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สาระท่ี  3   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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                        ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด  ม.7        การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
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                                     การพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา  การพัฒนาเครื่องมือ  การทดลองทฤษฎี 
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                                      คัดเลอืกหัวข้อทีส่นใจ  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร  จัดท าข้อเสนอโครงงาน 

                                      พัฒนาโครงงาน  จดัท ารายงาน  น าเสนอและเผยแพร่   
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พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ์

 

 
 
 
สาระส าคัญ 
 
             การศึกษาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการ

คอมพิวเตอร์   และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไ ด้     จุดมุ่งหมายส าคัญของการเรียนการสอน

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน คือ   การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสน าความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

ประดิษฐ์คิดค้น  หรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ  ด้วยตนเอง     วิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องหลักการดังกล่าว คือ 

การท าโครงงานคอมพิวเตอร์   เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน  ๆ  ในการศึกษา ทดลอง 

เพ่ือแก้ปัญหาตามความถนัดและสนใจ  เพ่ือน าผลงานที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง  หรือเพ่ือใช้ช่วยสร้างสื่อเสริม

การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

               
 

 



พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ์
 

ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 

      โครงงานคอมพิวเตอร์   หมายถึง   กิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปัญหา

ที่ถนัดและสนใจด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์   โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองทุกข้ันตอน   ในการ คิด

ออกแบบ   ด าเนินงาน  การ สร้างชิ้นงานหรือดัดแปลง อุปกรณ์ เพ่ือใช้งานได้ตรง ความต้องการ  การพัฒนา

โครงงานคอมพิวเตอร์ควรมีครูที่ปรึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ  ร่วมด้วย   

                การเลือกท าโครงงานคอมพิวเตอร์    ควรมีความรู้พื้นฐาน ที่จ าเป็น เกี่ยวกับ   การท างานของ

เครื่องคอมพิวเตอร์  การแทนข้อมูล   กระบวนการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะ การ

ออกแบบฐานข้อมูล   (Database  Design)  การสืบค้นข้อมู ล   การเขียนโปรแกรม ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  

ปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence)   จากนั้นจึงน า ความรู้และทักษะต่าง ๆ เป็นพื้นฐานในการสร้าง

ความรู้ใหมโ่ดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยด าเนินโครงงาน  ตัวอย่างเช่น  
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องค์ประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์   

               โครงงานคอมพิวเตอร์    เป็นกิจกรรมอิสระท่ีผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ   โดยใช้

ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  เพ่ือวางแผนด าเนินงาน  ศึกษา  

แก้ปัญหาและพัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง    โครงงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบหลัก  ดังนี้ 

       1.  มีข้ันตอน/กิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์  

           2.  ผู้เรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องท่ีศึกษา  ค้นคว้าและพัฒนา    

      3.  ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา   ค้นคว้า   เก็บรวบรวมข้อมูล  พัฒนาผลงาน หรือ

สิ่งประดิษฐ์สรุป  น าเสนอและเผยแพร่ผลด้วยตนเอง  โดยมีครูที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ค าแนะน า  

              การท าโครงงานคอมพิวเตอร์แต่ละเรื่อง   มีทั้งเรื่องง่ายไปจนถึงเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน   ใช้เวลาและ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่างกัน  อาจท างานเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  ผู้เรียนจึงควรพิจารณาโครงงานที่เหมาะสม

กับระดับความรู้  ความสามารถ  ความถนัด  ความ สนใจ  และงบประมาณ    ปัจจุบันการพัฒนา โครงงาน

คอมพิวเตอร์  เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาคอมพิวเตอร์ของทุกช่วงชั้น  เช่น 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 การ พัฒนา  น าเสนอและเผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์   เป็นการเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะความช านาญ  

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการศึกษาค้นคว้า  แก้ปัญหา  พัฒนางานด้วยตนเอง  มีส่วนเอื้อให้เกิดประโยชน์  ดังนี้  

 1.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ และแสดงความสามารถอย่างเต็มที ่ 

 2.  สนับสนุนผู้เรียนศึกษาค้นคว้า   ใฝุเรียนรู้ ในเรื่องที่สนใจได้มากยิ่งขึ้น   โดยติดตามความก้าวหน้า

ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

 3.  กระตุ้มและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสื่อสารและการท างานร่วมกัน  

 5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ต่อการศึกษาและประกอบอาชีพในทางสร้างสรรค์  

 6.  สานความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้เรียน ครูและชุมชน  ในความสนใจที่คล้ายคลึงกัน  

 7.  สร้างส านึกและความรับผิดชอบในการศึกษา  การบูรณาความรู้ และพัฒนางานด้วยตนเอง  

 

                         

                       

ภาพแสดงตัวอย่างการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้  
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วัตถุประสงค์การใช้งานของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 

 คอมพิวเตอร์  เป็นเครื่องมือที่ น ามาประยุกต์กับการใช้งานได้มาก   ดังนั้น  โครงงานคอมพิวเตอร์จึง

รองรับการศึกษาค้นคว้าได้อย่างหลากหลาย   ทั้งในลักษณะของเนื้อหา  กิจกรรม  ประโยชน์  และผลงานที่ได้  

การจ าแนกโครงงานคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  ได้ดังนี้  

1.  โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา   (Educational Media Development) 

               เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา โดยใช้ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์จัดการ

เรียนรู้  ในลักษณะของ โปรแกรมหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พัฒนาบทเรียนออนไลน์ ที่มีองค์ประกอบ

ครบตามหลักวิชาการ เช่น  เนื้อหาสาระ แ บบทดสอบ และแบบฝึกหัดเพ่ือทวทวนความรู้  เป็นต้น     ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  เป็น รายบุคคลหรือกลุ่ม     โดยมัก เลือกพัฒนาในเนื้อหาต้องการย้ าให้เกิดความ

เข้าใจและความสะดวกในการเรียนรู้   ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
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 2.  โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาเครื่องมือ  (Tools  Development) 

      เป็นโครงงานเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ หรือชิ้นงานใช้ช่วยงานลักษณะ ต่าง  ๆ  หรือ ซอฟต์แวร์ ที่ใช้

ประยุกต์เพ่ือพัฒนางานในชีวิตประจ าวัน  เช่น  ซอฟต์แวร์วาดรูป  ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน    ตัวอย่างเช่น 
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       3.  โครงงานคอมพิวเตอร์จ าลองทฤษฎี  (Theory  Simulation) 

            เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในจ าลองการท างานตามทฤษฎี  สร้างแบบการทดลองต่าง ๆ  ซ่ึง

ไม่สามารถด าเนินการด้วยสถานการณ์จริงได้  เช่น  การจุดระเบิด   ผู้ท าโครงงานต้องศึกษา รวบรวมความรู้ 

หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวคิดต่าง  ๆ อย่างลึกซึ้ง  ( อาจอยู่ในรูปของสูตร สมการหรือค าอธิบาย)  เสนอเป็น

