
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ความหมาย 

โครงงาน  หมายถึง กิจกรรมที่ท าให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะ
ของการศึกษา  ส ารวจ  ค้นคว้า  ทดลอง  ประดิษฐ์คิดค้น  ซึ่งผู้เรี ยนเป็นผู้คิด หัวเรื่องจัดหาข้อมูล  
ทดลอง  สรุปผล  เขียนรายงาน  แสดงผลงาน  โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้น  แนะน า  และให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด   

โครงงาน  หมายถึง กิจกรรมที่ให้นักเรียนรู้จักวิธีการท าโครงงานวิจัยเล็กๆ ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาความรู้  ทักษะ และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ระเบียบวิธีด าเนินการเป็นระบบ 
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงานต้องการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จัก
สังเกต รู้จักตั้งค าถาม รู้จักตั้งสมมติฐาน รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือตอบค าถามที่ตนอยาก
รู้ รู้จักสรุป และท าความเข้าใจกับสิ่งที่ค้นพบโครงงานอาจจัดในเวลาเรียน หรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 

โครงงานอาชีพ  หมายถึง  กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาการงานอาชีพที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการงานอาชีพและเทคโนโลยีตามความถนัดและความสนใจ
ด้วยวิธีการบูรณาการความรู้ต่างๆ  ที่ได้เรียนมา  ภายใต้การแนะน าปรึกษาช่วยเหลือและการดูแล
จากครูหรือผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจจัดในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ รวมทั้งสามารถด าเนินกิจกรรม
ได้ทั้งใน และนอกโรงเรียน ซึ่งอาจท าเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ แล้วจัดเขียนเป็นรายงาน และแสง
ผลงานที่ท าเผยแพร่ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาศึกษาต่อ 
 โครงงานเทคโนโลยี  เป็นรูปแบบการท าโครงงานที่เกี่ยวกับการน าความรู้  ทักษะ  และ
ทรัพยากรมาสร้างหรือประดิษฐ์เครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ   
ซึ่งอาจเป็นการสร้างหรือประดิษฐ์ของใหม่ ๆ ปรับปรุงหรือพัฒนาของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย   โดยก าหนดปัญหาหรือความต้องการ  รวบรวม
ข้อมูล  เลือกวิธีการ  ออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่างหรือแผนที่ความคิดก่อนลงมือสร้างและ
ประเมินผล  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาบูรณาการจัดท าโครงงานเทคโนโลยีโดยใช้โปรแกรม 
Desktop Author ,Flip Album, Ulead, Word, Excel, powerpoint, Captivate  เป็นต้น 
 สรุป  โครงงาน  คืองานวิจัยเล็ก ๆ ส าหรับนักเรียน  เป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยหา
ค าตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และอาจใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการศึกษา 
ค้นคว้า หรือให้การศึกษาค้นคว้านั้นบรรลุวัตถุประสงค์ อาจท าในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้  
โดยไม่จ ากัดสถานที่  อาจท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มได้  หากเนื้อหาหรือข้อสงสัยเป็นไปตาม

 

ใบความรู ้
ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน 

 



รายวิชาใดจะเรียกว่าโครงงานในรายวิชานั้น ๆ  เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์  
โครงงานอาชีพ  เป็นต้น 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผังกราฟฟิก  เรื่อง  ความหมายของโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
กระบวนการวิทยาศาสตร์ที่ใช้คือ 
  1.เมื่อนักเรียนเกิดปัญหา 
  2.นักเรียนก็ตอบปัญหาชั่วคราว(สมมุติฐาน) 
  3.นักเรียนจะต้องออกแบบการทดลองเพ่ือพิสูจน์ปัญหาว่าจริงหรือไม่ 
  4.ท าการทดลอง หรือศึกษาค้นคว้าเพื่อสรุปผล 
   4.1 ถ้าค าตอบไม่ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ก็ตั้งสมมุติฐานใหม่ และท าข้อ        
3 ข้อ 4 จนเป็นจริง 
   4.2 เมื่อค าตอบตรงกับสมมุติฐาน  ก็จะท าให้ได้ความรู้ใหม่  และเกิด
ค าถามใหม ่
  5.น าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
 ในการที่นักเรียนจะท าโครงงาน  นักเรียนจะเป็นผู้เลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า  ด าเนินการ
วางแผน  ออกแบบ ประดิษฐ์ ส ารวจ  ทดลอง  เก็บรวบรวมข้อมูล  รวมทั้งการแปรผล สรุปผลและ
การเสนอผลงาน  โดยตัวนักเรียนเอง  ครูเป็นเพียงผู้ดูแลและให้ค าปรึกษาเท่านั้น  การที่นักเรียนได้
ท าโครงงานนอกจากจะมีคุณค่าทางด้านการฝึกให้นักเรียนมีความรู้  ความช านาญ  และมีความมั่นใจ

งานวิจัยเล็กๆ ของ
นักเรียน 

ท่ีมีเนื้อหาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

เป็นกิจกรรมหนึ่งของ
ชุมนุมการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 

การศึกษาเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 
อย่างมีหลักเกณฑ์และส าเร็จรูปในตัว 

กิจกรรมทางการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีท่ีศึกษาโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมศึกษาค้นคว้าท่ีใช้ 
กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
มีครูคอยให้ค าปรึกษา 

