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ลักษณะของโครงงานเทคโนโลยี
l นําความรู ทักษะ และทรัพยากรมาสรางเครื่องมือ เครื่องใช หรือ
วิธีการเพื่อใชแกปญหา หรือสนองความตองการ

l สรางหรือประดิษฐของใหมๆ / ปรับปรุงหรือพัฒนาของเดิมที่มี
อยู เพิ่มประสิทธิภาพ

l สรางแบบจําลอง เพื่ออธิบายวิธีการแกปญหา หรือ
สนองความตองการ

l แตกตางจากโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐที่ไมมีการกําหนดตัว
แปรที่จะศึกษา

ปรับปรุงหรือพัฒนาของเดิมที่มีอยู 
เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระยะเริ่มตนโครงงาน

ระยะการเสนอ
ผลการศึกษา

ระยะการพัฒนาโครงงาน

ระยะการ
ทําโครงงาน

แผนการจัด
กิจกรรม
โครงงาน
เทคโนโลยี
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การเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน

กําหนดปญหาหรือความตองการกําหนดปญหาหรือความตองการ
((กระบวนการเทคโนโลยีกระบวนการเทคโนโลยี))

ระยะเริ่มตนโครงงาน การเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน

1. สํารวจปญหา ความตองการที่เกิดขึ้นของตนเอง
- ขอมูลจากสถานการณรอบตัว ชุมชน ที่ประสบใน
ชีวิตประจําวัน

- ปญหาหรือความตองการจากขาวสาร เหตุการณสําคัญๆ 
- สนใจศึกษาเพิ่มเติมจากบทเรียน
- เรื่องที่สนใจจากการกระตุนของครู

2. นักเรียนเปนผูตัดสินใจเลือกวาจะแกปญหา หรือสนองความ
 ตองการในเรื่องใดที่ตนเองสนใจ

กิจกรรมของนักเรียน

การเลือกเรื่องที่จะทําโครงงาน

1. กําหนดใหมีกิจกรรมสํารวจปญหาของนักเรียน
- ชักชวนให สังเกต ศึกษาขอมูลจากสถานการณรอบตัว หรือ
ชุมชน เพื่อจุดประกาย หรือสรางแรงจูงใหกับนักเรียน

- ใชคําถามเชื่อมโยงจากขาว เหตุการณ ปญหาจากชุมชน หรือ
บทเรียน เพื่อกระตุนผูเรียน

2. ชวยเหลือนักเรียนใหสามารถเลือกปญหา หรือความตองการที่
 ตนเองสนใจ เพื่อจัดทําเปนโครงงาน

กิจกรรมของครู
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกเรื่องที่ศึกษา

l  นักเรียนมีความสนใจอยากศึกษา
l  นักเรียนตองมีความรูพื้นฐานในเรื่องที่ศึกษา
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สําหรับเด็กเล็ก

ครูสามารถจัดกิจกรรมโครงงานใหครูสามารถจัดกิจกรรมโครงงานให
นักเรียนไดแสวงหาความรูที่เชื่อมตอประสบการณนักเรียนไดแสวงหาความรูที่เชื่อมตอประสบการณ  

สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยใฝรูและมีทักษะพื้นฐานในการเรียนสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยใฝรูและมีทักษะพื้นฐานในการเรียน

ผลจากเลือกหัวขอโครงงานเลือกหัวขอโครงงาน

ปญหาหรือความตองการที่จะทําเปนโครงงานปญหาหรือความตองการที่จะทําเปนโครงงาน  ซึ่งเปนโครงงานกลุมซึ่งเปนโครงงานกลุม

1.1. การกําหนดจุดมุงหมายการกําหนดจุดมุงหมาย
2.2. การระบุประโยชนการระบุประโยชน
3.3. การเลือกวิธีการการเลือกวิธีการ
4.4. การลงมือปฏิบัติการลงมือปฏิบัติ

ระยะการทําโครงงาน

การกําหนดจุดมุงหมาย

รวบรวมขอมูลรวบรวมขอมูล
((กระบวนการเทคโนโลยีกระบวนการเทคโนโลยี))

ระยะการทําโครงงาน
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 วิเคราะหปญหา หรือความตองการดวย 5W 1H5W 1H
วิธีการแกปญหาหรือสนองความตองการคืออะไรวิธีการแกปญหาหรือสนองความตองการคืออะไร  
WWhathat

