
การเขียนเค้าโครง โครงงานคอมพิวเตอร์
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การจัดท าเค้าโครงของโครงงาน

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง และรวบรวมข้อมูลท่ีได้
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก าหนดขอบเขตและลักษณะของ
โครงการท่ีจะพัฒนา 

3. ออกแบบการพัฒนา พร้อมท้ังก าหนดตารางการ
ปฏิบัติงาน

4. ท าการพัฒนาโครงงานขั้นต้น เพื่อศึกษาความเป็นไป
ได้เบื้องต้น

5. เสนอเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์



องค์ประกอบของเค้าโครงของโครงงาน
หัวข้อ/รายงาน รายละเอียดที่ต้องระบุ

ชื่อโครงงาน ท าอะไร กับใคร เพื่ออะไร
ชื่อผู้จัดท าโครงงาน ผู้รับผิดชอบโครงงาน อาจเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก็ได้

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน คร-ูอาจารย์ผู้ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ควบคุมการท าโครงงานของ นักเรียน

ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุด

แนวคิด ท่ีมา และความส าคัญ สภาพปัจจุบันท่ีเป็นความต้องการและความคาดหวังท่ีจะเกิดผล

วัตถุประสงค์ สิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงานท้ังในเชิงกระบวนการ และผลผลิต
หลักการและทฤษฎี หลักการและทฤษฎีที่น ามาใช้ในการพัฒนาโครงงาน

วิธีด าเนินงาน
กิจกรรมหรือขั้นตอนการด า เนินงาน เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ สถานท่ี และ
งบประมาณ

ขั้นตอนการปฏิบัติ วัน เวลา และกิจกรรมด าเนินการต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สภาพของผลท่ีต้องการให้เกิด ท้ังท่ีเป็นผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ

เอกสารอ้างอิง ซื่อเอกสาร ข้อมูลท่ีได้จากแหล่งต่างๆ ท่ีน ามาใช้ในการด าเนินงาน



ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน

1. ช่ือโครงงาน 
ควรเขียนให้ตรงกับเรื่อง ท่ีจะท า เขียนให้สั้น 

กะทัดรัด ชัดเจน กระชับ ไม่ควรยาวเกินไป และใช้ข้อความ
ท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจงว่าจะศึกษาอะไร ระบุให้ชัดเจน 
สื่อความหมายได้ใจความตรงกับเรื่อง ตรงกับงานท่ีนักเรียน
ก าลังศึกษา



2.  ช่ือผู้ท าโครงงาน/คณะท างาน 
 (ระบุรายชื่อคณะนักเรียนท่ีท าโครงงานทุกคน)                                                                                                          

3.  ช่ือครูท่ีปรึกษาโครงงาน  
(ระบุชื่อครูท่ีให้ค าแนะน าปรึกษา) อาจจะเป็นครู

ประจ ารายวิชาหรือครูท่านอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญท่ีสามารถให้
ค าปรึกษาได้

ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน



4. แนวคิด/ที่มา/ความส าคัญของโครงงาน 
เขียนอธิบายถึงความเป็นมาเกี่ยวกับปัญหาท่ีสนใจ

จะศึกษานี้ว่ามีหลักการความเป็นมา  มีเหตุผลความจ าเป็น
อย่างไร แรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจ เหตุใดจึงได้เลือกท า
โครงงานนี้ มีเหตุจูงใจอะไรท่ีท าให้สนใจเป็นกรณีพิเศษ
โครงงานนี้มีคุณค่า มีความส าคัญอย่างไร ประโยชน์ท่ีจะได้
จากการจัดท าโครงงานนี้ 

ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน



5.  วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
เป็นการระบุความต้องการในการศึกษา ซึ่งอาจ

เขียนเป็นข้อๆ โดยเขียนให้ผู้อื่นทราบว่าเราจะท าการศึกษา
อะไร อย่างไร แต่ไม่ใช่น าเอาประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการท า
โครงงานมาเขียนเป็นจุดมุ่งหมาย ส่วนการระบุวัตถุประสงค์
ของโครงงานนั้น จัดว่าเป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาค้นคว้า หรือเป็นวัตถุประสงค์ของการทดลอง

ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน



5.  วัตถุประสงค์ / จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
มีหลักการเขียนดังนี้

5.1  มีความส าคัญหรือมีคุณค่าเพียงพอ
5.2  ควรเขียนเป็นข้อๆเพื่อให้มองเป็นแนวทางในการ

เก็บข้อมูล
5.3  สามารถหาข้อมูลได้หรือทดสอบได้
5 .4   ต้ องมี แนวทางในการสร้ างสมมุติ ฐานจาก

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
5.5  ใช้ภาษาชัดเจน เข้าใจง่าย

ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน



 6.  หลักการและทฤษฎี
อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 

เช่น โครงงานพัฒนาเว็บไซต์ ควรจะกล่าวถึงองค์ประกอบในการ
ออกแบบเว็บไซต์และข้อผิดพลาดในการสร้างเว็บไซต์ เป็นต้น

ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน



7.  วิธีการด าเนินงาน 
ให้ระบุขั้นตอนส าคัญ ๆ ตั้งแต่วันท่ีเร่ิมท าโครงงาน รวม

ระยะเวลาด าเนินงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ 
หรืออธิบายการเริ่มงาน การจัดท า การจัดรูปแบบ ออกแบบ 
ทดลองอะไร เก็บข้อมูลอะไรบ้าง อย่างไร และเมื่อใด

ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน



7.  วิธีการด าเนินงาน 
ตัวอย่าง เช่น

7 .1  วัสดุอุปกรณ์ที่ต้ องใช้  ระบุว่ าอุปกรณ์ที่ ใช้มี
อะไรบ้าง  มีขนาดเท่าใด วัสดุอุปกรณ์มาจากไหน  สิ่งใดที่ต้อง
ซื้อและสิ่งใดที่ต้องขอยืม สิ่งท่ีต้องจัดท าเองมีอะไรบ้าง

 7.2  แนวการศึกษาค้นคว้า ให้อธิบายว่าจะออกแบบ
ทดลองอะไร ท าอย่างไร  จะด าเนินการสร้างหรือประดิษฐ์อะไร 
อย่างไร  จะเก็บข้อมูลอะไรบ้าง

ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน



8. แผนการปฏิบัติ 
อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมและก าหนดเวลาตั้งแต่เริ่มต้น

ปฏิบัติ ท าโครงงานเรื่อยไป จนเสร็จสิ้นการด าเนินในแต่ละ
ขั้นตอน เป็นการก าหนดโครงงานแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด
ตั้งแต่ต้นจนจบ จึงควรเขียนเป็นแผนภูมิแสดงขั้นตอนในการท า
กิจกรรม

ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน



 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลที่ ค า ดว่ า จ ะ ได้ รั บ  แสดงถึ ง ผ ลประโยชน์ ที่

ผู้ด าเนินโครงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับหลังโครงงานสิ้นสุด
ลง ซึ่งหมายถึงผลกระทบในทางที่ดี   ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้จะระบุไว้ชัดเจนว่าใครจะได้รับ
ผลประโยชน์และผลกระทบในลักษณะอย่างไร  ทั้งด้านปริมาณ 
และด้านคุณภาพ

ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน



 10. เอกสารอ้างอิง 
เอกสารอ้างอิง เป็นรายชื่อสิ่งพิมพ์หรือโสตทัศนวัสดุที่

ผู้จัดท าใช้อ้างอิงในการท าโครงงาน ซึ่งได้ปรากฏในรายการ
อ้างอิงที่ แทรกในส่วนเนื้ อหาของงานวิจัยนั้นๆ รายการ
เอกสารอ้างอิงเป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้อ่านสามารถตรวจสอบหรือ
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ ดังนั้นรายการเอกสารอ้างอิงจึงควรมี
รายละเอียดมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้

ขั้นตอนการเขียนเค้าโครงของโครงงาน



 จบการน าเสนอ
?????????