แบบจ าลองทฤษฏีด้วยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพที่แปรไดต้ามสูตร สมการและการทดลองนั้น เพ่ือช่วยให้

เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจได้ดียิ่งข้ึน ดังเช่น การจ าลองเรื่องการไหลของของเหลว  พฤติกรรมของปลาปิรันย่า 

และการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ   
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       4.  โครงงานคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้งาน  (Application) 

  เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานหรือชิ้นงาน  เพ่ือประยุกต์ใช้งานจริงใน
ชีวิตประจ าวัน   มักมีการประดิษฐ์ผลงานด้านฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์  หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ  ในลักษณะสร้าง
ผลงานขึ้นใหม่  หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงผลงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จากการศึกษาและวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้ใช้ก่อน  แล้วน าข้อมูลมาออกแบบ  พัฒนาผลงาน  ทดสอบการท างานหรือคุณภาพ  จนมีความ
สมบูรณ์ตรงตามโครงาน  ซึ่งผู้เรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์  ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียน
โปรแกรม  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์  ต่อไปนี้ 
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         5.  โครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาเกม  (Game  Development)  

              เป็นโครงงานพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในลักษณะซอฟต์แวร์เกม  เพ่ือความรู้ ความเพลิดเพลิน  
ส่งเสริมด้านใดด้านหนึ่ง  เน้นการใช้สมอง  ฝึกความคิดอย่างมีหลักการ  ไม่รุนแรง  ตัวอย่าง เช่น  เกมทาย
ค าศัพท์  เ กมค านวณเลข     มัก มีการออกแบบหรือพัฒนาเพิ่มความเป็นเกมท่ีแปลกใหม่ สร้างสรรค์ และ
น่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่มต่าง ๆ  
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การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
  

             เป็นกิจกรรมที่มหีลายขั้นตอนส าคัญ ๆ และ ต้องท าอย่างต่อเนื่อง   เพราะรูปแบบการท า โครงงาน
สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการศึกษาค้นคว้า  ด าเนินการ  พัฒนาและน าเสนอผลงานด้วยตนเอง  ตาม
ความถนัดและความสนใจ  โดยใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบ  แต่ละโครงงานอาจ แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับลักษณะ  วัตถุประสงค์และการวางแผนโครงงาน  ขั้นตอนการพัฒนาโครงงาน  ประกอบด้วย 
 

1. การคัดเลือกหัวข้อที่สนใจ   
                    จากปัญหา  ความถนัด  ความสนใจ  งานอดิเรก  กิจกรรมการเรียนรู้  การสังเกต  การอ่าน  
การเยี่ยมชม  การบรรยาย  สนทนา  อภิปราย   ชมนิทรรศการ  การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  เป็นต้น   
องค์ประกอบส าคัญในการเลือกเป็นหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์  คือ  ควรมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์  สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้  มีแหล่งเรียนรู้
หรือบุคลากรที่ปรึกษาส าหรับการศึกษาค้นคว้า  มีเวลาและงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการ  
 

2. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร  
แหล่งข้อมูล  รวมถึงจากการขอค าปรึกษาจากครูที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน  ที่จะ 

ช่วยให้ได้แนวคิดก าหนดขอบเขตโครงงาน  ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่ท า  จนสามารถใช้ออกแบบและวาง

แผนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม   ครอบคลุมค าตอบว่า   จะท าอะไร ?   ท ากับใคร ?   ท าไมต้องท า ?   

ท าอย่างไร ?  ประโยชน์ที่เกิดข้ึน ?   ใช้ทรัพยากรอะไร ?  เสนอผลอย่างไร ?    โดยพิจารณาดังนี้ 

                   2.1  มูลเหตุจูงใจและเปูาหมายในการท าโครงงาน 
                   2.2  วัตถุอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวมถึงเครื่องมือ  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ 
                   2.3  ความต้องการของผู้ใช้งาน  คุณลักษณะของผลงาน 
                   2.4  กลุ่มท่ีทดลองใช้  และวิธีการประเมินผล 
                   2.5  วิธีการพัฒนาโครงงาน 
                   2.6  ข้อสรุปของโครงงาน 
                   2.7  ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ 
                   2.8  แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม 
 

3. จัดท าข้อเสนอโครงงาน  
ควรก าหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาเพื่อคาดการณ์ความเป็นได้ของโครงงาน  

ในประเด็นต่าง  ๆ  ดังนี้ 
                   3.1  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แหล่งข้อมูล น ามารวบรวม 
                   3.2  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดขอบเขต และลักษณะของโครงงาน 
                   3.3  ออกแบบพัฒนา 
                   3.4  เสนอเค้าโครงของโครงงานต่อครทูี่ปรึกษา เพ่ือขอค าแนะน า 



4. พัฒนาโครงงาน   

เมื่อข้อเสนอโครงงานได้รับความเห็นชอบจากครทูี่ปรึกษาแล้ว  เริ่มด าเนินการพัฒนาไปตาม 

แผนงานที่วางแผนไว้ ได้แก่  เตรียมงาน  ลงมือพัฒนาโปรแกรมหรือสิ่งประดิษฐ์  ตรวจสอบและแก้ไขผลงาน   

5. จัดท ารายงาน   

เป็นสื่อสาร  เพ่ือให้ผู้อื่นได้เข้าใจแนวความคิด  วิธีด าเนินการ  ข้อมูลที่ได้  สรุปผลและ 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าโครงงาน    

6. น าเสนอและเผยแพร่ 
 

 
 

(ขอขอบคุณภาพประกอบจากเว็บไซด์  WWW.GOOGLE.COM) 

โครงสร้างของรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  
 

            สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ไดก้ าหนดรูปแบบการเขียนรายงาน
โครงงานคอมพิวเตอร์  เพ่ือให้รายงานมีรูปแบบเป็นไปในทางเดียวกัน  และเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับครูที่
ปรึกษาโครงงานในการให้ค าแนะน า  ก าหนดเป็น  3  ส่วน  คือ  ส่วนน า  ส่วนเนื้อเรื่อง  และส่วนอ้างอิง 
 

             1.  ส่วนน า  ประกอบด้วย  ปกนอก   ใบรองปก  ปกใน  บทคัดย่อ  กิตติกรรมประกาศ  สารบัญ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ (ถ้ามี) 
                 1.1  ปกนอก 
                        เป็นส่วนควรเน้นความเรียบร้อยสวยงาม  นิยมใช้กระดาษขนาด 120 แกรม พิมพ์ตัวอักษร
ด้วยสีสุภาพ  หรือใช้กระดาษสี  ข้อความบนปกนอกประกอบด้วยข้อความเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
                        1.  ตราโรงเรียน 
                        2.  ชื่อเรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ 
                        3.  ชื่อผู้จัดท าโครงงานทุกคน โดยระบุค าน าหน้าชื่อ ชื่อตัวและชื่อสกุล และใส่ค าว่า“โดย” 
ก่อนพิมพ์ชื่อผู้ท าโครงงาน 



