต่วันท่ีเริ่มทําโครงงาน รวมระยะเวลา
ดําเนินงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ  หรืออธิบายการเริ่มงาน การจัดทํา การจัดรูปแบบ  
ออกแบบ ทดลองอะไร เก็บข้อมูลอะไรบ้าง อย่างไร และเม่ือใด ข้ันตอนการดําเนินงานเป็นอย่างไร
ประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่างเลือก อย่างไร เครื่องมือมีอะไรบ้างการรวบรวมข้อมูลทําอย่างไร มี
ข้ันตอน วิธีรวบรวมและมีวิธีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนอย่างไร การวิเคราะห์ และการใช้สถิติใน
การวิเคราะห์บอกว่าใช้คอมพิวเตอร์คํานวณหรือไม่   ถ้าใช้ต้องบอกวิธีคํานวณ                          
                    7.1 วสัดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ ระบุว่าอุปกรณ์ท่ีใช้มีอะไรบ้าง  มีขนาดเท่าใด วัสดุอุปกรณ์มา
จากไหน  สิ่งใดท่ีต้องซ้ือและสิ่งใดท่ีต้องขอยืม  สิ่งท่ีต้องจัดทําเองมีอะไรบ้าง 
                    7.2 แนวการศึกษาค้นคว้า  ให้อธิบายว่าจะออกแบบทดลอง   อะไร ทําอย่างไร  จะ
ดําเนินการสร้างหรือประดิษฐ์อะไร  อย่างไร  จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง  เก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาค้นคว้าอะไรบ้าง 
อย่างไร ก่ีครั้ง  มากหรือน้อยเพียงใด  ท่ีไหน  เม่ือใด  ( เขียนข้อความท่ีมองเห็นแนวการดําเนินงาน  เป็น
หลักทฤษฎีหรือหลักวิชาการ  หรือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ์ต่าง ๆ  )  

8.  แผนการปฏิบัติ  อธิบาย เก่ียวกับกิจกรรมและกําหนดเวลาต้ังแต่เริ่มต้นปฏิบัติ  ทําโครงงาน
เรื่อยไป  จนเสร็จสิ้นการดําเนินในแต่ละข้ันตอน เป็นการกําหนดโครงงานแต่ละข้ันตอนอย่างละเอียดต้ังแต่
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ต้นจนจบ   จึงควรเขียนเป็นแผนภูมิแสดงข้ันตอนในการทํากิจกรรม   (ให้ ระบุรายละเอียดลงไปว่าในแต่ละ
สัปดาห์จะทําอะไร  หรือมีการวางแผนการทํากิจกรรมอะไร  จะใช้เวลานานเท่าใด  จัดทําสถานท่ีใดและใคร
เป็นผู้รับผิดชอบ) 
 

ตัวอย่างการเขียนแผนปฏิบัติงาน 
 ดับ กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ทรัพยากร/ปัจจัย ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ ์ 7 ก.ค.  2555 บ้าน ไม ้ ตะปู เครื่องมือช่าง สมาชิกกลุ่ม 
2 การปฏิบัติงาน 8-9  ก.ค.  2555 บ้าน ไม้/ เครื่องมือ สมาชิกกลุ่ม 

3 การตรวจสอบผลงาน 8-9 ก.ค.  2555 บ้าน ทําการทดลองใช้ สมาชิกกลุ่ม 

4 การปรับปรุงแก้ไข 8-9  ก.ค.  2555 บ้าน ผลงานท่ีบกพร่อง สมาชิกกลุ่ม 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    เป็นการกล่าวถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการทํา โครงงาน    จะมีอะไร

เกิดข้ึน มีปริมาณมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพอย่างไร จะได้รับประโยชน์หลายลักษณะ
หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่งจากการทําโครงงานครั้งนี้ อย่างไร  ท้ังกับตนเอง  เพ่ือนๆ  และบุคคลท่ัวไป 

10. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม เป็นการอ้างอิงถึงหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ท่ีผู้ทําโครงงาน
ใช้ค้นคว้าหรืออ่านเพ่ือศึกษาหาข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีนํามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการทําโครงงาน 
เป็นการบอกให้ผู้อ่ืนทราบว่า นักเรียนได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาจากแหล่งใดบ้าง การเขียนต้องระบุ
หนังสือ  เอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือใช้อ้างอิงทางวิชาการ   
  
ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงงาน (โครงงานช่าง) 

1.  ชื่อโครงงาน   (กําหนดชื่อให้ชัดเจน   สั้น   กะทัดรัด) 
2.  ชื่อผู้จัดทําโครงงาน   (ให้ระบุชื่อสมาชิกในกลุ่มทุกคน) 
3.  ชื่อครูท่ีปรึกษาโครงงาน  (ให้ระบุชื่อครูท่ีปรึกษา) 
4.  ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน (ให้อธิบายหลักการเหตุผลและความจําเป็นในการทํา

โครงงาน) 
5.  วัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน  (ให้กําหนดเป็นหัวข้อว่าต้องการให้เกิดผลอะไรจากการท่ี

ผู้เรียนทําโครงงานนี้) 
6.  การศึกษาข้อมูลของโครงงาน (ให้ผู้เรียนบอกข้อมูลท่ีมีความสําคัญในการทําโครงงาน) 
7.  ประโยชน์ของโครงงาน (บอกประโยชน์ท่ีได้รับจากการปฏิบัติงาน   ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของการทําโครงงาน) 
8.  รูปแบบ (แบบหรือภาพท่ีแสดงรูปร่าง  ขนาด  สัดส่วนของชิ้นงาน) 
9.  วิธีดําเนินการ  (ระบุข้ันตอนสําคัญต้ังแต่ข้ันแรกจนถึงข้ันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน) 
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10. ระยะเวลาดําเนินงาน  (กําหนดระยะเวลาในการทําโครงงาน  เป็นวันหรือสัปดาห์ก็ได้) 
11. สถานท่ี (กําหนดสถานท่ีท่ีปฏิบัติงาน) 
12. งบประมาณ  (ให้ระบุค่าใช้จ่ายในการทําโครงงาน) 
13. แหล่งการเรียนรู้ (บอกแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ เช่น ห้องสมุด สถานประกอบการในท้องถ่ิน) 

  
ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงงานของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

1.  ชื่อโครงงาน……………………………………………………………………………… 
2.  ชื่อผู้ทําโครงงาน………………………………………………………………………… 
3.  ชื่อท่ีปรึกษาโครงงาน…………………………………………………………………… 
4.  ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน……………………………………………………… 
5.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า………………………………………………..…….. 
6.  สมมุติฐาน/ความคาดหวังของการศึกษาค้นคว้า……………………………….……….. 
7.  วิธีดําเนินงาน…………………………………………………………………..……….. 

7.1 วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้………………………………………………..…..……….. 
7.2  แนวการศึกษาค้นคว้า…………………………………………………………….. 
7.3  นิยามเชิงปฏิบัติการ (ถ้ามี) ……………………………………………………….. 

8.  แผนปฏิบัติงาน………………………………………………………………………….. 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ………………………………………………………………………      
10. เอกสารอ้างอิง…………………………………………………………………….…… 

   
1.  ชื่อโครงงาน การเขียนชื่อ/หัวข้อเรื่องของโครงงานวิทยาศาสตร์ท่ีจัดทํา ควรเขียนให้กะทัดรัด  

ชัดเจน  และเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับเรื่องนั้นๆ 
2.  ชื่อผู้ทําโครงงาน   เขียนชื่อและคณะของผู้ทําโครงงานทุกคน 
3.  ชื่อท่ีปรึกษาโครงงาน เขียนชื่อครูท่ีปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญในการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
4.  ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน  เขียนอธิบายท่ีมา   แรงบันดาลใจ  หรือแรงจูงใจท่ีทําให้

