
 

  ชุดกิจกรรมที่ 4 น าไปใช้ 
             การจัดท าเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 

                   
 

 

 

 

 



 
 

ค าน า 
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมอย่างหนึง่ที่จะช่วยพฒันานกัเรียนให้รู้จกัค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  ซึง่จะช่วย

สง่เสริมให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บรรลจุดุมุ่งหมายโดยสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ผู้จดัท า  ได้รวบรวมและผลติเอกสารส าหรับนกัเรียนท่ีเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้นกัเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  โดยเน้นการน าระเบยีบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปผู้จดัท าหวงัว่า  เอกสารฉบบันีค้งจะเป็นประโยชน์ต่อ
นกัเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และนกัเรียนท่ีสนใจในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์พอสมควร 
 

 

 

 

 

    นายอนุสรณ์    อรุณสวัสดิ์ 
                                                                  ครูโรงเรียนเทพเสดจ็วิทยา 

     สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
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                       กิจกรรมพฒันาทกัษะ สามคัคีคือพลงั                                                                                                                                                     13                 
                      เอกสารอา้งอิง 
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หน้า 1 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

 

          ระเบยีบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทกัษะการสงัเกต ทกัษะการจ าแนกประเภท ทกัษะการวดั 
           ทกัษะการใช้ตวัเลข ทกัษะการลงความคิดเห็นจากข้อมลู ทกัษะการพยากรณ์ทกัษะการสือ่ความหมาย ทกัษะการตัง้สมมติฐาน ทกัษะ 
          การก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ ทกัษะการก าหนดและควบคมุตวัแปร ทกัษะการทดลอง ทกัษะการตีความหมายข้อมลู และการลงข้อสรุป  
          ความหมายและประเภทของโครงงาน การท าโครงงานประเภทการทดลอง การวางแผนในการท าโครงงาน การคิดและการเลอืก 
         หวัข้อ โครงงานการเขียนเค้าโครงย่อของโครงงาน และการเขียนรายงาน การน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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หน้า 2 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

เมื่อสิน้สดุการเรียนชดุกิจกรรมที่ 4 น าไปใช้ แล้วนกัเรียนควรจะได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถปฏิบติัในเร่ืองต่าง ๆ ดงันี ้
 
   4. เขยีนรายงานการท าโครงงานได้ 

 4.1 สามารถน าเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ได้  
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                             หน้า 3                                 

                           การจัดท าเค้าโครงย่อของโครงงาน 
หลงัจากที่นกัเรียนได้หวัข้อเร่ืองท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่เฉพาะเจาะจง ได้ศกึษาเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ อย่างพอเพียงแล้ว ขัน้ตอน 

ต่อไปคือการเขียนเค้าโครงย่อของโครงงานเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการขัน้ต่อไปเค้าโครงย่อของโครงงาน
โดยทัว่ไป จะเขียนขึน้เพื่อแสดงแนวความคิดแผนงานและขัน้ตอนของการท าโครงงานนัน้หวัข้อต่าง  ๆ ในการเขียนเค้าโครงย่อของโครงงานสว่น
ใหญ่ คล้ายคลงึกบัการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์  เค้าโครงย่อของโครงงาน เป็นการเขียนแผนงานซึง่คิดไว้ลว่งหน้าว่าจะด าเนินการ
อย่างไรบ้างสว่นใหญ่รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการเขียนรายงานสิง่ที่ได้ท าไปแล้ว 
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 หน้า 4 

   การเขียนและการจดัล าดบัหวัข้อเค้าโครงย่อของโครงงาน โดยทัว่ไปควรประกอบด้วยหวัข้อดงันี  ้

 เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์  คือ  โครงการเพ่ือขอเสนอท าโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยหวัข้อตา่ง ๆ ดงันี ้

  1. ช่ือโครงงาน           
  2. ผู้จดัท าโครงงาน          
  3. ช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน          
   4. ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน          
  5. วตัถปุระสงค์ของการท าโครงงาน        
    6. สมมติฐานของการศกึษา        
   7. ขอบเขตของการท าโครงงาน          
    8. วิธีด าเนินการ            
  9. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ           
  10. แผนการก าหนดเวลาปฏิบตัิงาน           
  11. เอกสารอ้างอิง  
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   หน้า 5 

 