                        4.  ข้อความที่บอกให้ทราบถึงโอกาสในการท าโครงงาน  คือ “รายงานนี้  เป็นส่วนหนึ่ง
ของรายวิชา ง..... โครงงานคอมพิวเตอร์  โรงเรียน...... ภาคเรียนที่…... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่....  ปีการศึกษา .....” 
ข้อความทั้งหมดบนปกนอกควรจัดเรียงให้กระจายอยู่บนปก  ได้ระยะที่สวยงาม  ใช้ขนาดตัวอักษรที่พอเหมาะ 
ดึงดูดความสนใจ  และเว้นระยะห่างให้สมดุล 
                 1.2  ใบรองปก 
                        เป็นกระดาษ A4  สีขาว ขนาด 80 แกรม ไม่พิมพ์ข้อความใด ๆ จ านวน 1 แผ่น ใส่ไว้ถัด
จากปกนอก  ถ้าเป็นปกอ่อนและรายงานมีความหนาสันปกไม่เกิน 0.5 เซนติเมตร อาจไม่ต้องใส่ใบรองปก 
                 1.3  ปกใน 
                        ควรจัดเรียงให้กระจายอยู่บนปกได้ระยะที่สวยงาม  ใช้ขนาดตัวอักษรที่พอเหมาะ  ดึงดูด
ความสนใจและเว้นระยะห่างให้สมดุล  ข้อความที่เพ่ิมเติมจากปกนอกคือ  ครูที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ  
                 1.4  บทคัดย่อ (abstract) 
                       เป็นข้อความโดยสรุปของรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  ที่สั้นได้ใจความชัดเจน ครอบคลุม
เนื้อหาส าคัญของโครงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดประสงค์ ขอบเขตของการท าโครงงาน วิธีด าเนินงาน  รวมถึง
วิธีการทางสถิติที่ใช้และผลการด าเนินงาน การเขียนต้องไม่มีการอ้างอิง การยกตัวอย่าง ข้อความ สมการ ภาพ 
ค าวิจารณ์ และค าฟุุมเฟือย บทคัดย่อที่เป็นส่วนหนึ่งในรายงานโครงงานไม่ต้องเขียนส่วนน าของบทคัดย่อ ถ้า
เป็นบทคัดย่อที่จัดท าข้ึนมาเพ่ือการเผยแพร่โครงงาน ที่ต้องการแยกออกไปจากรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์  
ต้องมีท้ังส่วนน าของบทคัดย่อ  ส่วนบทคัดย่อ  และค าส าคัญ  
                 1.5  กิตติกรรมประกาศ 
                       เป็นส่วนที่ผู้ท าโครงงานเขียนแสดงความขอบคุณบุคคล สถาบัน หน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือทั้งในการค้นคว้าความรู้ การด าเนินงาน ให้ข้อคิดเห็นและให้ข้อมูล  การเขียน
กิตติกรรมประกาศเป็นการแสดงถึงจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีผู้ท าโครงงานควรถือปฏิบัติ  ข้อความที่เขียนควร
เป็นภาษาทางวิชาการ  ไม่ใช้ภาษาพูดและค าสแลง  การระบุชื่อบุคคลให้ระบุทั้งชื่อ นามสกุล และค าน าหน้า 
ถ้าเป็นบุคคลที่มียศ/ ต าแหน่งหน้าที่การงานให้ระบุไว้ด้วย หากต้องการแสดงความขอบคุณบุคคลในครอบครัว
ให้จัดไว้ในล าดับสุดท้าย กิตติกรรมประกาศนี้ให้พิมพ์ไว้ต่อจากบทคัดย่อ  ความยาวไม่เกิน 1 หน้า ท้ายข้อความ
ระบุชื่อผู้เขียนรายงานโครงงาน กรณีท่ีผู้จัดท าเพียงคนเดียวให้ลงชื่อใต้ข้อความ  แต่ถ้าเป็นคณะผู้จัดท าไม่ต้อง
ลงชื่อ   นอกจากนี้ถ้าท่ีปกนอกมีการระบุ ปี พ.ศ. หรือปีการศึกษาปรากฏอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องลงวัน เดือน ปี 
                 1.6  สารบัญ 
                      เป็นส่วนที่แสดงล าดับหน้าของรายงานทั้งฉบับ ประกอบด้วยส่วนน า ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วน
อ้างอิง ในส่วนน าให้ใช้เป็นตัวอักษรโดยเริ่มบทคัดย่อเป็นหน้า ก  ส่วนเนื้อเรื่องและส่วนอ้างอิงให้ใช้เป็นตัวเลข  
ในส่วนของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีการแสดงผลเป็นตารางและภาพ (รูปภาพ  แผนที่ แผนภูมิ กราฟ 
ฯลฯ) ในหัวข้อสารบัญต้องมีหัวข้อสารบัญตารางและสารบัญภาพเป็นหัวข้อย่อย แม้จะมีจ านวนเพียง 1 ตาราง 
/ ภาพ ก็ตาม 
 
 
 