แกปญหาหรือสนองความตองการใหกับใครแกปญหาหรือสนองความตองการใหกับใคร  
WWhoho

แกปญหาหรือสนองความตองการที่ไหนแกปญหาหรือสนองความตองการที่ไหน
WWherehere

ทําไมจึงตองแกปญหาหรือสนองความตองการทําไมจึงตองแกปญหาหรือสนองความตองการ
WWhyhy

แกปญหาหรือสนองความตองการเม่ือไรแกปญหาหรือสนองความตองการเม่ือไร
WWhenhen

แกปญหาหรือสนองความตองการอยางไรแกปญหาหรือสนองความตองการอยางไร
HHowow

กิจกรรมของนักเรียน

สืบคนขอมูล

วิเคราะหขอมูลและสรุป
เปนองคความรู

ออกแบบทางเลือกในการ
ออกแบบ เพื่อแกปญหา 
หรือสนองความตองการ

การระบุประโยชน

เกิดความตระหนักวาทําเกิดความตระหนักวาทํา
แลวแลว  ไดอะไรไดอะไร  มีมี

คุณประโยชนอยางไรคุณประโยชนอยางไร

ผลจากการเรียนรูผลจากการเรียนรู  
โครงงานมีโครงงานมี

คุณประโยชนในเรื่องคุณประโยชนในเรื่อง
ไดบางไดบาง

กิจกรรมของครูกิจกรรมของครู

ใหคําแนะนํานักเรียนในการใหคําแนะนํานักเรียนในการ
สืบคนขอมูล

วิเคราะหความเปนไปไดของวิเคราะหความเปนไปไดของ
แนวทางแกปญหาหรือสนอง
ความตองการของนักเรียนของนักเรียน

รวมวิเคราะหรวมวิเคราะหปญหา ขอมูล และและ
ขอกําหนดเบื้องตนในการออกแบบ

ของนักเรียนของนักเรียน
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ผลจากกําหนดจุดมุงหมายกําหนดจุดมุงหมาย

ขอกําหนดเบื้องตนในการออกแบบขอกําหนดเบื้องตนในการออกแบบ ทางเลือกในการออกแบบทางเลือกในการออกแบบ

การเลือกวิธีการ

เลือกวิธีการเลือกวิธีการ
((กระบวนการเทคโนโลยีกระบวนการเทคโนโลยี))

ระยะการทําโครงงาน

การเลือกวิธีการ

ll เปนผูตัดสินใจเลือกเปนผูตัดสินใจเลือก
ll เหมาะสมกับสภาพการณที่เปนอยูและเหมาะกับผูเรียนเหมาะสมกับสภาพการณที่เปนอยูและเหมาะกับผูเรียน
ll ทําไดในขอจํากัดที่มีอยูทําไดในขอจํากัดที่มีอยู
ll พิจารณาจากขอกําหนดเบื้องตนในการออกแบบที่พิจารณาจากขอกําหนดเบื้องตนในการออกแบบที่
กําหนดไวกําหนดไว

นักเรียน

ครูผูสอน
ll สนับสนุนชวยเหลือผูเรียนในการแกปญหาหรือสนองความสนับสนุนชวยเหลือผูเรียนในการแกปญหาหรือสนองความ
ตองการตามวิธีการที่เลือกไวใหไดมากที่สุดตองการตามวิธีการที่เลือกไวใหไดมากที่สุด

ll เสนอแนะแหลงเรียนรูที่มีอยูใกลตัวเสนอแนะแหลงเรียนรูที่มีอยูใกลตัว  และใชใหเกิดและใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดประโยชนสูงสุด

ผลจากการเลือกวิธีการการเลือกวิธีการ

วิธีการหรือแนวทางแกปญหาวิธีการหรือแนวทางแกปญหา  หรือสนองความหรือสนองความ
ตองการที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติตองการที่สามารถทําไดในทางปฏิบัติ
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การลงมือปฏิบัติ

ออกแบบและปฏิบัติการออกแบบและปฏิบัติการ
ทดสอบทดสอบ

ปรับปรุงแกไขปรับปรุงแกไข
ประเมินผลประเมินผล

((กระบวนการเทคโนโลยีกระบวนการเทคโนโลยี))

ระยะการทําโครงงาน

การออกแบบและปฏิบัติการการออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบทดสอบ

ปรับปรุงแกไขปรับปรุงแกไขประเมินผลประเมินผล

การลงมือปฏิบัติ

ผลจากการลงมือปฏิบัติ

ชิ้นงานหรือวิธีการชิ้นงานหรือวิธีการ
การเชื่อมโยงความรูตางๆการเชื่อมโยงความรูตางๆ

นักเรียนเกิดการเรียนรูจริงจากการลงมือปฏิบัตินักเรียนเกิดการเรียนรูจริงจากการลงมือปฏิบัติ

ll การนําเสนอผลงานการนําเสนอผลงาน
ll การเผยแพรการเผยแพร

ระยะการเสนอผลการศึกษา
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รายละเอียดการนําเสนอผลงาน

l ปญหาหรือความตองการ
l วิธีการ หรือแนวทางการดําเนินการ
l ผลการแกปญหาหรือสนองความตองการ