เหตุผลและความจําเป็น    โครงงานนี้มีความสําคัญอย่างไร  มีหลักการ   หรือทฤษฎีอะไรท่ีเก่ียวข้อง   
เรื่องท่ีทําเป็นเรื่องใหม่ หรือมีผู้อ่ืนเคยทําหรือศึกษาเรื่องทํานองนี้มาบ้างแล้ว   มีผลอย่างไร  เรื่องนี้ได้ขยาย  
พัฒนา   แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมจากเรื่องท่ีผู้อ่ืนทําไว้อย่างไรหรือเป็นการทําซํ้าเพ่ือเป็นการตรวจสอบผลว่า 
ว่าเป็นอย่างไร 

5.  จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า   เขียนจุดมุ่งหมายในลักษณะเฉพาะเจาะจง  และสามารถวัด
บอกได้ว่าสิ่งท่ีทํา  หรือศึกษาค้นคว้านั้น  บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่เพียงใด 
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  6.  สมมุติฐานการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี) เขียนในลักษณะคําตอบ หรือการคาดคะเนหรือคาดการณ์
ไว้ล่วงหน้า เก่ียวกับสิ่งท่ีจะศึกษาค้นคว้าอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ การเขียนสมมุติฐาน  ควรมีเหตุผลรองรับ  
คือมีทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ เป็นข้อความท่ีให้เห็นแนวทางในการดําเนินการทดลอง  
หรือสามารถทดสอบได้ 

7.  วิธีดําเนินการ 
                    7.1 วสัดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้  ให้เขียนระบุว่า วัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้มีอะไรบ้าง ได้มาจากแหล่ง
ใด   มีอุปกรณ์อะไรบ้างท่ีต้องจัดซ้ือ  มีอุปกรณ์ใดท่ีต้องยืม 
                    7.2 แนวการศึกษาค้นคว้า   การเขียนต้องเขียนอธิบายโดยให้รายละเอียดว่า จะออกแบบ
การทดลองอะไรและอย่างไร หรือประดิษฐ์อะไร อย่างไร  จะเก็บข้อมูลเพ่ือทําการศึกษาค้นคว้าอะไรบ้าง  ก่ี
ครั้งและมากน้อยเพียงใด 
                    7.3    นิยามเชิงปฏิบัติการ  การ เขียนต้องกําหนดความหมาย   และขอบเขตของคําต่างๆ     
ท่ีศึกษาให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรงกัน  ส่วนใหญ่นิยามเชิงปฏิบัติการมักจะกําหนดคําท่ีอยู่ในตัวแปรต่างๆ   หรือคํา
อ่ืนๆท่ีอยู่ในสมมุติฐาน 

8.  แผนปฏิบัติงาน   การ เขียนต้องเขียนอธิบายกิจกรรมและกําหนดระยะเวลาท่ีจะปฏิบัติตั้งแต่
การเริ่มลง มือเรื่อยไปจนกระท่ังเสร็จสิ้นการดําเนินงานในแต่ละข้ันตอนของการทําโครงงาน วิทยาศาสตร์ 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ การเขียนต้องเขียนอธิบายถึงผลท่ีคาดว่าจะได้อะไรจากการศึกษาค้นคว้า
หรือจะมีอะไรเกิดข้ึน  มากน้อยเพียงใด  มีประสิทธิภาพ  หรือคุณภาพอย่างไร 

10. เอกสารอ้างอิง  การเขียนต้องเขียนให้ถูกต้องตามแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง 
  
ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงของโครงงาน 
 โรงเรียน................................................อําเภอ..................................จังหวัด................................................. 
1. ชื่อโครงงาน............................................................................................................................... 
2. ชื่อผู้ทําโครงงาน 

2.1           ................................................................ ชั้น..................................เลขท่ี.......... 
2.2           ................................................................ ชั้น..................................เลขท่ี.......... 
2.3           ................................................................ ชั้น..................................เลขท่ี........... 

