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คนที่ 7          
คนที่ 8          
คนที่ 9          
คนที่ 10          
คนที่ 11          
คนที่ 12          
คนที่ 13          
คนที่ 14          
คนที่ 15          
คนที่ 16          
คนที่ 17          

สรุป 10 7 13 4 8 9 
คิดเป็นร้อยละ 58.82 41.17 76.47 23.53 47.06 52.94 

 
 
 
 
 
 



 
 

(ตัวอย่างตาราง) 
ตารางที่ 1  ผลการแสดงความคิดเห็นต่อรสชาติของน้ าสมุนไพรของดอกอัญชัญ 
 
ผู้ลงความ
คิดเห็น 

ผลการแสดงความคิดเห็นด้านรสชาติ 
อัตราส่วน 80:20 

 
อัตราส่วน 70:30 อัตราส่วน 60:40 

 อร่อย ไม่อร่อย อร่อย ไม่อร่อย อร่อย ไม่อร่อย 
สรุป 10 7 13 4 8 9 

คิดเป็นร้อยละ 58.82 41.17 76.47 23.53 47.06 52.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพประกอบการท ากิจกรรม 
 

กิจกรรม ............................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพแสดง....................................................................................... 
 

กิจกรรมที่ 2 ............................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง....................................................................................... 
 

กิจกรรมที่ 2 ............................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 



ภาพแสดง

....................................................................................... 
 
 
 
 

 
บัญชีรายชื่อการแบ่งหน้าที่การท าโครงงานภายในกลุ่ม 

โครงงานเร่ือง 
................................................................................................................................... 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ………………………...กลุ่ม................................... 

ครูที่ปรึกษาโครงงาน   1.  ................................................................................................  
         2. ................................................................................................ . 

อาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษ 1................................................................................... 
รายชื่อนักเรียนผู้ท าโครงงาน 

1. ……………………………………..  เลขที่….. หัวหน้ากลุ่ม 
2. …………………………………….. เลขที่….. รองหัวหน้ากลุ่ม 
3. ……………………………………..  เลขที่….. เลขานุการ 
4. …………………………………….. เลขที่….. เหรัญญิก 
5. …………………………………….. เลขที่….. ผู้ควบคุมการจัดเก็บข้อมูล 

ปฏิทินการปฏิบัตงิาน 

ที ่
กิจกรรม* 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือน...............................วันที ่

1. 2. 3 4 5. 6 7 8 9. 10
 

1 ค้นคว้าหาข้อมูล ปญัหาวิจัย           

2 ทดลองเก็บข้อมูลเบื้องต้น           

3 เสนอเค้าโครงย่อ           



4 ด าเนินการจัดเก็บข้อมลู           

 4.1 ตอนท่ี 1………………………………………           

 4.2 ตอนท่ี 2………………………………………           

5 ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล           

6 เขียนรายงาน 5 บท           

ค าอธิบายการเขียนแบบรายงาน 5 บท 

1 การเขียนชื่อโครงงาน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ก. เขียนเป็นประโยคบอกเล่า  โดยปรับมาจากค าถามวิจยั 

ข. เขียนให้ได้ความหมายรัดกมุ  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และวิธีการที่ใช้ในการวิจยั 

ค. เขียนช่ือภาษาไทยไว้ก่อน  แล้วเขียนช่ือภาษาอังกฤษอีกบรรทัด 

การตั้งช่ือเรื่อง (The Title) 

1) ช่ือเรื่องที่ดี ต้องกระชับชัดเจน สามารถสื่อกับผู้อ่านได้ว่า สิ่งท่ีอยู่ในรายงานคืออะไร มีรายละเอียด
เกี่ยวกับงานของเราในช่ือเรื่องด้วย  ไม่ควรตั้งช่ือเรื่องให้ดูโก้เก๋ เกินความเป็นจริง 

2) ช่ือเรื่อง มักเป็นส่วนดึงดดูความสนใจจุดแรกของโครงรา่งการท าโครงงานท้ังโครงการ จึงควรตั้งช่ือเรือ่ง
ให้น่าสนใจ ทันต่อเหตุการณ์ พิจารณาแล้ว เป็นเรื่องที่วิจัยได้ (researchable topic) และควรแก่การ
แสวงหาค าตอบ 

3) โดยทั่วไป หลักในการตั้งช่ือเรื่อง ท าได้โดยหยิบยกเอาค าส าคัญ (key words) ของเรื่องที่จะท าโครงงาน
ออกมาประกอบกันเป็นช่ือเรื่อง จะท าให้ช่ือน้ันสั้น กระทัดรดั ชัดเจน และสื่อความหมาย ครอบคลมุ
ความส าคญั ของเรื่องที่จะศึกษาทั้งหมด 

