
เค้าโครงของโครงงานการออกแบบและเทคโนโลย ี

  

     เค้าโครงของโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี  คือ  โครงการเพื่อขอเสนอทำโครงงานการออกแบบและ

เทคโนโลยีประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

          1. ชื่อโครงงาน 

          2. ผู้จัดทำโครงงาน 

          3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

          4. ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 

          5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 

          6. สมมติฐานของการศึกษา 

          7. ขอบเขตของการทำโครงงาน 

          8. วิธีดำเนินการ 

          9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          10. แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงาน 

          11. เอกสารอ้างอิง 

 

          1. ช่ือโครงงาน 

                    ชื่อโครงงานเป็นสิ่งสำคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถึง 

วัตถุประสงค์ของการทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี และควรกำหนดชื่อโครงการให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์หลักด้วย 

                    การตั้งชื่อโครงงานของนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นิยมตั้งชื่อให้มีความ

กะทัดรัดและดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน ผู้ฟัง แต่สิ่งที่ควรคำนึงถึง คือ ผู้ทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 

ต้องเข้าใจปัญหาที่สนใจศึกษาอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริงด้วย เช่น 

                    โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ชื่อ “ถุงพลาสติกพิชิตแมลงวันตัวน้อย” ซึ่งปัญหาเรื่องที่

สนใจศึกษาคือถุงน้ำพลาสติกสามารถไล่แมลงวันที่มาตอมอาหารได้จริงหรือ จากเรื่องดังกล่าวผู้ทำโครงงานการ



ออกแบบและเทคโนโลยี บางคนหรือบางคณะอาจสนใจตั้งชื่อโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ว่า “การศึกษา

การไล่แมลงวันด้วยถุงน้ำพลาสติก” หรือ “ผลการใช้ถุงน้ำพลาสติกต่อการไล่แมลงวัน” ก็เป็นได้ 

                    อย่างไรก็ตามจะตั้งชื่อโครงการในแบบใด ๆ นั้น ต้องคำนึงถึงความสามารถที่จะ 

สื่อความหมายถึงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการศึกษาได้ชัดเจน    

          2. ผู้จัดทำโครงงาน 

                    การเขียนชื่อผู้รับผิดชอบโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสิ่งดีเพ่ือจะได้ทราบว่าโครงงาน

นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของใครและสามารถติดตามได้ที่ใด    

          3. ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน 

                    การเขียนชื่อผู้ให้คำปรึกษาควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่ รวมทั้งขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำการ

ทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีจนบรรลุเป้าหมาย    

          4. ท่ีมาและความสำคัญของโครงงาน 

                    ในการเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ผู้ทำโครงงาน

จำเป็นต้องศึกษา หลักการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจจะศึกษา หรือพูดเข้าใจง่าย ๆ ว่าเรื่องที่สนใจจะศึกษานั้นต้อง

มีทฤษฎีแนวคิดสนับสนุน เพราะความรู้เหล่านี้จะเป็นแนวทางสำคัญในเรื่องต่อไปนี้ 

                    - แนวทางตั้งสมมติฐานของเรื่องที่ศึกษา 

                    - แนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมข้อมูล 

                    - ใช้ประกอบการอภิปรายผลการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือนำความรู้และ          สิ่งประดิษฐ์

ใหม่ที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อไป   

                    การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม   ต้องทำ ทำ

แล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ 

เนื้อเรื่อง และสรุป 

                    สว่นที่ 1 คำนำ : 

 



                         เป็นการบรรยายถึงนโยบาย เกณฑ์ สภาพทั่ว ๆ ไป หรือปัญหาที่มีส่วนสนับสนุนให้ริเริ่มทำ

โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี 

                    สว่นที่ 2 เนื้อเรื่อง : 

                         อธิบายถึงรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการทำโครงงานการออกแบบและ

เทคโนโลยี โดยมี หลักการ ทฤษฎีสนับสนุนเรื่องที่ศึกษา หรือการบรรยายผลกระทบ ถ้าไม่ทำโครงงานเรื่องนี้ 

                    สว่นที่ 3 สรปุ : 

 

                         สรุปถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามส่วนที่ 2 เพื่อแก้ไขปัญหา ค้นข้อความรู้ใหม่ ค้น

สิ่งประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตุผลส่วนที่ 1    

          5. วัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 

                    วัตถุประสงค์ คือ กำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีต้องการให้เกิดจากการทำโครงงานการออกแบบ

และเทคโนโลยี ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมี

วัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุเป็นข้อ ๆ การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทาง การศึกษา ตลอดจน

ข้อความรู้ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้นจะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน คือ     ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ทุก ๆ ข้อ    

          6. สมมติฐานของการศึกษา 

                    สมมติฐานของการศึกษา เป็นทักษะกระบวนการทางการออกแบบและเทคโนโลยีที่ผู้ทำโครงงาน   

ต้องให้ความสำคัญ เพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ ซึ่ง

สมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักและเหตุผล ตามหลักการ  ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษา

ของโครงงานที่ได้ทำมาแล้ว    

          7. ขอบเขตของการทำโครงงาน 

                    ผู้ทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ต้องให้ความสำคัญต่อการกำหนดขอบเขตการทำ

โครงงาน เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีน่าเชื่อถือ ซึ่งได้แก่ การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนตัวแปรที่ศึกษา 



                    1. การกำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ การกำหนดประชากรที่ศึกษาอาจเป็นคน

หรือสัตว์หรือพืช ชื่อใด กลุ่มใด ประเภทใด อยู่ที่ไหน เมื่อเวลาใด  รวมทั้งกำหนด             กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด

เหมาะสมเป็นตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา 

                    2. ตวัแปรที่ศึกษา การศึกษาโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ส่วนมากมักเป็นการศึกษา

ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล หรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป การบอกชนิดของ     ตัวแปร

อย่างถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งการควบคุมตัวแปรที่ไม่สนใจศึกษา เป็นทักษะกระบวนการ   ทางการออกแบบ

และเทคโนโลยีที่ผู้ทำโครงงานต้องเข้าใจ ตัวแปรใดที่ศึกษาเป็นตัวแปรต้น ตัวแปรใดที่ศึกษาเป็น    ตัวแปรตาม 

และตัวแปรใดบ้างเป็นตัวแปรที่ต้องควบคุมเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบการทดลอง ตลอดจนมีผลต่อการเขียน

รายงานการทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีที่ถูกต้อง สื่อความหมายให้ผู้ฟังและ ผู้อ่านให้เข้าใจตรงกัน    

          8. วิธีดำเนินการ 

                    วธิีดำเนินการ หมายถึง วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน ตั้งแต่เริ่ม

เสนอโครงการกระทั่งสิ้นสุดโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 

                   1. การกำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 

                   2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                   3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

                   5. กำหนดตารางการปฏิบัติงาน 

                   4. ออกและลงมือสร้างชิ้นงาน 

                    ในการเขียนวิธีดำเนินการให้ระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้าง เรียงลำดับกิจกรรม

ก่อนและหลังให้ชัดเจน เพ่ือสามารถนำโครงการไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง    

          9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

                    ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การคาดหวังถึงผลการดำเนินการตามโครงการ ในการเขียนต้องคาดคะเน

เหตุการณ์ว่าเมื่อได้ทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีสิ้นสุดลง ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างไรและได้รับ

มากน้อยเพียงใด ผลที่ได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีศึกษา    

          10. แผนการกำหนดเวลาปฏิบัติงาน 



                    การทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ต้องกำหนดตารางเวลาดำเนินการทุกขั้นตอน เพราะ  