การศึกษาเรื่องราวด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ท่ีนักเรียนสนใจ  อยากรู้  อยากศึกษา 

โครงงานงานอาชีพ 
(อาชีพอิสระที่สนใจ) 

 



ในการน าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  หรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง
แล้วยังจะให้คุณค่าอ่ืนๆ คือ 
   1. รู้จักตอบปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไม่หลงเชื่องมงายไร้
เหตุผล 
   2 .ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่ตนสนใจได้อย่างลึกซึ้งกว่าการสอน
ของคร ู
   3. ท าให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเอง 
   4. ท าให้นักเรียนสนใจเรียนในรายวิชานั้น ๆ มากยิ่งข้ึน 
   5. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 

2.  ประเภทของโครงงาน 
 เนื่องจากโครงงานคือ การแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของนักเรียนโดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  จึงแบ่งโครงงานตามการได้มาซึ่งค าตอบของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ออกเป็น              
4 ประเภทคือ 
  2.1  โครงงานประเภทการส ารวจและรวบรวมข้อมูล  โครงงานประเภทนี้  ผู้ท า
โครงงานเพียงต้องการส ารวจและรวบรวมข้อมูล  แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่และ
น าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจน  ใน
การท าโครงงานประเภทส ารวจและรวบรวมข้อมูล  ไม่จ าเป็นจะต้องมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้อง  
นักเรียนเพียงแต่ส ารวจรวบรวมข้อมูลที่ได้ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาจัดให้เป็นหมวดหมู่และน าเสนอ  ก็ถือ
ว่าเป็นการส ารวจรวบรวมข้อมูลแล้ว  เช่น 
   - การส ารวจรูปทรงทางเรขาคณิตของใบพืชชนิดต่าง ๆ  
   - การส ารวจสัตว์ในท้องถิ่น 
   - การส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  
   - การส ารวจเส้นทางเดินทัพตามประวัติศาสตร์ไทย 
   - การส ารวจภาษาถ่ินในชุมชน 
   - การส ารวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 

- การศึกษาเส้นทางเดินของสุนทรภู่ตามนิราศ 
   - การศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องเจดีย์ยุทธหัตถี 
   - การศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เรื่องพันท้ายนรสิงห์ 
   - การสืบค้นและศึกษาเรื่องอาหารจากกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน 
   - การศึกษาค้นคว้าต ารายาแผนโบราณ 
   - การส ารวจพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 
   ฯลฯ  
  2.2  โครงงานประเภททดลอง  ในการท าโครงงานประเภททดลอง  ต้องมีการ
จัดการกับตัวแปรที่จะมีผลต่อการทดลอง ซึ่งจะมี 4 ชนิด คือ 
   2.2 1  ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระหมายถึง เหตุของการทดลองนั้นๆ 
   2.2 2  ตัวแปรตาม ซึ่งจะเป็นผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรต้น 



   2.2.3  ตัวแปรควบคุม หมายถึง สิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือน ๆ กัน มิฉะนั้น
จะมีผลท าให้ตัวแปรตามเปลี่ยนไป 
  2.2.4  ตัวแปรแทรกซ้อน ซึ่งจริง ๆแล้วก็คือ ตัวแปรควบคุมนั่นเอง  แต่
บางครั้งเราจะควบคุมไม่ได้  ซึ่งจะมีผลแทรกซ้อนท าให้ผลการทดลองผิดไป  แต่แก้ไขได้โดยการตัด
ข้อมูลที่ผิดพลาดทิ้งไป  เช่น 

- การศึกษาสูตรอาหารไก่ตอน 
- การทดลองปลูกพืชในน้ ายาหรือการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
- การควบคุมการเจริญเติบโตของไม้ประดับประเภทเถา 
- การศึกษาขนมอบชนิดต่างๆ 
- การศึกษาสูตรเคร่ืองดื่มที่ผลิตจากไม้ผล  
ฯลฯ 

 2.3  โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์หรือพัฒนาชิ้นงาน  เป็นการน าเอาความรู้ที่มีอยู่
มาประดิษฐ์หรือสร้างสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมาซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากมาย  อาจจะรวมถึงการเขียน
หนังสือ แต่งเพลง สร้างบทละครและอ่ืน ๆ ไว้ในโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้วย  เช่น 
   - การประดิษฐ์เครื่องห่อผลไม ้
   - การสร้างหรือพัฒนาระเบียบวิธีการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล 
   - เครื่องกลั่นน้ าพลังแสงอาทิตย์ 
   - การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน 
   - การประดิษฐ์เครื่องสูบน้ าพลังลม 
   - เทคนิคการถนอมอาหารแบบพื้นบ้าน 
   - เทคนิคการปลูกพืชสมุนไพร 
   - นวัตกรรมในการลอกภาพเขียนโบราณ 
   - เทคนิคการย้อมสีผ้าโดยใช้ภูมิปัญญาไทย 
   - การพัฒนาสร้างสรรค์สูตรอาหาร 

- การประดิษฐ์หัวฉีดพ่นน้ าในแปลงปลูกผัก 
- การประดิษฐ์ของช าร่วย 
- การออกแบบเสื้อผ้าชาย หญิง  
ฯลฯ 

