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 การเขยีนรายงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
           การเขยีนรายงานโครงงานออกแบบและเทคโนโลยเีป�นการเสนอผลงานการ
ดาํเนินการเป�นเอกสารจดัวา่เป�นขั�นตอนสาํคัญอีกประการหนึ�งของโครงงาน เมื�อนักเรยีน
ดาํเนินการทําโครงงานจนครบขั�นตอนได้ขอ้มูล ทําการวเิคราะหข์อ้มูล พรอ้มทั�งแปรผล
และสรปุผลแล้ว งานขั�นต่อไปที�ต้องทําคือการเขยีนรายงาน
            การเขยีนรายงานโครงงานวทิยาศาสตร ์เป�นวธิสีื�อความหมายที�มปีระสทิธภิาพวธิี
หนึ�งเพื�อใหค้นอื�น ๆ ได้เขา้ใจแนวความคิด วธิดีําเนินงานศึกษาค้นควา้ขอ้มูล ผลที�ได้
ตลอดจนขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เกี�ยวกับโครงงานนั�น
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   การเขยีนรายงานโครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ีประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ
ดงันี�
          1. ชื�อโครงงาน
          2. ชื�อผูจ้ดัทําโครงงาน
          3. ชื�ออาจารยที์�ปรกึษาโครงงาน
          4. บทคัดยอ่
          5. กิตติกรรมประกาศ (คําขอบคณุ)
          6. ที�มาและความสาํคัญของโครงงาน
          7. วตัถปุระสงค์ของการทําโครงงาน
          

 8. สมมติฐานของการศึกษาค้นควา้ (ถ้าม)ี
 9. ขอบเขตของการทําโครงงาน
 10.วธิดีําเนนิการ
 11.ผลการศึกษาค้นควา้
 12. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ
 13. เอกสารอ้างอิง

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#workflowname
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#workflowbuild
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#consult
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#consult
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#content
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~cpornth1/Web_SciProject/a11.htm#sadudee
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  1. ชื�อโครงงาน
                