                 1.7  ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
                        เป็นส่วนที่อธิบายถึงสัญลักษณ์และค าย่อต่างๆ ที่ใช้ในการท าโครงงาน เพ่ือชี้แจงให้ผู้อ่าน
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  
             2.  ส่วนเนื้อเรื่อง ส่วนนี้ก าหนดเนื้อเรื่องเป็นบท จ านวน  5  บท  คือ  บทที่ 1  บทน า  บทที ่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  บทที่  3  วิธีด าเนินการทดลอง  บทที่  4  ผลการทดลอง  บทที่  5  สรุป 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  มีรายละเอียดดังนี้ 
                 บทที่  1  บทน า    
                 1.1  ที่มา และความส าคัญของโครงงาน  
                        กล่าวถึง  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาหรือสิ่งที่สนใจศึกษา หรือสิ่งที่ต้องการ 
ปรับปรุง  โดยอธิบายในภาพกว้างก่อนจากนั้นจึงเชื่อมโยงเข้าสู่หัวข้อโครงงาน อธิบายชี้เฉพาะถึงความส าคัญ 
ให้เหตุผลว่า  เพราะเหตุใดจึงต้องการท าโครงงานนี้  และแสดงหลักการหรือทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับโครงงานให้ 
ข้อมูลว่า  เรื่องท่ีท าเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นเคยศึกษาไว้บ้างแล้ว หากเป็นงานที่มีผู้อ่ืนเคยศึกษาไว้ ให้กล่าวถึง 
ผลการทดลองนั้น และชี้ให้เห็นว่าการท่ีเลือกท าเรื่องนี้เป็นการท าซ้ าเพ่ือตรวจสอบผล  หรือท าเพ่ิมเติม   หรือ
มีการปรับปรุงในเรื่องตัวแปร วิธีหรือขั้นตอนการทดลอง หรือเปลี่ยนตัวอย่าง 
                  1.2  จุดประสงค์ 
                        ระบุถึงสิ่งที่ต้องการท าในโครงงานให้ชัดเจน กระชับ เช่น เพ่ือศึกษา... เพ่ือออกแบบ... 
เพ่ือสร้าง... เพ่ือปรับปรุง… เพ่ือทดสอบ… เพ่ือออกแบบ สร้าง ประกอบ ทดสอบประสิทธิภาพของ... 
                  1.3  สมมติฐาน  (ถ้ามี) 
                        คือ  การคาดคะเนค าตอบของปัญหาหรือสิ่งที่เราสนใจศึกษาอย่างมีเหตุผลตามหลักการ  
ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ท ามาแล้ว การเขียนสมมติฐานควรชี้แนะการออกแบบการทดลอง 
การส ารวจไว้ด้วย  และการทดสอบประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ์ 
                  1.4  ตัวแปร  (ถ้ามี) 
                  1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ  (ถ้ามี) 
                        เป็นการให้ความหมาย หรือค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่ผู้ท าโครงงานใช้ในการท าโครงงาน
ซึ่งเป็นความหมายเฉพาะงานที่ท า  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งผู้ท าโครงงานและผู้อ่าน  
                  1.6  นิยามเชิงปฏิบัติการ (ถ้ามี) 
                        เป็นการก าหนดความหมายและขอบเขตของตัวแปรที่อยู่ในสมมติฐานที่ต้องการทดสอบให้
เข้าใจตรงกัน  และสามารถสังเกตหรือวัดได้  โดยใช้หน่วยที่เชื่อถือได้เป็นระบบสากล 
                 1.7  ขอบเขตของการด าเนินงาน 
                        เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่น่าเชื่อถือ  ต้องก าหนดขอบเขตการท าโครงงาน ได้แก่ การก าหนด
ประชากรว่า เป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิต  ระบุชื่อ  กลุ่ม ประเภท  แหล่งที่อยู่/ผลิต  ช่วงเวลาที่ท าการทดลอง  
เช่น  เดือน ปี  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีมีขนาดเหมาะสมเป็นตัวแทนของประชากรที่สนใจศึกษา   และก าหนดตัว
แปรที่ศึกษา  ตัวแปรใดที่ศึกษาเป็นตัวแปรต้น  ตัวแปรใดที่ศึกษาเป็นตัวแปรตาม และตัวแปรใดบ้างเป็นตัว
แปรควบคุมเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบการทดลอง  ตลอดจนมีผลต่อการเขียนรายงานการท าโครงงานฯ ที่
ถูกต้อง  สื่อความหมายให้ผู้ฟังและผู้อ่านเข้าใจตรงกัน 



                 บทที่  2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
                 ประกอบด้วยเนื้อหา หรือทฤษฎี จากเอกสารงานวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ ที่เก่ียวข้องโดยตรง
กับโครงงานซึ่งมีผู้ศึกษาทดลองมาก่อน และอ้างอิงแหล่งที่มา  ควรค้นคว้ารวบรวมผลงานจากงานวิจัย หนังสือ
อ้างอิง รวมทั้งโครงงานย้อนหลังให้ได้มากที่สุด และควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัย  ส าหรับโครงงานในระดับ
มัธยมศึกษานั้นไม่จ าเป็น  ต้องสืบค้นงานวิจัย และเอกสารอ้างอิงจนครบถ้วน ให้พยายามค้นหาเท่าที่จะท าได้ 
โครงงานบางเรื่องอาจไม่สามารถค้นหาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เก่ียวข้องได้  อาจอ้างถึงผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่
เป็นบุคคล หรือหน่วยงานอ้างอิงแหล่งที่มา และเพ่ือความสะดวกในการเขียนรายงาน เมื่อส ารวจค้นคว้า
รวบรวมผลงานจากหนังสือต ารา วารสาร  หนังสือพิมพ์  เอกสารเผยแพร่หรือเว็บไซต์แล้ว ควรรวบรวมรายชื่อ
เอกสารเหล่านั้นในรูปแบบที่จะน าไปเขียนในหัวข้อเอกสารอ้างอิง  
 

                 บทที่  3  วิธีด าเนินการทดลอง 
                 การเขียนวิธีการด าเนินงาน  จ าเป็นต้องเขียนเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า รูปแบบ
การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้ยืนยันผลการศึกษา การวิเคราะห์ และการอภิปรายผล  และมีรายละเอียดเพียงพอ
ที่ผู้สนใจสามารถท าซ้ าได้  
 

                 บทที่  4  ผลการทดลอง 
                  เป็นการรายงานผลการศึกษา การส ารวจ ประดิษฐ์ ทดลอง ที่ค้นพบด้วยตนเอง รวมทั้งรายงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการรายงานผลการด าเนินงานนี้ต้องเขียนรายงานตามล าดับหัวข้อให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์และวิธีการด าเนินงาน ควรใช้ข้อความที่กะทัดรัดใช้ค าที่ตรงกับความต้องการที่จะสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ  
อาจมีการจัดกระท าข้อมูลและน าเสนอในรูปของตาราง  กราฟ  ภาพประกอบให้เหมาะสมกับธรรมชาติของ
ข้อมูลและความนิยมของแต่ละสาขาวิชา  โดยก่อนจะน าเสนอด้วยตาราง  ภาพ  ต้องอธิบายผลการด าเนินงาน
ที่ได้ให้ครบถ้วน  แล้วอ้างถึงตาราง หรือภาพ  โดยเขียนเป็น “ดังตารางที่...” หรือ “ภาพที่...” อาจเรียงล าดับ
เป็นรายบท หรือเรียงล าดับให้ต่อเนื่องตลอดทั้งส่วนเนื้อเรื่อง กรณีท่ีไม่ใช่โครงงานประเภททดลอง อาจเปลี่ยน
หัวข้อบทว่า  ผลการด าเนินงาน 
 

                 บทท่ี  5  สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
                  5.1  สรุปผล 
                        การเขียนสรุปผลที่ได้จากการท าโครงงาน ถ้ามีสมมติฐานควรระบุว่า ผลที่ได้สนับสนุนหรือ
คัดค้านกับสมมติฐาน แล้วสรุปผลเรียงล าดับตามจุดประสงค์และผลการด าเนินงานที่ได้ 
                  5.2  การอภิปรายผล 
                        การอภิปรายผลการด าเนินงาน เป็นการอธิบายเหตุผลที่ท าให้ได้ผลการพิสูจน์ ส ารวจ 
ประดิษฐ์ ทดลอง อาจค้นพบองค์ความรู้ใหม่ การอภิปรายผลการด าเนินงานจัดเป็นส่วนที่แสดงถึงความรู้และ
ความเอาใจใส่ในเรื่องท่ีศึกษาค้นคว้า  ควรสืบค้นความรู้ต่าง ๆ มาอ้างอิง  เพ่ือสนับสนุนผลการด าเนินงานว่า  
มีคุณค่า และเชื่อถือได้  ควรอภิปรายผลการด าเนินงานเรียงล าดับตามประเด็นที่รายงานผลการด าเนินงานไป
แล้วในบทที่ 4 
 