การทำตารางเวลาจะเป็นประโยชน์ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานแต่ละขั้นตอน จนสิ้นสุดการทำโครงงานนั้น    

          11. เอกสารอ้างอิง 

                    เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อเอกสารที่นำมาอ้างอิงเพ่ือประกอบการทำโครงงาน      การออกแบบ

และเทคโนโลยี  ตลอดจนการเขียนรายงานการทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ควรเขียนตามหลักการ          

ที่นิยมกัน 

 1.   การเขียนรายการอ้างอิง 

           1.   หนังสือ 

  1.1     ผู้แต่งหรือบรรณาธิการ 

  1.2     ชื่อหนังสือ 

  1.3     ในกรณีที่ชื่อหนังสือที่อ้างอิงมีหลายเล่ม  

  1.4     สถานที่พิมพ์และสำนักพิมพ์ 

  1.5     ปีพิมพ์ 

 2.   หนังสือพิมพ์ในโอกาสพิเศษ 

 3.   หนังสือแปล 

 4.   บทความในหนังสือ 

 5.   บทความในวารสาร 

 6.   บทความในหนังสือพิมพ์ 

 7.   บทความในสารานุกรม 

 8.   บทวิจารณ์หนังสือในวารสาร 

 9.   วารสารสาระสังเขป 



 10.  วิทยานิพนธ์ 

 11.  รายงานการประชุมทางวิชาการ 

 12.  จุลสาร  เอกสารอัดสำเนา  และเอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์อ่ืนๆ 

 13.  การสัมภาษณ์ 

 14.  เอกสารที่อ้างถึงในเอกสารอื่น 

 15.  เอกสารพิเศษ 

 16.   สื่อไม่ตีพิมพ์ 

  16.1    โสตทัศนวัสดุ 

  16.2    สื่ออิเล็กทรอนิกส์ แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์(Electronic Document) 

  16.3    บทคัดย่อในสายตรง  (On-line  abstract) 

  16.4    บทความวารสารในสายตรง  (On-line  journal  article) 

  16.5    บทคัดย่อในซีดีรอม  (Abstract  on  CD-ROM) 

2. การใช้คำย่อ 

 การใช้คำย่อ 

         คำย่อที่เป็นที่ยอมรับในการเขียนรายการอ้างอิง มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

  คำย่อ     คำเต็ม        ความหมาย   หมายเหตุ  

  comp.   compiler     ผู้รวบรวม      พหูพจน์ใช้ comps. 

  ed.   editor,   บรรณาธิการ,  พหูพจน์ใช้ eds. 

  2 nd ed.        second edition  พิมพ์ครั้งที่   2  

 

 



3.    การใช้เครื่องหมายวรรคตอน 

         การเขียนรายการอ้างอิงมีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ  ช่วยแบ่งข้อความดังนี้ 

 1)   เครื่องหมายมหัพภาค  (.  period)   ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

 -         เมื่อเขียนย่อชื่อแรกหรือชื่อกลางของผู้แต่งชาวต่างประเทศ  เช่น Hodgkiss,  A.  G. 

 -         เมื่อไว้ท้ายคำที่ย่อ  เช่น  ed. 

 -         เมื่อจบแต่ละข้อความ(เช่นผู้แต่งปีพิมพ์ ชื่อเรื่อง ฯลฯ) ในรายการอ้างอิงนั้น  เช่น  Hodgkiss, A. 

G.  (1981).   Understanding maps.  Dawson, Folkestone,  UK.  

 2)   เครื่องหมายจุลภาค  (,  comma)   ใช้ในกรณีต่อไปนี้ 

 -   ใช้คั่นระหว่างชื่อสกุลและชื่อตัวของผู้แต่งชาวต่างประเทศ  หรือคั่นระหว่างชื่อและบรรดาศักดิ์ของผู้

แต่งชาวไทย  เช่นRenolds,  F.  F. ธรรมศักดิ์มนตรี, เจ้าพระยา 

 -   ใช้คั่นระหว่างชื่อผู้แต่งเมื่อมีผู้แต่งมากกว่า  1  คน  เช่น Hanson, H., Borlaug,  N.  E., and 

Anderson,  R.  G.  สุธรรม  พงศ์สำราญ,  วิรัช  ณ  สงขลา  และพึงใจ  พ่ึงพานิช. 