  2.4  โครงงานประเภททฤษฎี  เป็นการใช้จินตนาการของตนเองมาอธิบายหลักการ
หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอธิบายในรูปของสูตรหรือสมการ  หรืออธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
และไม่สามารถอธิบายได้โดยหลักการเดิม ๆ  เช่น 
   - ความมหัศจรรย์ของเลข 9 
 
 
 
 
 
 



3.  ขั้นตอนการจัดท าโครงงาน 
 ขั้นตอนการท าโครงงาน   จิราภรณ์  ศิริทวี  (2542)  เสนอขั้นตอนการท าโครงงานไว้ ดังนี้ 

1. ก าหนดปัญหาหรือหัวข้อท่ีต้องการศึกษา 
2. ก าหนดตัวแปร ตัวแปรที่ต้องการศึกษา เป็นตัวแปรต้น ผลที่ตามมาเป็น 

ตัวแปรตาม และถ้ามีความจ าเป็นต้องควบคุมตัวแปรเพ่ือให้ข้อมูลน่าเชื่อมั่น  ตัวแปรนั้นคือ ตัวแปร
ควบคมุ 

3. ออกแบบการทดลองหรือก าหนดวิธีการหรือแหล่งข้อมูลที่จะต้องศึกษา 
4. ด าเนินการทดลองหรือศึกษาตามที่วางแผนเอาไว้ ถ้าเป็นโครงงาน 

ประเภททดลองต้องมีการทดลองหลาย ๆ ครั้ง (อย่างน้อย 3 ครั้ง) เพ่ือให้เกิดความแน่ใจ ก่อนน าผลที่
ได้มาสรุป 

5. อภิปรายผล น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาประเมิน อภิปรายโดย 
การศึกษาจากเอกสารหลักฐานอื่นๆ มาประกอบว่ามีข้อแตกต่างกันเพราะอะไร 

6. น าเสนอผลการศึกษาในรูปรายงานหรือจัดบอร์ดแสดงสิ่งที่ศึกษาหรือด้วยวาจา 
7. การเขียนเค้าโครงโครงงาน 

    ก่อนที่ผู้เรียนจะจัดท าโครงงาน ผู้เรียนควรวางแผนในการจัดท าโครงงานไว้
ล่วงหน้าว่าจะด าเนินการอย่างไรบ้าง การเขียนเค้าโครงโครงงาน โดยทั่วไป ควรประกอบด้วยหัวข้อ   
ดังต่อไปนี้ 
   1.  ชื่อโครงงาน นักเรียนควรเลือกหัวข้อโครงงานด้วยตนเองโดยค านึงถึง
เป้าหมายส าคัญของการท าโครงงานในครั้งนี้ แนวปฏิบัติของการเลือกโครงงานมาจากปัญหาที่พบแล้ว
ต้องการแก้ปัญหาโดยการออกแบบการทดลองเพ่ือพิสูจน์การแก้ปัญหานั้น 

     2.  ชื่อผู้ท าโครงงาน 
     3.  ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
     4.  ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
     5.  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     6.  สมมติฐาน (ถ้ามี) 
     7.  วิธีด าเนินงาน 
     8.  แผนการก าหนดเวลาปฏิบัติงาน 
     9.  ประโยชน์หรือผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     10.  เอกสารอ้างอิง 

   8.  รูปแบบการเขียนโครงงาน 
     ผู้เรียนร่วมกันเขียนรายงานผลเป็นเอกสารเพ่ือน าเสนอต่อชั้นเรียน และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ โดยร่วมกันคิดและเขียนรายงาน ให้เห็นถึงเค้าโครงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

     1. ชื่อโครงงาน 
     2. ระยะเวลาที่จัดท า (ระหว่างวันที่/เดือน/พ.ศ./ ถึง วันที/่เดือน/พ.ศ.) 
     3. ชื่อผู้จัดท าโครงงาน (บอกระดับชั้นและชื่อโรงเรียนด้วย) 
     4. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
     5. บทคัดย่อ (สรุปเรื่องท่ีศึกษา วิธีการศึกษา และข้อค้นพบสั้นๆ) 



     6. กิตติกรรมประกาศ (ประกาศขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จใน 
กรณีท่ีม)ี 

     7. ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
     8. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
     9. ค าตอบที่คาดเดาก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติ 
     10. วิธีด าเนินงาน 
     11. ผลที่เกิดขึ้น 
     12. สรุปผล 
     13. ประโยชน์ที่ได้รับ 
     14. ข้อเสนอแนะ 
     15. เอกสารอ้างอิง   
  9.  การแสดงผลโครงงาน 
   การแสดงผลโครงงาน เป็นการน าเสนอผลงานที่ได้ศึกษาค้นคว้าให้ผู้อื่น 

ได้รับรู้และเข้าใจอาจจะท าในรูปแบบต่างๆ เช่น  การจัดนิทรรศการ  การรายงานปากเปล่า  การ
รายงานประกอบสไลด์คอมพิวเตอร์  เป็นต้น  การแสดงผลงานโครงงานท าได้หลายระดับ  เช่น 

    1. การจัดแสดงผลงานภายในชั้นเรียน 
    2. การจัดนิทรรศการภายในโรงเรียนเป็นการภายใน 
    3. การจัดนิทรรศการในงานประจ าปีของโรงเรียน 
    4. การส่งผลงานเข้าร่วมในการแสดงหรือประกวดภายนอกโรงเรียน 