                  5.3  ข้อเสนอแนะ 
                       ให้เสนอข้อควรปรับปรุงแก้ไข  ปัญหา  และอุปสรรค  เพ่ือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ได้ 
หากมีผู้ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปในอนาคต  และเนื้อหาทั้งหมดนี้  จะต้องเป็นเนื้อหาสาระที่
ได้จากการท าโครงงาน  รวมถึงประโยชน์ที่ได้จากการท าโครงงาน 
 

             3.  ส่วนอ้างอิง  เป็นส่วนท้ายของรายงานโครงงาน ประกอบด้วย รายการอ้างอิง และภาคผนวก 
                 3.1  รายการอ้างอิง 
                      เป็นรายการแสดงรายชื่อหนังสือ  สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ  โสตทัศนวัสดุ  การสัมภาษณ์ ฯลฯ ที่
น ามาใช้ประกอบการท าโครงงาน  การลงรายการอ้างอิง  ให้พิมพ์เฉพาะเอกสารทุกรายการที่มีการอ้างถึงใน
เนื้อหาของโครงงานในบทที่ 1 บทน า หรือบทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  หรือบทที่ 5 สรุป 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เท่านั้น  โดยให้ใช้ค าว่า เอกสารอ้างอิง (references)   ถ้ามีเอกสารอื่นหรือ
ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องแต่ไม่ได้น ามาใช้อ้างในการท าโครงงาน  แต่ประสงค์จะน ามารวบรวมไว้ด้วย  ให้พิมพ์ต่อ
จากรายการอ้างอิง โดยขึ้นหน้าใหม่และใช้ค าว่า บรรณานุกรม (bibliography)  การเขียนรายการอ้างอิงมี
หลายระบบ  สามารถเลือกใช้ระบบใดระบบหนึ่ง  แต่ต้องเป็นระบบเดียวกันตลอดการเขียนรายงานเล่มนั้น ๆ  
การพิมพ์รายการอ้างอิงในข้ันสุดท้าย ไม่ว่าจะใช้การอ้างอิงแบบนาม-ปี หรือแบบตัวเลข ให้ใช้รูปแบบการพิมพ์
รายการอ้างอิงเหมือนกัน โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง จาก 2 แบบ นี้ 
                        แบบที่  1  ปีที่พิมพ์อยู่ท้ายรายการ 
                        แบบที่  2  ปีที่พิมพ์อยู่หลังชื่อผู้แต่ง (ใส่วงเล็บหรือไม่ใส่ก็ได้) 
                 3.2  ภาคผนวก 
                        เป็นส่วนท้ายของรายงาน  ไม่ใช่ส่วนที่เป็นเนื้อหาอย่างแท้จริง เป็นเพียงส่วนประกอบที่จะ
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยของผู้ท าโครงงานคอมพิวเตอร์  ในกรณีของการเขียนรายงานโครงงาน  ข้อมูลส่วนที่
น ามาลงไว้ในภาคผนวก  เช่น 
                        -  ข้อมูลการส ารวจ ประดิษฐ์ ทดลองที่ยังไม่จัดกระท า 
                        -  ตาราง รูปภาพ กราฟ และแผนภาพที่ละเอียดมากๆ ซึ่งถ้าใส่ไว้ในส่วนเนื้อเรื่อง 
จะท าให้เนื้อเรื่องยาวไม่กระชับ 
                        -  ข้อมูลของผลการทดลองเบื้องต้น 
                        -  ข้อความซึ่งเป็นรายละเอียดของเทคนิควิธีต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้สนใจได้ศึกษา 
 

 
 

 
 



รูปแบบการพิมพ์รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์  พิจารณารายละเอียดดังนี้ 
รูปแบบท่ัวไป (format) 

• ใช้กระดาษสีขาว 80 แกรม ขนาดมาตรฐาน A4 (ขนาด 8 1/4x11 3/4 นิ้ว) ในการพิมพ์รายงาน 
• พิมพ์หน้าเดียวด้วยตัวพิมพ์สีด า ตัวอักษรแบบ TH Sarabun แบบเดียวกันตลอดท้ังเล่ม 
• ชื่อบท เริ่มต้นในทุกบท ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH Sarabun ตัวหนา ขนาด 22 จุด 
• หัวข้อใหญ่ในแต่ละบทให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH Sarabun ตัวหนา ขนาด 18 จุด 
• หัวข้อรองในแต่ละบทให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH Sarabun ตัวหนา ขนาด 16 จุด 

การเว้นริมขอบกระดาษ (margination) 
• เว้นที่ว่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือและด้านบน ห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว 
• เว้นที่ว่างจากขอบกระดาษด้านขวามือ และด้านล่าง ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้วทุกหน้า การเว้น 

ห่างจากขอบกระดาษให้วัดจากขอบกระดาษถึงเลขหน้า  
การเว้นระยะพิมพ์ (spacing) 

• กรณีพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ไม่มีสูตรหรือสมการ  ให้ก าหนดระยะพิมพ์ระหว่าง 
บรรทัด (line spacing) เป็นแบบ 1 เท่า (single) 

• กรณีพิมพ์ตัวอักษรสลับกับการพิมพ์สูตรหรือสมการ ให้ก าหนดระยะพิมพ์ระหว่างบรรทัด  
(line  spacing) เป็นแบบ 1.5 เท่า (1.5 lines) 

• หลังเครื่องหมายจุลภาค (, comma) เครื่องหมายอัฒภาค (; semicolon) เครื่องหมายทวิภาหรือ 
มหัพภาคคู่  หรือจุดคู่ (: colon) และหลังชื่อย่อ ให้เว้นหนึ่งช่วงตัวอักษร 

• หลังเครื่องหมายมหัพภาค (. fullstop/ period/point) เครื่องหมายปรัศนีย์ (? Questionmark) 
และเครื่องหมายอัศเจรีย์ (! exclamation mark) ให้เว้นสองช่วงตัวอักษร 

การล าดับหน้า (pagination) 
• ส่วนน า การล าดับหน้าในส่วนน าทั้งหมด ให้ใช้ตัวอักษรเรียงตามล าดับพยัญชนะในภาษาไทย 

ส าหรับรายงานภาษาไทย (เริ่มพิมพ์ตัวอักษร ก ที่หน้าบทคัดย่อ) และใช้เลขโรมันพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์เล็ก  
ส าหรับรายงานภาษาอังกฤษ (เริ่มพิมพ์เลข i ที่หน้าบทคัดย่อ) 

• ส่วนเนื้อเรื่อง และส่วนอ้างอิง การล าดับหน้าในสองส่วนนี้ให้ล าดับหน้าโดยการพิมพ์หมายเลข 
2 3 4 ... ต่อเนื่องกันตลอดทุกหน้าจนจบเล่ม ยกเว้นหน้าแรกของทุกบท หน้าแรกของรายการอ้างอิง และ 
หน้าแรกของภาคผนวก ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้าก ากับ แต่ให้นับจ านวนหน้ารวมไปด้วย 