4) ค าส าคญั (key words) ควรเป็นค าที่ใช้กันท่ัว ๆ ไป (technical term) ในสาขาวิชาที่จะศึกษา จะช่วย
ให้บรรลหุลักการ ดังกล่าวข้างต้นได้ดียิ่งข้ึน เช่น ค าว่าประสิทธิผล (effectiveness), ปัจจัยเสีย่ง (risk 
factor), ความถูกต้อง (accuracy) เป็นต้น ถ้าต้องมีทั้ง ช่ือเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรจะ
สอดคล้องไปด้วยกัน ในเชิงความหมาย 

 

1.  การเขียนบทคัดย่อ เป็นการเขียนสรุปการท างานโครงงานทั้งหมดตั้งแต่บทที่ 1 - 5 ดังนี้ 

บทคัดย่อ 
การเขียนบทคัดย่อควรกล่าวถึง วัตถุประสงค์ วิธีด าเนินการหรือวิธทีดลอง ผลทีไ่ด้ และสรุปผลอย่างย่อ -

ความยาวของเนื้อความในบทคัดยอ่ประมาณ ครึ่งหน้ากระดาษ) 
เนื้อหาของบทคัดย่อจะเขียนในลักษณะเรียงความ  บอกให้ทราบว่า  ได้ท าอะไร  มีวัตถุประสงค์อย่างไร  มี

วิธีการด าเนินการอย่างไร  ไดผ้ลอย่างไร  มีข้อสรุปอย่างไร  (ลักษณะการเขียน สั้นกะทัดรัดได้ใจความ  หนึ่งย่อหน้า
ประมาณครึ่งหน้ากระดาษ  300 - 350  ค า ) 

 
 



 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่างบทคัดย่อ) 
 

บทคัดย่อ 
 

                   โครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง “ศึกษาการตัดใบข้าวโพดท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต”  
จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษา  ผลของการตดัใบข้าวโพด (แทนการท าลายศัตรพูืช)  ว่าจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลติของข้าวโพดหรือไม่  โดยแบ่งการศึกษาเป็น  5  ขั้นตอน  คือ  ศึกษาการปลูกและบ ารุงรักษา  การตัดใบการ
เจริญเติบโต  ผลผลิตและศึกษาสังเกตสิ่งอื่น ๆ  ที่อาจสังเกตพบตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิต  จาก
การศึกษาพบว่า  ข้าวโพดพันธุ์ซุปเปอร์สวีทใช้เวลาปลูก  72  วันจึงเก็บผลผลติได้  ในการบ ารุงรักษาได้ก าจัดวัชพืช  ใส่
ปุ๋ย  ส ารวจแมลงและศัตรูพืชแต่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง  การตัดใบในกลุม่ควบคุม  1  กลุ่มไมต่ัดใบ  แต่กลุม่ทดลอง  7  กลุ่ม
ตัดใบ  ตั้งแต่  10% - 70%  และกลุ่มควบคุม  โดยเฉพาะการตัดใบ  20%  ให้ผลผลิตที่ดีทีสุ่ด  สิ่งท่ีได้ค้นพบจาก
การศึกษาครั้งน้ี  คือ  ต้นข้าวโพดที่ตัดใบทุกระดับ  จะไมค่่อยมีแมลง  หรือศัตรูพืชท าลายใบ   อีกทั้งใบยังสีเขียวเข้ม
เป็นมันซึ่งต่างกับกลุม่ควบคุมทีไ่มต่ัดใบจะถูกท าลายจากศตัรูพืชทุกต้น  และเมื่อได้ทดลองปลูกข้าวโพดอีก  2  ครั้งใน
บริเวณสถานท่ีและเวลาใกล้เคยีงกับการปลูกครั้งแรกได้ผลปรากฏเหมือนการปลูกครั้งแรกทุกประการ 

 
(example) 
Abstract 

 

 science project , about, study corn slitting that affect to build  the progress and the 
produce , be level elementary education at the end project that invent for study of corn slitting , ( , 
replace pest destruction ) , that , or not are will have an affect on build the progress and the 
produce of corn ? , by divide the education is 5 the step , be , study growwing and maintain , 
slitting is progress , the produce and study to observe other thing ,  that might observe meet since , 
begin grow until , harvest the produce , from the education meets that ,  , breed soup fiber plants 
The Secretariat of the Senate corn takes time to grow 72 day then can pick the produce , in the 
preservation has eradicated the weed , apply fertilizer , explore an insect and the pest but , do not 
use the insecticide , slitting in the group controls 1 the group doesn't cut , but , 7 group samples 
cut , since , 10% - 70% and the group controls , especially 20% slittings give a result to produce 
that best , the thing has that to discover from the education this time , be at cut every the level , 
will not have an insect , or , the pest destroys , moreover , still dark green be glossy which , differ 
with the group controled that don't cut destroied from every pest , and when , get experience grow 



2 time in place area and the time are similar to with growwing for the first time effective appear to 
are like growwing for the first time every the points.  