               1. ชื่อโครงงาน                      
 ชื่อโครงงานเป็นสิง่ส าคญัประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถงึวตัถปุระสงค์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และควร
ก าหนดชื่อโครงการให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หลกัด้วย    การตัง้ชื่อโครงงานของนกัเรียนในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา นิยมตัง้ชื่อให้มี
ความกะทดัรัดและดงึดดูความสนใจจากผู้อ่าน ผู้ ฟัง แต่สิง่ที่ควรค านงึถงึ คือ ผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องเข้าใจปัญหาท่ีสนใจศกึษาอย่างแท้จริง 
อนัจะน าไปสูก่ารเข้าใจวตัถปุระสงค์ของการศกึษาอย่างแท้จริงด้วย  เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ ชื่อ “ถงุพลาสติกพิชิตแมลงวนัตวัน้อย ” ซึง่ปัญหา
เร่ืองที่สนใจศกึษาคือถงุน า้พลาสติกสามารถไลแ่มลงวนัท่ีมาตอมอาหารได้จริงหรือ จากเร่ืองดงักลา่วผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ บางคนหรือบาง
คณะอาจสนใจตัง้ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ ว่า “การศกึษาการไลแ่มลงวนัด้วยถงุน า้พลาสติก” หรือ “ผลการใช้ถงุน า้พลาสติกต่อการไลแ่มลงวนั ” ก็
เป็นได้อย่างไรก็ตามจะตัง้ชื่อโครงการในแบบใด ๆ นัน้ ต้องค านงึถงึความสามารถที่จะสือ่ความหมายถงึวตัถปุระสงค์ที่ต้องการศกึษาได้ชดัเจน    
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หน้า 6 
2. ผู้จัดท าโครงงาน 

       การเขียนชื่อผู้ รับผิดชอบโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นสิง่ดีเพื่อจะได้ทราบว่าโครงงานนัน้อยู่ในความรับผิดชอบของใคร  
และสามารถติดตามได้ที่ใด  

 
 
 
 
 
   

             3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  
 การเขียนชื่อผู้ให้ค าปรึกษาควรให้เกียรติยกย่องและเผยแพร่ รวมทัง้ขอบคณุที่ได้ให้ค าแนะน าการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  

    จนบรรลเุป้าหมาย    
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 หน้า 7 
4. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน  

       ในการเขียนท่ีมาและความส าคญัของโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ท าโครงงานจ าเป็นต้องศกึษา หลกัการทฤษฎีเกี่ยวกบัเร่ืองที่สนใจจะศกึษา      
      หรือพดูเข้าใจง่าย ๆ ว่าเร่ืองที่สนใจจะศกึษานัน้ต้องมีทฤษฎีแนวคิดสนบัสนนุ เพราะความรู้เหลา่นีจ้ะเป็นแนวทางส าคญัในเร่ืองต่อไปนี  ้

- แนวทางตัง้สมมติฐานของเร่ืองที่ศกึษา                   
           - แนวทางในการออกแบบการทดลองหรือการรวบรวมข้อมลู                   
           - ใช้ประกอบการอภิปรายผลการศกึษา ตลอดจนเสนอแนะเพื่อน าความรู้และ สิง่ประดิษฐ์ใหม่ที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ต่อไป       
            
   
 
 
 
        การเขียนท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน คือ การอธิบายให้กระจา่งชดัว่าท าไมต้องท า ท าแล้วได้อะไร หากไมท่ าจะเกิดผลเสยี
อย่างไรซึง่มีหลกัการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความ ทัว่ ๆ ไป คือ มีค าน า เนือ้เร่ือง และสรุป 
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หน้า 8 

  สว่นท่ี 1 ค าน า : 

                         เป็นการบรรยายถงึนโยบาย เกณฑ์ สภาพทัว่ ๆ ไป หรือปัญหาท่ีมีสว่นสนบัสนนุให้ริเร่ิมท าโครงงาวิทยาศาสตร์    
                  

 สว่นท่ี 2 เนือ้เร่ือง :                         
  อธิบายถงึรายละเอียดเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์ของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยมี หลกัการ ทฤษฎีสนบัสนนุเร่ืองที่ศกึษา 

หรือการบรรยายผลกระทบ ถ้าไม่ท าโครงงานเร่ืองนี ้ 

              สว่นท่ี 3 สรุป : 

                  สรุปถงึความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการตามสว่นท่ี 2 เพื่อแก้ไขปัญหา ค้นข้อความรู้ใหม่ ค้นสิง่ประดิษฐ์ใหม่ให้เป็นไปตามเหตผุล 
สว่นท่ี 1    
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หน้า 9 
                         5. วตัถปุระสงคข์องการท าโครงงาน  

                         วตัถปุระสงค์ คือ ก าหนดจดุมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการเขียนวตัถปุระสงค์  
        ต้องเขียนให้ชดัเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกบัชื่อโครงงาน หากมีวตัถปุระสงค์หลายประเด็น ให้ระบเุป็นข้อ ๆ การเขียนวตัถปุระสงค์มี    
       ความส าคญัต่อแนวทางการศกึษา ตลอดจนข้อความรู้ที่ค้นพบหรือสิง่ประดิษฐ์ที่ค้นพบนัน้จะมีความสมบรูณ์ครบถ้วน คือต้องสอดคล้อง 
      กบัวตัถปุระสงค์ทกุ ๆ ข้อ   
 