• ต าแหน่งการพิมพ์เลขหน้าให้พิมพ์ไว้ที่ก่ึงกลาง ท้ายหน้ากระดาษของแต่ละหน้า ห่างจากขอบ 
กระดาษด้านล่าง 1 นิ้ว และไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายใดๆ ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังตัวอักษรหรือตัวเลขล าดับ
หน้าใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16 จุด ในกรณีที่จ าเป็นต้องพิมพ์ตามความยาวของหน้ากระดาษ ให้พิมพ์ 
หมายเลขล าดับหน้าไว้ในต าแหน่งเดียวกับหน้าอ่ืนๆ 

 
 
 
 



การพิมพ์ส่วนต่างๆ 
 

1. ส่วนน า 
1.1  ปกนอก (cover) พิมพ์ภาพและข้อความ ไว้กลางหน้ากระดาษเรียงตามล าดับ ดังนี้ 
      • ภาพตราโรงเรียนขนาด 1.5 นิ้ว x1.5 นิ้ว วางขอบบนของภาพห่างจากขอบกระดาษด้านบน 

1.5 นิ้ว 
      • พิมพ์ค าว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ด้วย 

ตัวอักษรหนาขนาด 22 จุด ห่างจากขอบล่างของภาพตราโรงเรียน 1 บรรทัด 
      • พิมพ์ชื่อเรื่องโครงงาน ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 22 จุด 
      • พิมพ์ค าว่า โดย ด้วยตัวอักษรปกติขนาด 18 จุด 
      • พิมพ์ชื่อนักเรียนผู้ท าโครงงาน ระบุค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หากมีผู้ท าโครงงานหลายคนต้อง

ลงชื่อทุกคน ใช้ตัวอักษรปกติขนาด 18 จุด 
      • พิมพ์ข้อความ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ง ...... โครงงานคอมพิวเตอร์   โรงเรียน....   

ภาคเรียนที่ ... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่... ปีการศึกษา ..... ด้วยตัวอักษรปกติขนาด 18 จุด  ควรจัดเรียงข้อความให้
กระจายอยู่บนปก ได้ระยะที่สวยงาม และเว้นระยะห่างให้สมดุล 

 

1.2  ปกใน (title page) ใช้กระดาษสีขาว 80 แกรม ขนาดมาตรฐาน A4 พิมพ์ภาพและข้อความ 
ไว้กลางหน้ากระดาษเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

      • ภาพตราโรงเรียนขนาด 1.5 นิ้ว x1.5 นิ้ว วางขอบบนของภาพห่างจากขอบกระดาษด้านบน 
1.5 นิ้ว 

      • พิมพ์ค าว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือโครงงานคอมพิวเตอร์ ด้วย 
ตัวอักษรหนาสีด าขนาด 22 จุด ห่างจากขอบล่างของภาพตราโรงเรียน 1 บรรทัด 

      • พิมพ์ชื่อเรื่องโครงงาน ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 22 จุด 
      • พิมพ์ค าว่า โดย ด้วยตัวอักษรตัวปกติขนาด 18 จุด 
      • พิมพ์ชื่อนักเรียนผู้ท าโครงงาน ระบุค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล หากมีผู้ท าโครงงานหลายคนต้อง

ลงชื่อทุกคน ใช้ตัวอักษรตัวปกติขนาด 18 จุด 
      • พิมพ์ค าว่า ครูที่ปรึกษา 1 บรรทัด และพิมพ์ชื่อครูที่ปรึกษาไว้ในบรรทัดถัดไป ใช้ตัวอักษรตัว

ปกติขนาด 18 จุด 
      • พิมพ์ค าว่า อาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย/ หน่วยงาน/ ที่ปรึกษาพิเศษ 1 บรรทัด และ

พิมพ์ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาไว้ในบรรทัดถัดไป โดยระบุต าแหน่งทางวิชาการ ด้วยตัวอักษรตัวปกติขนาด 18 จุด 
ควรจัดเรียงข้อความให้กระจายอยู่บนปก ได้ระยะที่สวยงาม และเว้นระยะห่างให้สมดุล 
 

1.3  บทคัดย่อ (abstract) 
• พิมพ์ค าว่า บทคัดย่อ กลางหน้ากระดาษด้วยตัวอักษรหนาขนาด 22 จุด 
• เว้น 1 บรรทัด พิมพ์เนื้อความของบทคัดย่อความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ  ด้วยตัวอักษร

ปกติขนาด 16 จุด 
 



1.4  กิตติกรรมประกาศ (acknowledgement) 
• พิมพ์ค าว่า กิตติกรรมประกาศ กลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 22 จุด 
• เว้น 1 บรรทัด พิมพ์เนื้อความ ความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ ตัวอักษรปกติขนาด 16 จุด 
• กรณีเป็นผู้ท าโครงงานคนเดียว ให้เว้น 2 บรรทัด แล้วพิมพ์ชื่อและชื่อสกุลของผู้ท าโครงงาน

ห่างจากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ เยื้องไปทางด้านขวาโดยไม่ต้องระบุวันที่ กรณีท าหลายคน ไม่ต้องลงชื่อ 
1.5  สารบัญ (table of contents) 

• พิมพ์ค าว่า สารบัญ กลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 22 จุด 
• เว้น 1 บรรทัด พิมพ์ค าว่า หน้า ชิดริมด้านขวาของกระดาษ และเว้น 1 บรรทัด เพ่ือพิมพ์

รายการแรก 
• แสดงบัญชีการแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบท โดยระบุเลขที่บทและชื่อบทพร้อมหมายเลขหน้า

ตามท่ีปรากฏในรายงานและส่วนอื่นๆ ยกเว้นหน้าปกในและหน้าสารบัญ โดยพิมพ์ค าว่า บทที่ เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก ชิดขอบด้านซ้าย ชื่อบทอยู่ห่างจากหมายเลขบทสองช่วงตัวอักษร หากต้องการแสดงรายการหัวข้อ 
ภายในบทให้พิมพ์รายการหัวข้อตรงกับชื่อบท โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย – ข้างหน้า การแสดงรายการ
ภาคผนวกให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16 จุด 

          สารบัญตาราง (list of tables) 
• พิมพ์ค าว่า สารบัญตาราง กลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 22 จุด 
• เว้น 1 บรรทัด แล้วพิมพ์ค าว่า ตาราง ห่างจากริมขอบกระดาษซ้ายมือหนึ่งนิ้วครึ่ง แล้วพิมพ์

ค าว่าหน้า ในแนวเดียวกัน ห่างจากขอบกระดาษขวามือหนึ่งนิ้ว และเว้น 1 บรรทัด เพ่ือพิมพ์รายการแรก 
• แสดงบัญชีตารางโดยระบุหมายเลขล าดับตารางอยู่ตรงกลางของค าว่าตารางข้างบน เว้นระยะ 