บทท่ี  1  บทน า 
1.1   แนวคิดความเป็นมา ความส าคัญของโครงงาน 

อธิบายความเป็นมาและความส าคัญของโครงงาน  เหตุผลที่เลือกท าโครงงานนี้เรื่องที่ท าเป็น
เรื่องใหม่  หรือเคยมีผู้ศึกษาไว้บ้างแล้ง  ถ้ามีผลเป็นอย่างไร 
 (ควรอธิบายถึงความส าคัญของงานที่ท าการทดลองหรือศึกษา ลักษณะของปัญหา ความ
ต้องการที่จะหาค าตอบในเรื่องใด มีแนวคิด มีหลักการหรือทฤษฎีอย่างไรบ้างที่จะน ามาใช้ในการ
ทดลอง/ศึกษา) 
1.2   จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

เป็นการบอกให้ทราบว่า  ต้องการท าโครงงานเรื่องนั้นเพ่ืออะไร (เป็นจุดมุ่งหมายเฉพาะที่
ต้องการท าการทดลองหรือศึกษา บางครั้งนิยมน า “ตัวแปรต้น” ของการทดลอง/ศึกษา มาเขียน) 
1.3   สมมติฐาน ของการทดลอง/การศึกษา ( ถ้ามี ) 

(ถ้าเป็นการทดลองจ าเป็นต้องมีสมมติฐาน ถ้าเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือการศึกษาประเภทส ารวจ 
อาจไม่ต้องมีสมมติฐานก็ได้) 
 (สมมติฐานเป็นข้อความที่ เขียนขึ้นเพ่ือพยายามอธิบาย หรือคาดคะเนเหตุการณ์หรือ
ปรากฏการณ์ล่วงหน้า ซึ่งสมมติฐานนี้จะคาดคะเนขึ้นจากแนวคิดหรือทฤษฎีที่น ามาใช้เป็นแนวทางใน
การทดลอง/ศึกษา สมมติฐานที่ตั้งข้ึนอาจถูกหรือผิดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้จากการทดลอง/ศึกษา)
 (การตั้งสมมติฐาน เป็นการพยายามอธิบายปัญหาที่พบ โดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรต้น (เหตุ) กับตัวแปรตาม (ผล) เพ่ือช่วยขยายความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาของการทดลอง/ศึกษาให้กว้างขวางที่สุด ทั้งนี้สมมติฐานจะช่วยเป็นแนวคิดในการ
ชี้แนะแนวทางในการออกแบบการทดลอง/ศึกษา และต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการทดลองด้วย) 
1.4   ตัวแปรที่ศึกษา 

7.4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่…………………… 

7.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่…………………… 

7.4.3 ตัวแปรควบคุม ได้แก่…………………… 

1.5   นิยามเชิงปฏิบัติการ 
การนิยามเป็นการให้ความหมายของตัวแปรต้น  และตัวแปรตาม  ให้ชัดเจนสามารถวัดและ

สังเกตได้ 
1.6   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2  เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 เป็นการรวบรวมสาระความรู้ที่เก่ียวข้องกับโครงงานที่ท าการศึกษา 
(การน าเสนอเอกสารควร ครอบคลุมองค์ความรู้พ้ืนฐาน และเฉพาะเรื่องที่ท าการศึกษา รวมทั้ง

วิธีการเฉพาะ และเทคนิควิธีที่น ามาใช้ในการศึกษา/ทดลอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  3   วธิีด าเนินการศึกษา 
 
กิจกรรมที่ 1  ……………………………………………………………. 
3.1 วัสดุ – อุปกรณ์/ สารเคมี 

(ควรเขียนแยกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน) 
 
3.2  วิธีด าเนินการศึกษา / ทดลอง 

(ควรเขียนให้เห็นภาพวิธีการทดลอง หรือขั้นตอนการด าเนินงาน หัวใจของการทดลองคือการ
ออกแบบการทดลอง ซึ่งต้องเขียนให้เห็นภาพของวิธีการ ซึ่งต้องมีทั้งตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัว
แปรควบคุม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  4   ผลการศึกษา ค้นคว้า 
 

