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ช่ือโครงงาน 

 (ภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ช่ือผูJรKวมทำโครงงาน 

1. ………………….............……………………………รหัส…………………………..………….กลุ7ม………………... 

2. ………………….............……………………………รหัส…………………………..………….กลุ7ม………………... 

3. ………………….............……………………………รหัส…………………………..………….กลุ7ม………………... 

4. ………………….............……………………………รหัส…………………………..………….กลุ7ม………………... 
 

อาจารย6ท่ีปรึกษาโครงงาน 
 

 อาจารย= ………………….............…………………………… 
 

อาจารย6ท่ีปรึกษารKวมโครงงาน 
 

 อาจารย= ………………….............…………………………… 
 

ประเภทของโครงงาน 

o โครงงานพ้ืนฐาน (Basic project) 

o โครงงานประยุกต= (Applied project) 

o โครงงานพัฒนาทดลอง (Experimental development project) 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรส้ัน กะทัดรัด และส่ือความหมายเร่ืองท่ีทำอย>างชัดเจน 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรส้ัน กะทัดรัด และส่ือความหมายเร่ืองท่ีทำอย>างชัดเจน 



คำสำคัญของโครงงาน (Key words) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ความสำคัญและท่ีมาของปYญหาท่ีทำโครงงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

วัตถุประสงค6ของโครงงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

ขอบเขตของโครงงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวขJอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

คือ วลี, คำ หรือกลุ>มคำท่ีเก่ียวขDองและมีความสำคัญต>อโครงงาน โดยมีท้ัง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อย>างนDอย 1 คำ และไม>ควรเกิน 5 คำ 
 

บอกความสำคัญหรือท่ีมาของปMญหาท่ีนำไปสู>ความจำเปOนในการศึกษา หรือการจัดทำโครงงาน 
ควรมีเน้ือหา ไม>นDอยกว>า 250 คำ 

 เปOนการช้ีถึงจุดมุ>งหมายของโครงงานท่ีตDองการจะบรรลุวัตถุประสงคV ซ่ึงเม่ือจบการดำเนินงาน
แลDวตDองตอบโจทยVของวัตถุประสงคVไดD โดยควรระบุเปOนหัวขDอ 

 เปOนการระบุขDอจำกัดในการดำเนินงาน, ความสามารถของเคร่ือง,  เพ่ือใชDเปOนการต้ังสมมุติฐาน
และบรรทัดฐานในการพิจารณาเพ่ือช้ีวัดความสำเร็จของโครงงาน โดยควรระบุเปOนหัวขDอ 

 ใหDสรุปงานวิจัย/โครงงาน ท่ีเก่ียวขDอง อย>างนDอย 3 เร่ือง, งานวิจัย/โครงงาน ยDอนหลังไม>เกิน 10 ป̂ 



ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

ภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

- อาจมีคำบรรยายไวDใตDภาพเพ่ือความเขDาใจท่ีดีข้ึนของท่ีส่ิงท่ีกำลังจัดทำ เช>นหลักการทำงาน 
อุปกรณVการทำงานท่ีสำคัญ 
 

ประโยชน6ท่ีคาดวKาจะไดJจากโครงงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

แผนการดำเนินงาน และข้ันตอนการดำเนินงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

 เปOนการกล>าวถึงทฤษฎีหรือหลักการที ่จะนำมาใชDเปOนแนวทางในการดำเนินงาน อีกท้ัง
แนวความคิดและแนวทางการวิเคราะหVซ่ึงควรประกอบดDวยรายละเอียด การวิเคราะหV และวิธีการทดลอง
ท่ีกระชับและชัดเจน ซ่ึงควรมีภาพประกอบและหรือแผนผังการไหลของการดำเนินงาน (Flow chart) 

แบบเคร่ืองจักร (Technical drawing) หรืออุปกรณืท่ีเก่ียวขDองหลักท่ีใชDในการดำเนินโครงงาน หากเปOน
โครงงานดDานจำลองทางคอมพิวเตอรV ควรมี Flow chart แนวทางการทำ, พัฒนาโครงงาน 

 เปOนการระบุส่ิงท่ีไดDรับจากโครงงานท้ังทางตรงและทางอDอม อีกท้ังเปOนรูปธรรมหรือนามประ
ธรรมก็ไดD ซ่ึงสอดคลDองกับวัตถุประสงคV แต>อาจมิใช>ผลลัพธVท่ีไดDจากวัตถุประสงคVก็ไดD โดยควรระบุเปOนขDอ
หัวขDอ 

 เปOนการระบุขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเรียงลำดับก>อนหลัง หรือการดำเนินงานเชิงคู>ขนานซ่ึง
สอดคลDองกับระยะเวลาที่ใชDในการดำเนินงานที่เปOนภาพรวม อีกทั้งตDองกระชับและชัดเจน ซึ่งควรมี
ภาพประกอบและแผนผังการไหลของการดำเนินงาน (Flow chart) ประกอบอยู>ดDวย 



ระยะเวลาการดำเนินงาน 
ตารางท่ี x ระยะดำเนินงานของโครงงานxxx 
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