       10.  การจัดนิทรรศการ  
   
4.  การแสดงผลงาน 

 การแสดงผลงานเป็นงานขั้นสุดท้ายและการน าเสนอโครงงานเป็นขั้นตอนที่ส าคัญ 
อีกประการหนึ่งของการท าโครงงาน เพราะสะท้อนการท างานของนักเรียน  ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องที่ท า  การตอบข้อซักถาม บุคลิกท่าทาง  ท่วงท่า วาจา ไหวพริบปฏิภาณ  นักเรียนควร
ได้รับการฝึกบุคลิกภาพในการน าเสนอให้สง่าผ่าเผย พร้อมทั้งฝึกให้มีมารยาทในการฟังด้วย การเสนอ
ผลงานโครงงานมีหลายลักษณะคือ  
  5.1 บรรยายประกอบแผ่นใส / สไลด์คอมพิวเตอร์ 
  5.2 บรรยายประกอบแผงโครงงาน 
  5.3 การจัดนิทรรศการ    

5.3.1 นิทรรศการ คือ การน าวัสดุหรือสื่อแสดงหลายๆอย่าง เช่น ของ 
จริง หุ่นจ าลอง ภาพวาด ภาพถ่าย ป้ายนิเทศ ภาพโฆษณา ฯลฯ มาจัดแสดงเพ่ือให้ผู้ดูได้เห็นและเกิด
การเรียนรู้อย่างกว้างขวางหลายแง่มุม  ซึ่งโดยทั่วไปมักแบ่งนิทรรศการออกเป็น  3 ประเภท คือ 
     1.  นิทรรศการถาวร เป็นการรวบรวมวัสดุหรือสื่อแสดงอ่ืนๆมาจัดแสดงไว้
ในสถานที่หนึ่งเป็นการถาวร ส่วนใหญ่สื่อที่จัดในนิทรรศการถาวรนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก 
การจัดนิทรรศการถาวร ได้แก่ การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ 

     2.  นิทรรศการชั่วคราว เป็นการแสดงหรือรวบรวมวัสดุต่างๆ มา 



จัดเป็นเรื่องราวเฉพาะเรื่องบางโอกาส เช่น การจัดนิทรรสการเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
หรือวาระโอกาสพิเศษ การจัดนิทรรสการเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย เป็นต้น  

3. นิทรรศการเคลื่อนที่ เป็นการเก็บรวบรวมวัสดุหรือสื่อแสดงต่าง ๆมา 
จัดแสดงเป็นเรื่องราวเฉพาะเรื่องเช่นเดียวกับการจัดนิทรรสการชั่วคราวแต่วัสดุสิ่งของต่างๆที่จัดไว้  
จะจัดในลักษณะที่เตรียมไว้ให้สะดวกต่อการเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงไปยังสถานที่ต่าง ๆได้ด้วย 
     
  5.3.2  หลักในการจัดนิทรรศการ 
        การจัดนิทรรศการในโรงเรียนหรือในชั้นเรียนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด
จะเป็นการจัดนิทรรศการแบบชั่วคราว  โดยมีนักเรียนเป็นผู้มีส่วนในการจัดหาอุปกรณ์หรือจัดวาง
อุปกรณ์ แต่เพ่ือเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความสามารถสังเคราะห์ความรู้ไว้กับ
นักเรียน  

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการจัดนิทรรศการว่าต้องการจัดเพ่ือ 
อะไร และต้องการให้ใครดูบ้าง การจัดนิทรรศการเพ่ือการเรียนรู้อาจจัดในห้องเรียนเป็นครั้งคราว
เพ่ือให้นักเรียนในห้องดู 
       2.  เลือกเรื่องที่ต้องการจัด และก าหนดเนื้อสาระของเรื่องว่าต้องการ
ในเนื้อสาระอะไรบ้าง และมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด 

  3.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ท่ีจะจัดวางวัสดุอุกรณ์ 
ต่างๆรวมทั้งทิศทางการเข้าชมนิทรรศการของผู้ดูด้วย 

4. ถ้าเป็นการจัดนิทรรศการเพื่อให้นักเรียนเข้าชมพร้อมกัน 
หลายๆห้องควรมีการวางแผนในการประชาสัมพันธ์ด้วย 
 

ขนาดของแผงโครงงาน 
             60 ซม.                               60 ซม.                          60 ซม.                             60 ซม 

ชื่อเรื่อง 
ชื่อผู้ท าโครงงาน 
ครูที่ปรึกษา 
 
 

แ น ว คิ ด  ที่ ม า  แ ล ะ
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
โครงงาน 
สมมุติฐาน 
วัตถุประสงค์ 
วัสดุอุปกรณ์ 

วิธีการด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

สรุป 
ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ 
                      

 ที่ตั้งอุปกรณ์ประกอบการท าโครงงาน  
 
5.การวัดผล ประเมินผล ประเมินผลการท างาน โดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการท างาน วัดผล
ตัวความรู้โดยการซักถามหรือวิธีการอ่ืน ๆ นักเรียนควรประเมินตนเอง ประเมินโดยเพ่ือน ครู และ
ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืน ๆ ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการ  เพ่ือการตรวจสอบว่านิทรรศการแต่ละครั้งนั้น 
ได้ผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่  ควรมีการประเมินผู้ดูโดยอาจใช้วิธีสอบถามด้วยแบบสอบถาม
หรือสัมภาษณ์ก็ได้ 
 