เป็นการน าเสนอข้อมูลหรือผลการทดลองต่าง ๆ ที่สังเกตรวบรวมได้  รวมทั้งเสนอผลการแปล
ข้อมูล 
 (น าผลการทดลอง/ศึกษาค้นคว้ามาน าเสนอ โดยข้อมูลที่น ามาเสนอนั้น ต้องเป็นข้อมูลที่ได้จัด
กระท าทางสถิติเรียบร้อยแล้ว เช่นน ามาหาค่าเฉลี่ย หาค่าร้อยละ หรือค านวณด้วยสมการทาง
คณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกันทางทฤษฎี เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ ฯลฯ แล้วอภิปรายแปล
ความหมายข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์) 
 (ลักษณะข้อมูลที่ได้อาจมีทั้งสองลักษณะคือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข หรือข้อมูลเชิงปริมาณ ควร
แสดงในรูปแบบของตาราง และแปลความหมายในรูปแบบของกราฟควบคู่กันไป และข้อมูลอีกแบบคือ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ควรน าเสนอในลักษณะของการบรรยาย ด้วยข้อความกะทัดรัดเข้าใจง่าย อาจใช้ภาพ
ประกอบการบรรยาย หรือแสดงในรูปแบบแผนภูมิ เป็นต้น) 

 

(ตัวอย่างตารางเก็บข้อมูล) 
 

ตารางที่ 1  ผลการแสดงความคิดเห็นต่อรสชาติของน้ าสมุนไพรของดอกอัญชัญ 
 
ผู้ลงความ
คิดเห็น 

ผลการแสดงความคิดเห็นด้านรสชาติ 
อัตราส่วน 80:20 

 
อัตราส่วน 70:30 อัตราส่วน 60:40 

 อร่อย ไม่อร่อย อร่อย ไม่อร่อย อร่อย ไม่อร่อย 
คนที่1       

คนที่ 50       
สรุป       

 
 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการชิมรสชาติของน้ า
สมุนไพรของดอกอัญชัน ลงความเห็นว่า น้ าดอกอัญชันผสมน้ าตาลในอัตราส่วน 80:20 มีรสชาติอร่อย 
คิดเป็นร้อยละ58.82 อัตราส่วน 70:30 มีรสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 76.47  อัตราส่วน 60:40 มี
รสชาติอร่อย คิดเป็นร้อยละ 47.06 

 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  5  สรุปผล  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
อธิบายผลสรุปที่ได้จากการท าโครงงาน  ถ้ามีการตั้งสมมติฐานควรระบุด้วยว่า ข้อมูลที่ได้

สนับสนุนหรือคัดค้านสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือยังสรุปไม่ได้ นอกจากนี้ควรกล่าวถึงการน าผลการทดลองไป
ใช้ประโยชน์ อุปสรรคของการท าโครงงาน  หรือข้อสังเกตที่ส าคัญ  หรือข้อผิดพลาดบางประการที่
เกิดข้ึนในโครงงานนี้  รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ซึ่งอาจแยกน าเสนอ ดังนี้ 
5.1 สรุปผลการทดลอง/การศึกษา 
 (การสรุปผลการทดลอง/ศึกษานั้นเป็นการสรุปผล โดยตัดส่วนที่เป็นข้อมูลออก แล้วอธิบายด้วย
ข้อความที่กะทัดรัดครอบคลุมผลการทดลอง/ศึกษาทั้งหมด ทั้งนี้ต้องครอบคลุมจุดประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายของการทดลอง/ศึกษา) 
5.2 อภิปรายผลการทดลอง/การศึกษา 
 (การอภิปรายผลเป็นการอ้างอิงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี หรือผลงานที่มีการศึกษาไว้แล้ว หรือมี
การศึกษามาก่อนหน้านี้แล้ว เป็นการอภิปรายเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ สอดคล้องขัดแย้ง กับผล
การศึกษาในครั้งนี้อย่างไร) 
5.3 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะและประโยชน์ 
 (ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเป็นการเสนอแนะแนวทางในการศึกษาค้นคว้าในโอกาสต่อไปอย่างไร 
หรือปัญหาอุปสรรคของการท าการทดลอง/ศึกษา ข้อสังเกตข้อผิดพลาดที่ส าคัญบางประการ และ
ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข อันเป็นประโยชน์ต่อการทดลอง/ศึกษาในอนาคต) 
 (ประโยชน์เป็นการกล่าวถึงการน าผลการทดลอง/ศึกษาไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารอ้างอิง 
 
อ้างถึงหนังสือ เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ค้นคว้า  เพ่ือประโยชน์ในการท าโครงงาน 

(เป็นการกล่าวถึงหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ที่ผู้ท าการทดลอง/ศึกษาใช้ค้นคว้า ประกอบการท าการ
ทดลอง โดยเขียนตามหลักการเขียน “บรรณานุกรม”ประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง วงเล็บปีที่แต่ง ชื่อหนังสือ 
(ใช้ตัวเอน) ส านักพิมพ์ จังหวัดที่ตั้งส านักพิมพ์ )และเขียนเรียงตามล าดับตัวอักษร เรียงภาษาไทยก่อน
ภาษาต่างประเทศ 

(ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างองิ) 
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