                   โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยชีื�อ “ถงุพลาสติกพชิติแมลงวนัตัวน้อย” ซึ�งป�ญหาเรื�อง
ที�สนใจศึกษาคือถงุนํ�าพลาสติกสามารถไล่แมลงวนัที�มาตอมอาหารได้จรงิหรอื จากเรื�องดังกล่าวผูทํ้า
โครงงานวทิยาศาสตร ์บางคนหรอืบางคณะอาจสนใจตั�งชื�อโครงงานวทิยาศาสตร ์วา่ “การศึกษาการไล่
แมลงวนัดว้ยถงุนํ�าพลาสติก” หรอื “ผลการใชถ้งุนํ�าพลาสติกต่อการไล่แมลงวนั” ก็เป�นได้
                   อยา่งไรก็ตามจะตั�งชื�อโครงการในแบบใด ๆ นั�น ต้องคํานึงถึงความสามารถที�จะสื�อความ
หมายถึงวตัถปุระสงค์ที�ต้องการศึกษาได้ชดัเจน  
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 2. ชื�อผูจ้ดัทําโครงงาน
                   การเขยีนชื�อผูร้บัผดิชอบโครงงานวทิยาศาสตร ์เป�นสิ�งดีเพื�อจะได้ทราบวา่โครงงานนั�นอยูใ่น
ความรบัผดิชอบของใครและสามารถติดตามได้ที�ใด   
 3. ชื�ออาจารยที์�ปรกึษาโครงงาน
                   การเขยีนชื�อผูใ้หคํ้าปรกึษาควรใหเ้กียรติยกยอ่งและเผยแพร ่รวมทั�งขอบคณุที�ได้ใหคํ้า
แนะนาํการทําโครงงานวทิยาศาสตรจ์นบรรลเุป�าหมาย   
 4. บทคัดยอ่
                         อธบิายถึงที�มาและความสาํคัญของโครงงาน วตัถปุระสงค์ วธิดีําเนินการ และผลที�ได้
ตลอดจนขอ้สรปุต่าง ๆ อยา่งยอ่ประมาณ 300-350 คํา
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   5. กิตติกรรมประกาศ (คําขอบคณุ)
                   สว่นใหญ่โครงงานวทิยาศาสตรม์กัจะเป�นกิจกรรมที�ได้รบัความรว่มมอืจากหลายฝ�าย
ดังนั�นเพื�อเป�นการเสรมิสรา้งบรรยากาศของความรว่มมอื จงึควรได้กล่าวขอบคณุบุคลากรหรอื
หนว่ยงานต่าง ๆ ที�มสีว่นชว่ยใหโ้ครงงานนี�สาํเรจ็ด้วย (ไมต้่องมใีนการนําเสนอ มเีฉพาะในรูปเล่ม)
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  6. ที�มาและความสาํคัญของโครงงาน
                   ในการเขยีนที�มาและความสาํคัญของโครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ีผูทํ้าโครงงาน
จาํเป�นต้องศึกษา หลักการทฤษฎีเกี�ยวกับเรื�องที�สนใจจะศึกษา หรอืพูดเขา้ใจง่าย ๆ วา่เรื�องที�สนใจจะ
ศึกษานั�นต้องมทีฤษฎีแนวคิดสนบัสนุน เพราะความรูเ้หล่านี�จะเป�นแนวทางสาํคัญในเรื�องต่อไปนี�
                   - แนวทางตั�งสมมติฐานของเรื�องที�ศึกษา
                   - แนวทางในการออกแบบการทดลองหรอืการรวบรวมขอ้มูล
                   - ใชป้ระกอบการอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเพื�อนําความรูแ้ละ สิ�งประดิษฐใ์หม่
ที�ค้นพบไปใชป้ระโยชนต่์อไป
                   การเขยีนที�มาและความสาํคัญของโครงงาน คือ การอธบิายใหก้ระจา่งชดัวา่ทําไม  ต้องทํา
ทําแล้วไดอ้ะไร หากไมทํ่าจะเกิดผลเสยีอยา่งไร ซึ�งมหีลักการเขยีนคล้ายการเขยีนเรยีงความ ทั�ว ๆ ไป คือ
มคํีานาํ เนื�อเรื�อง และสรปุ
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  6. ที�มาและความสาํคัญของโครงงาน
                   สว่นที� 1 คํานาํ :
                        เป�นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั�ว ๆ ไป หรอืป�ญหาที�มสีว่นสนับสนุนใหร้เิริ�ม
ทําโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี
                   สว่นที� 2 เนื�อเรื�อง :
                        อธบิายถึงรายละเอียดเชื�อมโยงใหเ้หน็ประโยชน์ของการทําโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลย ี โดยม ี หลักการ ทฤษฎีสนบัสนนุเรื�องที�ศึกษา หรอืการบรรยายผลกระทบ ถ้าไมทํ่าโครงงาน
เรื�องนี�
                   สว่นที� 3 สรุป :
                        สรุปถึงความจาํเป�นที�ต้องดําเนินการตามสว่นที� 2 เพื�อแก้ไขป�ญหา ค้นขอ้ความรูใ้หม ่ค้น
สิ�งประดิษฐใ์หมใ่หเ้ป�นไปตามเหตผุลสว่นที� 1



Demonstration School of Suan Sunandha Rajabhat UniversityDemonstration School of Suan Sunandha Rajabhat University

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา - ฝ�ายมธัยมโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุนัทา - ฝ�ายมธัยม