 



 

 

 หลังจากที่ได้เลือกหัวข้อชื่อโครงงานแล้ว  ก็ศึกษา  ค้นคว้าจากเอกสารและต าราต่างๆทั้ง
ภาคทฤษฎี และหลักวิชาการจึงเริ่มต้นปฏิบัติโครงงานส าเร็จ  จึงเขียนโครงงานเพ่ือเสนอครูที่ปรึกษา
โครงงาน 

แนวทางการเขียนโครงงาน 

 แนวทางการเขียนโครงงาน  โครงงานประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อโครงงาน  การตั้งชื่อโครงงานให้นักเรียนระบุชื่อโครงงานที่ชัดเจนกะทัดรัดเจาะจงว่า
จะท าอะไร  ศึกษาอะไร  และจะต้องพิจารณาถึงความต้องการและความถนัดของตนเอง นอกจากนั้น
ต้องค านึงถึงสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานที่จะส่งเสริมให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้   เช่น  
เครื่องมอืและอุปกรณ์ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงงานและผลผลิต
หรือชิ้นงานที่ได้นั้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือเป็นที่ต้องการของตลาดหรือไม่ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงงาน  ในการจัดท าโครงงานแต่ละครั้ง  จ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบ  ซึ่งอาจ
ท าเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้  และจ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ
ปริมาณงานที่ปฏิบัติ 

3. ครู - อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  ในการจัดท าโครงงานแต่ละครั้งจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษา
เพ่ือคอยให้ค าแนะน าและช่วยแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

4. ความส าคัญของโครงงาน  ให้นักเรียนระบุความส าคัญ  ความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงงาน
นี้  เขียนอธิบายว่าโครงงานนี้มีสาเหตุมาจากอะไร  ดีอย่างไร  ท าไมจึงเลือก  ผู้จัดท าโครงงานต้อง
บอกหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงงานนี้ให้ชัดเจน 
 5.  จุดมุ่งหมาย  ให้ระบุว่า  เมื่อท าโครงงานนี้และผู้จัดท าโครงงานจะได้อะไรบ้าง  เป็นตัว
บ่งชี้ถึงสภาวะหรือวัสดุหรือผลงานที่เราต้องการที่จะเกิดขึ้นอันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการ
ด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงหรืออาจกล่าวง่าย ๆ ว่าจุดมุ่งหมายของโครงงานนี้จะท าให้เกิดอะไรขึ้นบ้าง  
เกิดข้ึนกับใคร 

 6.  การศึกษาข้อมูลของโครงงาน  ผู้จัดท าโครงงานนี้จะต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์  ทฤษฎีหรือหลักวิชาการจากเอกสาร  ต ารา  สิ่งพิมพ์  หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์ต่างๆ 

7. วิธีการด าเนินงาน  หมายถึงการก าหนดกิจกรรมข้ันพื้นฐานที่จะต้องจัดท าขึ้นในโครงงาน   
โดยจัดเรียงล าดับก่อนหลัง  กิจกรรมที่ก าหนดขึ้นอาจจะมีกิจกรรมย่อย ๆ  หลายกิจกรรมในการ
ด าเนินงาน 

8. ระยะเวลา  ในการด าเนินงาน  หมายความว่าการท าโครงงานต้องก าหนดระยะเวลา 
เริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนงานตลอดจนประเมินผล
ส าเร็จของงาน 

9. สถานที่ในการด าเนินงาน  หมายความว่าในการท างานแต่ละครั้ง  ต้องมีสถานที่ในการ 
ท างานที่แน่นอนเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติงาน 

10. งบประมาณ  ค่าใช้จ่ายโครงงาน  หมายความว่า  การจัดท าโครงงานทุกครั้งต้องมีการ 

 การเขียนโครงงาน 



ประมาณค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้า  เพราะงบประมาณเป็นตัวช่วยให้งานส าเร็จลงได้ถ้าขาดงบประมาณ
แล้วทุกอย่างก็อาจล้มเหลวได้   

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นการคาดคะเนว่าถ้าหากโครงงานนี้ส าเร็จเรียบร้อยแล้วจะเกิด 
อะไรขึ้นบ้างในอนาคต  เช่น  เกิดความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  สิ่งของความแปลกใหม่  ความคิด
ริเริ่ม  ผลงานที่  ตรงตามจุดหมาย  รายได้ที่คาดว่าจะได้รับโดยประมาณว่าเท่าไรและเกิดขึ้นกับใคร  
ที่ไหน  เมื่อไร 

12. เอกสารอ้างอิงที่ใช้เขียนโครงงาน  ให้บอกชื่อผู้แต่งหนังสือครั้งที่พิมพ์  สถานที่พิมพ์   
ส านักพิมพ์และปีที่พิมพ์  หรือแหล่งข้อมูลที่นักเรียนใช้ค้นคว้า  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการเขียน
โครงงาน 
 
 
 
 