 -   ใช้คั่นระหว่างสำนักพิมพ์และปีพิมพ์  ถ้าเขียนรายการอ้างอิงตามแบบที่  1  เช่น สำนักพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2539.Wiley,  1965. 

 3)   เครื่องหมายอัฒภาค  (;  semi-colon) 

 -  ใช้เมื่อในข้อความส่วนนั้นได้ใช้เครื่องหมายจุลภาค  (,)  แล้ว  เช่น เมื่อเขียนชื่อผู้แต่งชาวต่างประเทศ

เป็นภาษาไทยหลายๆ  คน  เช่น แน้ช,  จอร์ช;  วอลดอร์ฟ,  แดน;  และ  ไรซ,์  โรเบิร์ต  อี.  มหาวิทยาลัยกับ

ชุมชนเมือง.  แปลโดย อัปสร  ทรัยอันและคนอ่ืนๆ .  กรุงเทพมหานคร :  สำนักพิมพ์แพร่พิทยา,  2518. 

 4)   เครื่องหมายมหัพภาคคู่  (:  colons)   

 -    ใช้คั่นระหว่างสถานที่พิมพ์  (ชื่อเมือง  ชื่อรัฐ)  และชื่อสำนักพิมพ์  เช่น New York:  Wiley St.  

Louis, MO:  Mosby 

 -   ใช้คั่นระหว่างปีที่หรือเล่มที่ของวารสาร  หนังสือพิมพ์  สารานุกรม  และเลขหน้า  เช่น 16 (เมษายน  

2519) :  231-254.37 (1979) :  1239-1248.  (แบบที่ 1) 37 :  1239-1248.  (แบบที่ 2) 

 



การเว้นระยะในการพิมพ์หลังเครื่องหมายวรรคตอน  มีดังนี้ 

  หลังเครื่องหมายมหัพภาค  (.  Period)             เว้น  2  ระยะ 

  หลังเครื่องหมายจุลภาค  (,  comma)               เว้น  1  ระยะ 

  หลังเครื่องหมายอัฒภาค  (;  semi-colon)        เว้น  1  ระยะ 

  หลังเครื่องหมายมหัพภาค  (:  colons)             เว้น  1  ระยะ 

ตัวอย่าง 

แน้ช, จอร์ช; วอลดอร์ฟ, แดน; และไรซ์,  โรเบิร์ต  อี.  มหาวิทยาลัยกับชุมชนเมือง.  แปลโดย อัปสร ทรัยอัน และ

คนอ่ืน ๆ .  กรุงเทพมหานคร :   สำนักพิมพ์แพร่วิทยา, 2518.  

 ชื่อรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าเขียนประกอบกับชื่อเมือง  ให้ใช้ ตัวย่อ ดังนี้  เช่น 

    คำเต็ม      คำย่อ        

   Alaska      AK    

   Arizona     AZ      

   California     CA    

   New Mexico    NM   

   New York    NY   

4. การเรียงลำดับรายการอ้างอิง 

 การเรียงรายการอ้างอิงเอกสารและแหล่งต่างๆ ให้เรียงเอกสารภาษาไทยให้จบไปก่อน ต่อด้วย

ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน โดยเรียงตามลำดับอักษรตัวแรกท่ีปรากฏตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานปัจจุบัน หรือ Dictionary ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ไม่ว่ารายการนั้นจะข้ึนต้นด้วยชื่อผู้แต่ง ชื่อ

บทความ หรือชื่อหนังสือ  ทั้งนี้ ไม่ต้องแยกประเภทของเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิง 