3. ชื่อครูท่ีปรึกษา............................................................................................................................................ 
4. หลักการและเหตุผลหรือท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน 
......................................................................................................................................................................... 
5. วัตถุประสงค์ 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
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6. เป้าหมาย..................................................................................................................................................... 
7. วิธีดําเนินการ 

7.1 วัสดุอุปกรณ์  ....................................................................................................................... 
7.2 แนวการศึกษาค้นคว้า............................................................................................................. 

8. แผนปฏิบัติงาน 
ลําดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี ทรัพยากร/ปัจจัย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

              

              

9. ระยะเวลาดําเนินการ 
เริ่มต้ังแต่วันท่ี...........................เดือน.............................................พ.ศ............................................. 
สิ้นสุดวันท่ี...............................เดือน.............................................พ.ศ............................................. 

10. งบประมาณท่ีใช้................................ บาท 
11. การติดตามและประเมินผล 
......................................................................................................................................................................... 
12.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
......................................................................................................................................................................... 
13.เอกสารอ้างอิง 
......................................................................................................................................................................... 
 
        ผู้ขออนุญาตดําเนินโครงงาน 

ลงชื่อ................................................ผู้ขออนุญาต 
         (............................................................................) 
   วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ........................ 

 
ผู้อนุญาตดําเนินโครงงาน 

ลงชื่อ................................................ผู้อนุญาต 
         (............................................................................) 

วันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ....................... 
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ตัวอย่างแบบการเขียนโครงงาน  
เม่ือได้พิจารณาศึกษาข้อมูลต่างๆ ของโครงงานแล้วตัดสินใจทําตามหัวข้อท่ีเลือกเสร็จแล้ว  จึงเริ่ม

เขียนเค้าโครงงาน เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความเห็นชอบ มีรูปแบบดังนี้ 
1. ชื่อโครงงาน (ระบุ ชื่อโครงงานท่ีชัดเจน  กะทัดรัด ชัดเจน) 
2. ชื่อผู้จัดทําโครงงาน 

1)......................................................................... 
2)......................................................................... 

3. ชื่อครูอาจารย์ท่ีปรึกษา ( ระบุชื่อครูอาจารย์ท่ีให้คําปรึกษา) 
1)........................................................................ 

4. ความสําคัญของโครงงาน 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
(เขียนอธิบายโครงงานว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ดีอย่างไร  ทําไมต้องทํา  มีหลักทฤษฏีใดสนับสนุน  ฯลฯ) 
5. จุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ 

5.1.................................................................................................................................. 
5.2 ................................................................................................................................. 

6. การศึกษาข้อมูลโครงงาน 
.................................................................................................................................................................... 
 (เขียนข้อความท่ีมองเห็นแนวการดําเนินงาน เป็นหลักทฤษฏีหรือหลักวิชาการ หรือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในเหตุการณ์ต่าง ๆ) 
7. การดําเนินงาน 
   วันเริ่มต้นโครงงาน.....................................วันสิ้นสุดโครงงาน.................................................... 

วัน เดือน ปี
(ระยะเวลา) 

รายการปฏบิัติงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

  ศึกษาเอกหนังสือ เอกสาร...       

  ศึกษาการใช้โปรแกรม...       

  จัดทําโครงร่างงาน...       

  ออกแบบ......       

  ปฏิบัติการสร้าง......       

  การทําเอกสารประกอบ.....       
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วัน เดือน ปี
(ระยะเวลา) 

รายการปฏบิัติงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

  การประเมินงาน.......       

  นําเสนอ...........       

 

8.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1 .............................................................................................................................  
8.2 .............................................................................................................................  
(ระบุความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความแปลกใหม่ ความคิดใหม่ ผลงานตรงตามจุดหมาย) 

9. เอกสารอ้างอิง 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
(ระบุหนังสือ เอกสาร ท่ีเก่ียวข้องใช้อ้างอิงทางวิชาการ) 
 
 
 
 
 
 
 