 
 ผู้เรียนร่วมกันเขียนรายงานผลเป็นเอกสารเพ่ือน าเสนอต่อชั้นเรียน และเผยแพร่ต่อ

สาธารณะ โดยร่วมกันคิดและเขียนรายงาน ให้เห็นถึงเค้าโครงตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ใน
ประเด็นต่างๆ ดังหัวข้อต่อไปนี้  
 บทที่ 1  บทน า  กล่าวถึงท่ีมา  ความส าคัญของโครงงานที่ท าว่า  มีเหตุผลใดที่ต้องการศึกษา
โครงงานเรื่องนี้  มีปัญหา หรือมีความส าคัญอย่างไร  ตั้งวัตถุประสงค์  สมมติฐาน  ขอบเขตของ
โครงงาน  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 บทที่ 2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  ค้นคว้าเอกสารต าราในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงงานที่ท า  ว่ามี
ผู้ใดที่ได้ศึกษาไว้บ้างแล้ว  มีทฤษฎี  หลักการ  แนวคิดอะไรบ้างที่จะเอ้ือประโยชน์ในการท าโครงงาน 
 บทที่ 3  วิธีด าเนินงาน  การวางแผนการท างานตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นโครงงานว่านักเรียนจะ
เตรียมการ  ด าเนินการ  และเก็บข้อมูลอย่างไร 
 บทที่ 4  ผลการด าเนินงาน  การรายงานผลการด าเนินงานตามที่ได้วางแผนไว้ในบทที่ 3  
โดยละเอียดว่าผลที่ได้ศึกษา  ทดลองออกมาอย่างไร  ให้รายงานตามข้อมูลที่เป็นจริงโดยไม่ต้อง
เสนอแนะว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 
 บทที่ 5  สรุป  อภิปราย และข้อเสนอแนะ  หลังจากที่ได้ด าเนินงานตามโครงงานที่ได้จัดท า 
แล้วสรุปผลที่ได้ท้ังหมด อภิปรายผลที่เกิดข้ึนว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น  อีกทั้งเสนอแนะว่าควรจะ
ท าอย่างไรหากจะน าผลการทดลองไปใช้หรือทดลองอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แนวทางการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท 
 



ตัวอย่างโครงงาน 
 
โครงงานอาชีพ       

1. ซาลาเปาเพื่อสุขภาพ 
2. การท าตะกร้าจากผักตบชวา 
3. การทอเสื่อกก 
4. น้ าพริกเห็ด 
5. ฯลฯ 

โครงงานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
1. ก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน 
2. การรณรงค์ต้านยาเสพติด 
3. รณรงค์หนุ่มสาวเข้าวัดวันพระ 

โครงงานทดลอง 
1. การใช้สะเดาในการก าจัดศัตรูพืช 
2. การปลูกผักกางมุ้ง 
3. การใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

โครงงานส ารวจ 
1. การส ารวจผู้ไม่รู้หนังสือ 
2. การส ารวจสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น 
3. การส ารวจการใช้สารเคมี 

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ 
1. การท าเครื่องสีข้าวโพด 
2. การท าเครื่องปอกมะพร้าว 
3. การท าเครื่องอบผลไม้จากแสงอาทิตย์ 

 
การคิดหัวข้อโครงงาน 

การคิดหัวข้อเรื่อง นักเรียนเป็นผู้ก าหนดเองจากที่ตนเองหรือตามที่กลุ่มสนใจ หรืออาจจะมา
จากเนื้อหาสาระการเรียนรู้ในบทเรียน หรือมาจากค าบอกเล่า จากวารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ 
โทรทัศน์ การไปศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ จากตัวอย่างที่มีผู้ท ามาแล้ว จากปรากฏการณ์ที่พบเห็น             
รอบ ๆ ตัวของนักเรียน หัวข้อเรื่องจะต้องมีแนวคิด ที่มาและความส าคัญ หรือมาจากปัญหาที่พบ จาก
ที่สังเกตแล้วเกิดปัญหา ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะศึกษา และที่ส าคัญควรเป็นเรื่ องที่แปลกใหม่ มี
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า 

 
การวางแผนในการด าเนินงาน 
 เมื่อนักเรียนได้หัวข้อเรื่องแล้วก็จะน ามาวางแผนการด าเนินงานหรือการท าโครงงาน เพ่ือให้
การท าโครงงานส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ โดยการศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องเพ่ิมเติม จาก
เอกสารวารสารต่าง ๆ มีการวางแผนการศึกษา ค้นคว้าทดลอง ว่าเรื่องนี้จะมีการศึกษา ส ารวจ



ประดิษฐ์หรือทดลองอย่างไร และจะไปศึกษาหรือหาแหล่งเรียนรู้ที่ใดบ้าง รวมทั้งวางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือบันทึกผ่านผลการศึกษา ต้องมีแผนการจัดท าข้อมูล การออกแบบตารางบันทึกซึ่ง
นักเรียนจะต้องวางแผนและออกแบบเองโดยครูอาจจะให้ค าแนะน าด้วยก็ได้ 
 
การเขียนรายงานโครงงาน 
 เมื่อท าโครงงาน ครบตามทุกขั้นตอนแล้ว นักเรียนต้องน าข้อมูลที่บันทึกที่ได้จาการทดลองมา
รวบรวมสรุปและเขียนรายงานให้สมบูรณ์ ซึ่งรูปแบบการเขียนรายงานโครงงานมีรูปแบบง่าน ๆ ที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อเรื่อง 
2. คณะนักเรียนที่ท า และโรงเรียน 
3. อาจารย์ที่ปรึกษา 
4. แนวคิด ที่มาหรือความส าคัญหรือปัญหา 
5. ความรู้ หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
6. จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
7. สมมติฐานของการศึกษา (ถ้ามี) 
8. ขอบเขตของการศึกษา 
9. ขั้นตอนการศึกษา 
10. เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ศึกษา 
11. ผลการศึกษา (ท าเป็นตาราง กราฟ หรือมีรูปถ่ายด้วย ตามข้ันตอนในข้อ 8 
12. สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา 
13. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานเรื่องนี้ 
14. บรรณานุกรม 
 