ประโยชนของการนําเสนอผลงาน

l ฝกทักษะการนําเสนอใหกับนักเรียน
l สะทอนความคิดเห็นที่สรางสรรคตอการทําโครงงานนั้น
l เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู
l เสริมตอหรือจุดประกายความรูใหผูนําเสนอและผูรับฟงอื่นๆ

รูปแบบการนําเสนอผลงานรูปแบบการนําเสนอผลงาน

เอกสาร

แผนนําเสนองาน

หนังสือเลมเล็ก

การเลาสูกันฟง

การประชุม

การจัดนิทรรศการ

การเลนละคร

การเผยแพร

วารสารวิชาการ

องคกรชุมชน

สื่อมวลชน
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ll เช่ือมการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคเช่ือมการแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค  นําไปสูนําไปสู
ความรูใหมความรูใหม

ll ครูควรสงเสริมครูควรสงเสริม  สนับสนุนใหดําเนินการอยางตอเนื่องสนับสนุนใหดําเนินการอยางตอเนื่อง
ll กําหนดปญหากําหนดปญหา  หรือความตองการใหมหรือความตองการใหม  อาจเปนอาจเปน
ปญหาหรือความตองการเดิมปญหาหรือความตองการเดิม  ศึกษาในเชิงลึกศึกษาในเชิงลึก

ระยะการพัฒนาโครงงาน

องคประกอบการเขียนรายงาน
โครงงานเทคโนโลยี
1.1.  ชื่อโครงงานเทคโนโลยีชื่อโครงงานเทคโนโลยี

- ระบุแกปญหาหรือสนองความตองการใด หรือมีแนวทางการ 
 แกปญหา หรือสนองความตองการอยางไร
- เฉพาะเจาะจง และชัดเจน

2.2.  ชื่อผูทําโครงงานเทคโนโลยีชื่อผูทําโครงงานเทคโนโลยี  ((ทําเปนทีมทําเปนทีม//คณะคณะ))

3.3.  ชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงานชื่ออาจารยที่ปรึกษาโครงงาน((อาจมากกวาอาจมากกวา  11  คนคน))

องคประกอบการเขียนรายงาน
โครงงานเทคโนโลยี

4.4.  บทคัดยอบทคัดยอ((มีหรือไมมีก็ไดมีหรือไมมีก็ได)) นําเสนอ
อธิบายที่มาและความสําคัญของโครงการ วัตถุประสงค วิธีการ
ดําเนินงาน และผลที่ได ขอสรุปตางๆ อยางยอ

5.5.  ที่มาและความสําคัญของโครงงานที่มาและความสําคัญของโครงงาน นําเสนอ
- สถานการณที่ประสบ
- สาเหตุของการเกิดปญหาหรือความตองการ
- ผลจากการเกิดปญหาหรือความตองการ
- โครงงานจะชวยแกปญหาหรือสนองความตองการได
อยางไร

สถานการณสถานการณ
เทคโนโลยีเทคโนโลยี

องคประกอบการเขียนรายงาน
โครงงานเทคโนโลยี
6.6.  จุดมุงหมายจุดมุงหมาย นําเสนอ

- ขอกําหนดเบื้องตนในการออกแบบ(Design Brief) 
- การวิเคราะหดวยหลักการวิเคราะหผลิตภัณฑ (5W 1H) เพื่อ
 หาปจจัยที่นํามาพิจารณาในการออกแบบ

7.7.  รวบรวมขอมูลรวบรวมขอมูล นําเสนอ
- ผลการวิเคราะหผลิตภัณฑโดยละเอียด
- ขอมูลที่จําเปนในการแกปญหาหรือสนองความตองการ
- ทางเลือกในการออกแบบ (Design Solution)

8.8.  เลือกวิธีการเลือกวิธีการ นําเสนอ
- แนวทางการแกปญหาหรือสนองความตองการที่ผานการ
 เลือกแลว(Appropriate Solution)
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องคประกอบการเขียนรายงาน
โครงงานเทคโนโลยี
9.9.  การปฏิบัติการโครงงานการปฏิบัติการโครงงาน นําเสนอ

- การออกแบบแนวทางการแกปญหาที่มีรายละเอียด 
พรอมทั้งเหตุผลประกอบในการออกแบบ

- ขั้นตอนการลงมือสราง
- ผลการทดสอบการแกปญหา
- แนวทางการปรับปรุงแกไข
- การประเมินผลการแกปญหา

10.10.  วัสดุและอุปกรณวัสดุและอุปกรณ
11.11.  เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง
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