  6. สมมติฐานของการศึกษา                    
                        สมมติฐานของการศกึษา เป็นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ท าโครงงาน   ต้องให้ความส าคญั เพราะจะท าให้เป็น 
        การก าหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชดัเจนและรอบคอบ ซึง่สมมติฐานก็คือ การคาดคะเนค าตอบของปัญหาอย่างมีหลกั  
       และเหตผุลตามหลกัการ  ทฤษฎี รวมทัง้ผลการศกึษาของโครงงานท่ีได้ท ามาแล้ว    
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                                                        7. ขอบเขตของการท าโครงงาน                  
                        ผู้ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องให้ความส าคญัต่อการก าหนดขอบเขตการท าโครงงาน เพื่อให้ได้ผลการศกึษาที่น่าเชื่อถือ  
     ซึง่ได้แก่ การก าหนดประชากร กลุม่ตวัอย่าง ตลอดจนตวัแปรที่ศกึษา                    
                     1. การก าหนดประชากร และกลุม่ตวัอย่างที่ศกึษา คือ การก าหนดประชากรที่ศกึษาอาจเป็นคนหรือสตัว์หรือพืช ชื่อใด กลุม่ใด 
ประเภทใด อยู่ที่ไหน เมื่อเวลาใด  รวมทัง้ก าหนดกลุม่ตวัอย่างที่มีขนาดเหมาะสมเป็นตวัแทนของประชากรที่สนใจศกึษา     
                
                   2. ตวัแปรที่ศกึษา การศกึษาโครงงานวิทยาศาสตร์ สว่นมากมกัเป็นการศกึษาความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผล หรือความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัแปรขึน้ไป การบอกชนิดของ      ตวัแปรอย่างถกูต้องและชดัเจน รวมทัง้การควบคมุตวัแปรที่ไม่สนใจศกึษา เป็นทกัษะ
กระบวนการ   ทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ท าโครงงานต้องเข้าใจ ตวัแปรใดท่ีศกึษาเป็นตวัแปรต้น ตวัแปรใดท่ีศกึษาเป็น     ตวัแปรตาม และตวัแปรใดบ้าง
เป็นตวัแปรที่ต้องควบคมุเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบการทดลอง ตลอดจนมีผลต่อการเขียนรายงานการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ถกูต้อง สือ่
ความหมายให้ผู้ ฟังและ      ผู้อ่านให้เข้าใจตรงกนั    
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8. วิธีด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ หมายถงึ วิธีการที่ช่วยให้งานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการท าโครงงาน ตัง้แต่เร่ิมเสนอโครงการกระทัง่สิน้สดุโครงการ  
    ซึง่ประกอบด้วย                     

 1. การก าหนดประชากร กลุม่ตวัอย่างที่ศกึษา                       2. การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลู                     
   3. การเก็บรวบรวมข้อมลู                         4. การวิเคราะห์ข้อมลู                     

 ในการเขียนวิธีด าเนินการให้ระบกุิจกรรมที่ต้องท าให้ชดัเจนว่าจะท าอะไรบ้าง เรียงล าดบักิจกรรมก่อนและหลงัให้ชดัเจน เพื่อสามารถน า
โครงการไปปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองและถกูต้อง    

                                  
                       9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

             ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ การคาดหวงัถงึผลการด าเนินการตามโครงการ ในการเขียนต้องคาดคะเนเหตกุารณ์ว่าเมื่อได้ท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์สิน้สดุลง ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างไรและได้รับมากน้อยเพียงใด ผลที่ได้รับสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ที่ศกึษา     
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                                      10. แผนการก าหนดเวลาปฏิบติังาน 

    การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ต้องก าหนดตารางเวลาด าเนินการทกุขัน้ตอน เพราะ  การท าตารางเวลาจะเป็นประโยชน์ให้ด าเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง เป็นประโยชน์ต่อการติดตามประเมินผลการด าเนินงานแต่ละขัน้ตอน จนสิน้สดุการท าโครงงานนัน้    

 

  

                                  
                             11. เอกสารอ้างอิง 

          เอกสารอ้างอิง คือ รายชื่อเอกสารที่น ามาอ้างอิงเพื่อประกอบการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  ตลอดจนการเขียนรายงานการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ควรเขียนตามหลกัการที่นิยมกนั  
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                 กิจกรรมพัฒนาทักษะ สามัคคีคือพลัง 
                         ให้เขียนเค้าโครงย่อของโครงงานท่ีคิดว่าจะท า 1 เร่ือง เสร็จแล้วเตรียมเสนอเค้าโครงย่อต่อที่ประชมุ 
 
1 ชื่อโครงงาน 
2. ชื่อผู้ท าโครงงาน  
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 
4. ที่มาและความส าคญัของโครงงาน 
5. จดุมุ่งหมายของการศกึษาค้นคว้า 
6. สมมติุฐานของการศกึษาค้นคว้า (ถ้าม)ี 
7. วิธีการด าเนินงาน 

7.1 วสัดอุปุกรณ์ที่ต้องใช้ 
7.2 แนวการศกึษาค้นคว้า 

8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9. เอกสารอ้างอิง 
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เอกสารอ้างอิง 

 
สวุฒัน์ คลอ่งดี. เทคนิคการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์(ฉบบัประสบการณ์) พิมพ์ที่ 

                       บญุยไพศาลเจริญ สงิห์บรีุ 2534. 
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