การเขียนบทคัดย่อ 
 การเขียนบทคัดย่อโดยทั่ว ๆ ไปจะเขียนสั้น ๆ มีเนื้อความไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ โดยหัว
กระดาษจะมีชื่อเรื่อง คณะผู้จัดท า และมีเนื้อความย่อของเรื่องที่จะท า ในส่วนของเนื้อความย่อ จะ
ประกอบด้วย จุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ท า ขั้นตอนการศึกษา (ทดลอง ส ารวจหรือการ
ประดิษฐ์) ผลที่ได้จากการศึกษา (ทดลองการส ารวจ การตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของ
สิ่งประดิษฐ์ โดยเขียนย่อสั้น ๆ แล้วลงข้อสรุปที่เด่น ๆ ลักษณะการเขียนให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อโครงงาน 
 
ชื่อโครงงาน  การศึกษาพฤติกรรมการชักใยของแมงมุม 
ผู้จัดท า   น.ส. บุญธรรม แสงระยับ  น.ส. สิริพร สิทธิโชค  นาย สุนทร ปั้นงาม 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  อ.ชาตรี เกิดธรรม 
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 
 จุดมุ่งหมายของโครงงานนี้ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการชักใยของแมงมุมและศึกษาถึงอิทธิพล
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อการชักใยของแมงมุม การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ภาคสนามและห้องทดลอง  
ภาคสนามศึกษาพฤติกรรมการชัดใย รูปร่างแบบแผนของการชักใยในสภาพจริง ห้องทดลอง ท าการ
ทดลองโดยจับแมงมุมมาเลี้ยงในห้องทดลอง ศึกษาขั้นตอนการสร้างใย ศึกษาเปรียบเทียบใยแมงมุม
แต่ละชนิด ศึกษาการซ่อมใยทั้งที่เป็นชนิดเดียวกันและต่างชนิด ศึกษาพฤติกรรมเมื่อสลับกรงเลี้ยงใน
แมงมุมต่างชนิดและศึกษาอิทธิพลของสารเคมีบางชนิด เช่น เหล้า กาแฟ ว่ามีผลต่อการสร้างใย
อย่างไร ผลการทดลองสรุปได้ว่าพฤติกรรมการชักใยของแมงมุม มีแบบแผนในการสร้างใยที่แน่นอน
ในแต่ละชนิดจะมีแบบแผนที่ต่างกันออกไป แมงมุมมีการรับรู้ที่ไวมาก สามารถซ่อมใยได้เหมือนเดิม
เมื่อมีการช ารุด แม้จะไม่ใช่ใยที่มันสร้างขึ้นมาก็ตาม ถ้าเป็นใยชนิดเดียวกัน และยังพบต่อไปอีกว่า ถ้า
จับแมงมุมไว้ในใยของตัวอ่ืนที่ไม่ใช่ใยชนิดเดียวกัน มันจะไม่สนใจในใยเดิม แต่จะสร้างใยขึ้นมาใหม่ 
นอกจากนั้น สารบางชนิด เช่น เหล้า กาแฟ ซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลต่อระบบประสาทจะมีผลต่อการ
สร้างใยของแมงมุมโดยจะท าให้แบบแผนการสร้างใยผิดไปจากเดิม  
 
ชื่อโครงงาน  การใช้สารสกัดจากใบมันส าปะหลังเพื่อการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืช 
ผู้จัดท า  นาย อภิชาต อิ่มยิ้ม  นาย ธนิต มาลีแก้ว 
อาจารย์ท่ีปรึกษา  อ.ชาตรี เกิดธรรม 
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง  
 จุดมุ่งหมายของโครงงานนี้ เพ่ือที่จะสกัดสารจากพืชมาใช้ในการปราบแมลงศัตรูพืช การ
ทดลองแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ การเตรียมสารสกัดจากใบมันส าปะหลัง การใช้สารสกัดเพ่ือป้องกัน
แมลงและการใช้สารสกัดเพ่ือก าจัดแมลง โดยเปรียบเทียบกันระหว่างสารสกัดจากใบอ่อน ใบแก่ 
เปรียบเทียบกันระหว่างสารที่สกัดตัวท าละลายต่างกัน และเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารสกัดต่าง 
ๆ กัน โดยน าไปฉีดพ่นแปลงศัตรูพืชทอลองที่ปลูกไว้ จากผลการทดลองพบว่า สารสกัดจากใบมัน
ส าปะหลังสามารถป้องกันและก าจัดศัตรูพืชได้ โดยสกัดจากใบแก่จะได้ผลดีกว่าใบอ่อน และสกัดด้วย
แอลกอฮอล์จะได้ผลดีกว่าใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย 
ชื่อโครงงาน  ค าในภาษาถิ่นของภาคอีสานที่มีความหมายตรงกับภาคกลาง 
คณะผู้จัดท า  เด็กชายนพ ทองดี  เด็กหญิงเล็ก พวงทอง  เด็กหญิงฝ้าย กะวิน 
อาจารย์ท่ีปรึกษา นางสาว สุภาพร ทัพด้วง 
 โครงงานเรื่องนี้เป็นการศึกษาค าในภาษาท้องถิ่นของภาคอีสานที่มีความหมายตรงกับภาค
กลาง โดยก าหนดหมวดหมู่ของค าที่จะศึกษา 4 กลุ่ม คือ กลุ่มผักและผลไม้ กลุ่มอาหาร กลุ่มเครื่องใช้ 
และกลุ่มสัตว์ วิธีการศึกษาโดยสอบถามจาก ผู้รู้ในหมู่บ้าน ผลการศึกษาพบว่า ได้ค าภาษาถิ่นกลุ่มผัก
และผลไม้มากท่ีสุดคือ 22 ค า รองลงมาคือ กลุ่มเครื่องใช้ กลุ่มอาหาร และกลุ่มสัตว์ ตามล าดับ 
 