พิมพ์สองช่วงตัวอักษร แล้วพิมพ์ชื่อตาราง หรือค าอธิบายตาราง พิมพ์หมายเลขหน้าให้ตรงกับค าว่า หน้า 
การให้หมายเลขตาราง อาจเรียงหมายเลขล าดับตาราง ตั้งแต่ตารางแรกจนถึงตารางสุดท้ายในรายงาน หรือ
เรียงหมายเลขล าดับตารางแยกออกเป็นบทๆ ไป การพิมพ์ใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16 จุด 

          สารบัญภาพ (list of figures) 
• พิมพ์ค าว่า สารบัญภาพ กลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 22 จุด 
• เว้น 1 บรรทัด แล้วพิมพ์ค าว่าภาพที่ ห่างจากริมขอบกระดาษซ้ายมือหนึ่งนิ้วครึ่ง แล้วพิมพ์ค า

ว่าหน้า ในแนวเดียวกันห่างจากริมขอบกระดาษขวามือหนึ่งนิ้ว และเว้น 1 บรรทัด เพ่ือพิมพ์รายการแรก 
• แสดงบัญชีภาพประกอบโดยระบุหมายเลขล าดับภาพ ชื่อภาพหรือค าอธิบายภาพและ

หมายเลขหน้า ตามท่ีปรากฏในโครงงานให้หมายเลขล าดับภาพอยู่ตรงกลางของค าว่า ภาพ หมายเลขหน้าตรง
กับค าว่าหน้า ใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16 จุด  การให้หมายเลขภาพ อาจเรียงหมายเลขล าดับภาพ ตั้งแต่ภาพ
แรกจนถึงภาพสุดท้ายในรายงาน หรือเรียงหมายเลขล าดับภาพแยกออกเป็นบทๆ ไป 

   1.6  อักษรย่อและสัญลักษณ์ (abbreviations and symbols) ถ้าม ี
• พิมพ์ค า ว่า อักษรย่อ หรือสัญลักษณ์ หรืออักษรย่อและสัญลักษณ์แล้วแต่กรณีไว้กลาง 

หน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรหนาขนาด 22 จุด 
• เว้น 1 บรรทัด พิมพ์ข้อความบรรทัดแรกของอารัมภบท (ถ้ามี) ถ้าไม่มีอารัมภบทให้พิมพ์ค าว่า 

สัญญลักษณ์ไว้ชิดริมซ้ายมือ และพิมพ์ค าว่า ค าอธิบาย ไว้ในแนวเดียวกัน ในระยะห่างที่เหมาะสม 



• เว้น 1 บรรทัด แสดงบัญชีอักษรย่อ สัญลักษณ์พร้อมค าอธิบาย ตัวอักษรปกติขนาด 16 จุด 
 

      2. ส่วนเนื้อความ (text) 
 

          2.1  การแบ่งเนื้อเรื่อง (sections and subsections) 
• การแบ่งบท ควรแบ่งเนื้อเรื่องออกเป็นบทหรือตอน และเม่ือเริ่มบทใหม่หรือตอนใหม่ต้องขึ้น

หน้าใหม่เสมอ 
• ให้พิมพ์ค าว่า “บทที่” กลางหน้ากระดาษ และมีเลขประจ าบทเป็นเลขไทยหรือเลขอารบิก

ส าหรับรายงานภาษาไทย และเลขโรมันใหญ่ ส าหรับรายงานภาษาอังกฤษ ชื่อบทให้พิมพ์ไว้กลางหน้ากระดาษ
ในบรรทัดต่อจากบทที่ ชื่อบทภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร ใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด 22 จุด 

• เว้น 1 บรรทัด ก่อนเริ่มพิมพ์เนื้อความของแต่ละบท 
 

          2.2  ตาราง (tables) 
•  การน าเสนอตารางท าได้สามวิธี ให้เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง คือ 
   1)  น าเสนอตารางต่อจากข้อความที่กล่าวถึงตารางนั้น โดยบรรยายผลการด าเนินงานที่ได้ให้ 

ครบถ้วน แล้วจึงเขียน ค าว่า ดังตารางที่... หากมีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะเสนอตารางในหน้าเดียวกันกับข้อความ  
ให้พิมพ์ข้อความอ่ืนต่อจนหมดหน้ากระดาษแล้วจึงเริ่มพิมพ์ตารางในหน้าถัดไป  โดยก่อนพิมพ์ตาราง ให้พิมพ์ 
ข้อความชิดด้านซ้ายของกระดาษว่า   ตารางที่ ... .................................... (ใส่ชื่อตาราง) 

   2)  น าเสนอตารางท้ังหมดไว้ด้วยกันในที่หนึ่งที่ใดตามความเหมาะสม 
   3)  น าเสนอตารางเป็นตอนๆ แยกจากข้อความตามความเหมาะสม 
•  ขนาดของตารางไม่ควรเกินกรอบหน้ากระดาษ ส าหรับตารางที่มีขนาดใหญ่ให้ลดขนาดลงด้วย

การใช้เครื่องถ่ายส าเนาหรือวิธีการอ่ืนๆ โดยให้คงความชัดเจนไว้ 
•  หากตารางยังมีความกว้างเกินกรอบหน้ากระดาษให้พิมพ์ตารางตามแนวนอนของหน้า  

กระดาษโดยหมุนส่วนบนของตารางเข้าหาขอบซ้ายของหน้ากระดาษ และพิมพ์ไว้หน้าหนึ่งต่างหาก ไม่พิมพ์
ข้อความอ่ืนไว้ในหน้าเดียวกัน การพิมพ์หมายเลขหน้าจะต้องท าเช่นเดียวกับหน้าอ่ืนๆ 

•  หากจ าเป็นต้องต่อตารางข้ามหน้า ให้พิมพ์ค าว่า ตารางและพิมพ์หมายเลขตารางแล้วพิมพ์ค า
ว่า (ต่อ) ไว้ในวงเล็บ 

•  ส าหรับตารางที่มีหัวเรื่องควบสดมภ์ (boxhead) มากๆ ให้ซอยตารางออกได้ 
•  ค าอธิบายตาราง ประกอบด้วยหมายเลขตารางและชื่อตาราง ทั้งนี้ 
   1)  อาจเรียงหมายเลขล าดับตาราง ตั้งแต่ตารางแรกจนถึงตารางสุดท้ายในรายงาน หรือเรียง 

หมายเลขล าดับตารางแยกออกเป็นบทๆ เช่น ตารางที ่1.1 (อยู่ในบทที่ 1) ตารางที่ 2.1 (อยู่ในบทที่ 2) ตาราง 
ที ่ก.1 (อยู่ในภาคผนวก ก) เป็นต้น 

   2)  พิมพ์ค าว่า ตารางที่ และหมายเลขล าดับตารางด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด 16 จุด จากนั้น
เว้นระยะสองช่วงตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชื่อตารางที่เป็นข้อความกะทัดรัดและสื่อความหมายชัดเจน  

   3)  กรณีชื่อตารางยาวเกิน 1 บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดถัดไป ตรงกับอักษร
ตัวแรกของชื่อตาราง  13 

 