Teacher: Mr. Kiattiphoom Phachuen

ขัน้ที่ขัน้ที่    การนาํเสนอโครงงาน
66

 7. วตัถปุระสงค์ของการทําโครงงาน
                   วตัถปุระสงค์ คือ กําหนดจุดมุง่หมายปลายทางที�ต้องการใหเ้กิดจากการทําโครงงานการ
ออกแบบและเทคโนโลย ี ในการเขยีนวตัถปุระสงค์ ต้องเขยีนใหช้ดัเจน อ่านเขา้ใจง่ายสอดคล้องกับชื�อ
โครงงาน หากมวีตัถปุระสงค์หลายประเด็น ใหร้ะบุเป�นขอ้ ๆ การเขยีนวตัถปุระสงค์มคีวามสาํคัญต่อ
แนวทาง การศึกษา ตลอดจนขอ้ความรูที้�ค้นพบหรอืสิ�งประดิษฐที์�ค้นพบนั�นจะมคีวามสมบูรณ์ครบถ้วน
คือ    ต้องสอดคล้องกับวตัถปุระสงค์ทกุ ๆ ขอ้
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 8. สมมติฐานของการศึกษา
                   สมมติฐานของการศึกษา เป�นทักษะกระบวนการการออกแบบเชงิวศิกรรมที�ผูทํ้าโครงงาน  
ต้องใหค้วามสาํคัญเพราะจะทําใหเ้ป�นการกําหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชดัเจนและ
รอบคอบ ซึ�งสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคําตอบของป�ญหาอยา่งมหีลักและเหตผุล ตามหลักการ
ทฤษฎี รวมทั�งผลการศึกษาของโครงงานที�ได้ทํามาแล้ว
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9. ขอบเขตของการทําโครงงาน
                   ผูทํ้าโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยต้ีองใหค้วามสาํคัญต่อการกําหนดขอบเขตการทํา
โครงงาน เพื�อใหไ้ด้ผลการศึกษาที�น่าเชื�อถือ ซึ�งได้แก่ การกําหนดประชากร กลุ่มตัวอยา่ง ตลอดจน
ตัวแปรที�ศึกษา
                   1. การกําหนดประชากร และกลุ่มตัวอยา่งที�ศึกษา คือ การกําหนดประชากรที�ศึกษาอาจเป�น
คนหรอืสตัวห์รอืพชื ชื�อใด กลุ่มใด ประเภทใด อยูที่�ไหน เมื�อเวลาใด รวมทั�งกําหนด  กลุ่มตัวอยา่งที�มขีนาด
เหมาะสมเป�นตัวแทนของประชากรที�สนใจศึกษา
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10. วธิดํีาเนินการ
                   วธิดีําเนินการ หมายถึง วธิกีารที�ชว่ยใหง้านบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการทํา     โครงงาน
ตั�งแต่เริ�มเสนอโครงการกระทั�งสิ�นสดุโครงการ ซึ�งประกอบด้วย
                   1. การกําหนดประชากร กลุ่มตัวอยา่งที�ศึกษา
                   2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล
                   3. การวเิคราะหข์อ้มูล
                   5. กําหนดตารางการปฏิบติังาน
                   4. ออกและลงมอืสรา้งชิ�นงาน
                   ในการเขยีนวธิดีําเนินการใหร้ะบุกิจกรรมที�ต้องทําใหช้ดัเจนวา่จะทําอะไรบา้ง เรยีงลําดับ
กิจกรรมก่อนและหลังใหช้ดัเจน เพื�อสามารถนําโครงการไปปฏิบติัอยา่งต่อเนื�องและถกูต้อง
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 11. ผลการศึกษาค้นควา้
          นาํเสนอขอ้มูลหรอืผลการทดลอง ปรบัปรุงแก้ไข ประเมนิผลงานต่าง ๆ ที�สงัเกตรวบรวมได้ รวม
ทั�งเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูลที�วเิคราะหไ์ด้ด้วย   

 12. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ
           อธบิายผลสรุปที�ได้จากการทําโครงงาน ถ้ามกีารตั�งสมมติฐาน ควรระบุด้วยวา่ขอ้มูลที�ได้สนับสนุน
หรอืคัดค้านสมติฐานที�ตั�งไว ้ หรอืยงัสรุปไมไ่ด ้   อกจากนี�ยงัควรกล่าวถึงการนําผลการทดลองไปใช้
ประโยชน ์ อุปสรรคของการทําโครงงานหรอืขอ้สงัเกตที�สาํคัญหรอืขอ้ผดิพลาดบางประการที�เกิดขึ�นจาก
การทําโครงงานนี� รวมทั�งขอ้เสนอแนะเพื�อการปรบัปรุงแก้ไข หากมผีูศึ้กษาค้นควา้ในเรื�องที�ทํานองนี�ต่อ
ไปในอนาคตดว้ย
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13. เอกสารอ้างอิง
         เอกสารอ้างอิง คือ รายชื�อเอกสารที�นํามาอ้างอิงเพื�อประกอบการทําโครงงานการออกแบบและ
เทคโนโลย ีตลอดจนการเขยีนรายงานการทําโครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ีควรเขยีนตามหลักการ         
ที�นยิมกัน

                 