ชื่อโครงงาน  การออกแบบ การสร้าง และการหาวิธีเล่นลูกบาศก์รูบิคขนาด 5 x 5 x 5 
ผู้จัดท า  นาย วัชรินทร์ วชิรมาลา 
โรงเรียนบดินทร์เดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ การสร้างและกาวิธีเล่นลูกบาศก์รูบิคขนาด 5 x 5 x 5 
โดยด าเนินการทีละขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ ผลการศึกษาพบว่า สามารถออกแบบได้ โดยการ
ดัดแปลงโครงสร้างของลูกบาศก์รูบิค (ขนาด 3 x 3 x 3) ด้วยหลักการง่าย ๆ จากนั้นสร้างขึ้นโดยการ
แกะสลักต้นแบบด้วยไม่ฉ าฉา แล้วหล่อออกมาด้วยใยแก้วสังเคราะห์ ( Fiberglass ) ให้มีขนาด 5 x 5 
x 5 จากนั้นหาวิธีเล่นให้ครบ 6 หน้า ( ด้วยการบิด ) ได้โดยการดัดแปลงวิธีการเล่นลูกบาสก์รูบิค 
(ขนาด 3 x 3 x 3) ด้วยหลักการง่าย ๆ เช่นกัน จากการศึกษาคุณภาพของลูกบาศก์รูบิคที่ผลิตขึ้นและ
น ามาใช้เล่นตามวิธีการเล่น สามารถน ามาใช้ได้เป็นอย่างดี  
 
ชื่อโครงงาน  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงกราฟสมการหลายตัวแปรโดยใช้รูปแบบ 
HGRAM  
คณะผู้ท าโครงงาน  นาย พิเชษฐ์ ชาวหา 
โรงเรียนบดินทร์เดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) 
 โครงงานนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างกราฟของสมการคณิตศาสตร์ที่มี
ตัวแปรรูปแบบใหม่ได้มากกว่า 3 ตัว โดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า HGRAM Graphical Format ผล
การศึกษาพบว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาสามารถแสดงตัวอย่าง ค าตอบของสมการก าลังสอง, 
AX2 + BX+C = 0 เมื่อ A, B และ C แปรค่าไปตามเส้นทางที่ก าหนด จะได้ค าตอบที่สอดคล้องกับ
ทฤษฎีเกี่ยวกับค าตอบของสมการก าลังสองทุกประการ 
 
ชื่อโครงงาน  Pang Healthy Food  
ประเภท   โครงงานอาชีพ 
โรงเรียน   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ล าลูกกา 

จัดท าโดย  1. นายธเนศ  พิมชนก 
   2. นางสาวสิริพร  กิจวิมลรัตนา 
   3. นางสาวอักษร  มินสุวรรณ  
ครูที่ปรึกษา  ครูอนงค์  มีปัญญา  
  โครงงาน  Pang Healthy Food ได้จัดท าขึ้นด้วยจิตส านึกความมีคุณธรรมและ
ความพอเพียงในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด  โดยค านึงถึงการมี            
ส่วนร่วม  ในความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างการปฏิบัติงาน และยังเป็นการด ารงอนุรักษ์อาหาร            
ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการให้มีการแพร่หลาย เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องด้วยในปัจจุบันสังคมไทย  มีปัญหาจากการรับประทาน
อาหารต่าง ๆ  ซึ่งอาหารส่วนใหญ่มีการผสมสารเคมี และมีสารพิษเจือปนมากมายเพ่ือให้อาหาร              
ที่ผู้บริโภคมีสีสันรูปร่างน่ารับประทานมากขึ้นเป็นการชักชวนใจของผู้บริโภค 
  ด้วยเหตุนี้กลุ่ม  Pang Healthy Food  จึงคิดค้นสูตรการท าขนมปังเพ่ือสุขภาพ
ขึ้น  ซึ่งขนมปังเพ่ือสุขภาพของกลุ่มเป็นขนมปังเพ่ือสุขภาพ ที่ปลอดจากสารพิษ  สะอาดและให้
ประโยชน์แก่ร่างกายสูง  ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด และถูกต้องตามหลักอนามัย  ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุด



คือ  ท าให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ  มีรายได้เสริมระหว่างเรียน และกลุ่ม Pang Healthy 
Food ได้น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องความขยัน  ความ
อดทน  ความสามัคคี  มาเป็นหลักปฏิบัติ 
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