          2.3  ภาพ  (figures) 
•  การน าเสนอภาพประกอบท าได้สองวิธี ให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตลอดท้ังเล่มคือ 
   1)  น าเสนอภาพต่อจากข้อความที่กล่าวถึงภาพนั้น โดยบรรยายผลการด าเนินงานที่ได้ให้ 

ครบถ้วน แล้วจึงเขียน ค าว่า ดังภาพที่... หากมีเนื้อที่ไม่พอที่จะเสนอภาพประกอบไว้ในหน้าเดียวกันกับ  
ข้อความ ให้พิมพ์ข้อความอ่ืนต่อให้หมดหน้ากระดาษ แล้วจึงเสนอภาพประกอบหน้าถัดไป หรือ 

   2)  น าเสนอภาพประกอบทั้งหมดไว้ด้วยกันในที่หนึ่งที่ใดตามความเหมาะสม  
•  ภาพประกอบที่มีขนาดใหญ่เกินหน้ากระดาษ ให้ลดขนาดลงด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่

เหมาะสมหากวางภาพในกรอบของหน้ากระดาษตามปกติไม่ได้ให้วางภาพตามแนวนอน  โดยหันด้านบนของ 
ภาพประกอบชิดขอบซ้ายมือของรายงาน 

•  การผนึกภาพให้ใช้กาวอย่างดีและผนึกอย่างประณีต เรียบร้อย เหมาะสม และสวยงาม ทั้งนี ้
จะวางตามแนวตั้งหรือแนวนอนของหน้ากระดาษก็ได้ 

•  ค าอธิบายภาพ ประกอบด้วยหมายเลขล าดับภาพและชื่อภาพ ทั้งนี้ 
   1)  อาจเรียงหมายเลขล าดับภาพตั้งแต่ภาพแรกจนถึงภาพสุดท้าย หรือเรียงหมายเลขล าดับ

ภาพแยกออกเป็นบท ๆ  เช่น ภาพที่ 1.1  (อยู่ในบทที่ 1)  ภาพที่ 2.1  (อยู่ในบทที่ 2)  ภาพที่ ก.1 (อยู่ใน
ภาคผนวก ก) 

   2)  พิมพ์ค าว่า ภาพที่ และหมายเลขล าดับภาพด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด 16 จุด จากนั้นเว้น 
ระยะสองช่วงตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ชื่อภาพที่เป็นข้อความกะทัดรัดและสื่อความหมายชัดเจน  ด้วยตัวปกติ 

   3)  พิมพ์ค าอธิบายภาพประกอบไว้ใต้ภาพ กลางหน้ากระดาษ 
 

      3.  บรรณานุกรม (bibliography) และ เอกสารอ้างอิง (references) 
•  พิมพ์ค าว่า บรรณานุกรม หรือ เอกสารอ้างอิง ไว้กลางหน้ากระดาษตัวอักษรหนาขนาด 22 จุด 
•  เว้น 1 บรรทัด แล้วจึงพิมพ์รายการแรก หากรายการที่พิมพ์ยาวเกินหนึ่งบรรทัด ให้ตัดไปพิมพ์ใน 

บรรทัดถัดไปโดยย่อหน้าเข้าไปแปดช่วงตัวอักษรพิมพ์ ใช้ตัวอักษรปกติขนาด 16 จุด 
•  ให้พิมพ์รายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม ที่เป็นภาษาไทยก่อนภาษาต่างประเทศ 
•  เรียงแต่ละรายการตามล าดับอักษรของค าแรกของแต่ละรายการตามพจนานุกรม  

 

      4.  ภาคผนวก (appendix) 
•  ขึ้นหน้าใหม่ พิมพ์ค าว่า ภาคผนวก กึ่งกลางหน้ากระดาษ ด้วยตัวอักษรตัวหนาขนาด 22 จุด โดย 
ไม่ต้องพิมพ์เลขหน้า แต่นับหน้า 
•  กรณีมีหลายภาคผนวก ให้ขึ้นหน้าใหม่และพิมพ์เลขหน้า และพิมพ์เรียงล าดับเป็น ภาคผนวก ก 
ภาคผนวก ข ภาคผนวก ค ฯลฯ โดยไม่ใส่เครื่องหมายมหัพภาค (.) หลังตัวอักษรล าดับภาคผนวก 
แล้วพิมพ์ชื่อภาคผนวกในบรรทัดถัดไป โดยใช้ตัวอักษรตัวหนาขนาด 22 จุด 
•  เว้น 1 บรรทัด ก่อนพิมพ์ข้อความบรรทัดแรก 
•  ส าหรับจดหมาย แบบสอบถาม (questionnaires) แบบตรวจสอบ (check list) แบบส ารวจ 

(inventory) ฯลฯ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล หากมีขนาดใหญ่กว่ากระดาษท่ีใช้พิมพ์รายงานให้ลดขนาดลง โดยการ 
ถ่ายส าเนาเอกสาร หรือพิมพ์ใหม่ในกระดาษที่ใช้พิมพ์รายงาน 



•  ภาคผนวกท่ีเป็นอภิธานศัพท์ (glossary) หากไม่ได้น าเสนอไว้ในบทน า ให้เรียงศัพท์ตามล าดับ
อักษร  โดยพิมพ์อักษรตัวแรกของศัพท์แต่ละค าห่างจากริมขอบกระดาษด้านซ้ายมือหนึ่งนิ้วครึ่ง  เว้นระยะสอง
ช่วง 14 ตัวอักษร แล้วจึงพิมพ์ค าอธิบาย หากค าอธิบายศัพท์ยาวเกินหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์บรรทัดต่อไปโดยย่อ
หน้าเข้าไปแปดช่วงตัวอักษร 

 
. 

การพิมพ์หัวข้อย่อย 
           การพิมพ์หัวข้อย่อยอาจใช้ตัวอักษรก ากับหน้าหัวข้อสลับกับตัวเลข หรือใช้ตัวเลขอย่างเดียวดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้   โดยก าหนดให้ ** หมายถึง เว้น 2 ช่วงตัวอักษร 
 

           แบบท่ี  1  ใช้ตัวอักษรก ากับสลับกับตัวเลข 
                        ประเทศไทย (หัวข้อหลัก) 
                        ก** ลักษณะภูมิประเทศ (หัวข้อย่อย) 
                             1** ภาคเหนือ 
                                  ก** ภาคเหนือตอนบน 
                                  ข** ภาคเหนือตอนล่าง 
                             2** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

           แบบท่ี  2  ใช้ตัวเลขก ากับอย่างเดียว 
                         ประเทศไทย (หัวข้อหลัก) 
                         1** ลักษณะภูมิประเทศ (หัวข้อย่อย) 
                              1.1** ภาคเหนือ 
                                      1.1.1** ภาคเหนือตอนบน 
                                      1.1.2** ภาคเหนือตอนล่าง 
                              1.2** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
         การพิมพ์หัวข้อย่อย  ให้พิมพ์ย่อหน้าโดยเว้นระยะให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกของชื่อข้อความของหัวข้อ
ส าคัญนั้น 
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