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ใบความรูที่ 2.5 
เร่ือง การดําเนินการทําโครงงานคอมพิวเตอร 

 
                     โครงงานคอมพิวเตอรเปนกิจกรรมท่ีตองทําอยางตอเนื่องหลายขั้นตอน และแตละขั้นตอนจะมี
ความสําคัญตอโครงงานนั้นๆ การแบงขั้นตอนของการทําโครงงานอาจแตกตางกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ
ของโครงงานและการวางแผนการทําโครงงาน ในท่ีนี้จะแบงการทําโครงงานออกเปน 6 ขั้นตอนดังนี้  
 1.ขั้นการคัดเลือกหัวขอโครงงาน  
 2.ขั้นการศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล 
 3.ขั้นการจัดทําขอเสนอโครงงาน  
 4.ขั้นการลงมือทําโครงงาน  
 5.ขั้นการเขียนรายงาน  
 6.การแสดงผลงานของโครงงาน 
 

1. การคัดเลือกหัวขอโครงงานที่สนใจจะทํา  
 โดยท่ัวไปเรื่องท่ีจะนํามาพัฒนาเปนโครงงานคอมพิวเตอร มักจะไดมาจากปญหา คําถาม หรือความ
สนใจในเรื่องตางๆ จากการสังเกตส่ิงตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับระบบคอมพิวเตอร หรือส่ิงตางๆ รอบตัว ผูเรียน
สามารถจะศึกษาการไดมา ของเรื่องท่ีจะทําโครงงานจากตัวอยางตอไปนี ้ 
 สุดา ชวยงานคุณพอซ่ึงเปนคุณหมอท่ีคลีนิครักษาโรคท่ัวไป สังเกตเห็นวาเม่ือคนไขเกามาจะตองมี
การคนหาประวัติคนไข ซ่ึงเก็บไวในตูเอกสารซ่ึงมีปริมาณมาก ทําใหเสียเวลาคอนขางมาก กวาจะหาพบ 
และตูเอกสารยงัใชเนื้อท่ีในรานคอนขางมากอีกดวย ดังนั้นสุดาจึงเสนอทําโครงงาน "ระบบจัดการขอมูล
ของคลีนิครักษาโรคท่ัวไป" เพ่ือพัฒนาระบบคอมพิวเตอร ในการจัดเก็บขอมูลคนไขท้ังหมดไวในเครื่อง
คอมพิวเตอร เพ่ือเปนการประหยัดเนื้อท่ีท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล และประหยัดเวลาในการคนหาขอมูล
คนไข 
 สมานเปนผูเรียนท่ีชอบวิชาฟสิกสเปนอยางมาก มักจะไดรับการขอรองจากเพ่ือนๆ ใหทบทวน
เนื้อหาตางๆ ใหเพ่ือนๆ ฟงอยูเสมอ ซ่ึงเม่ือสมานไดเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมแลว เกิดความคิดขึ้นวาถา
เขาสรางโปรแกรม ชวยสอนสําหรับวิชาฟสิกสขึ้นมา ใหเพ่ือนๆ ไดใช คงจะเปนเครื่องมือเปนอยางดีในการ
ทําใหเพ่ือนๆ เขาใจเนื้อหาไดชัดเจนขึ้น ดังนั้นสมานจึงเสนอโครงงานเรื่อง "โปรแกรมชวยสอนเรื่องการ
เคล่ือนท่ีแบบโปรเจ็กไตล" 
 จิราภรณ, ทิพนาฎและธิติกร ไดทําโครงงานเรื่อง“โปรแกรมสรางแบบทดสอบการเรียนการสอน
บนอินเทอรเน็ต” เกิดจากการท่ีปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในวงการศึกษามากขึ้น ทําใหเกิดการ
เรียนรูอันหลากหลาย ซ่ึงไมไดจํากัด 
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อยูเพียงหองเรียนไมจํากัดผูเรียน กระบวนการเรียนรูในบางเนื้อหาวิชามีความจําเปนท่ีจะตองมีการทดสอบ 
กระบวนการวิเคราะหผลจึงควรจะตองมี จึงไดคิดวิชาความรูบนเครือขายอินเทอรเน็ตขึ้น 
 

สังเกตไดวาเร่ืองหรือปญหาที่จะนํามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอรไดจากแหลงตางๆ กันดังนี้  
       ก. การอานคนควาจากหนังสือ เอกสาร หนังสือพิมพ หรือวารสารตางๆ  
       ข. การไปเยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ  
       ค. การฟงบรรยายทางวิชาการ รายการวิทยุและโทรทัศน รวมท้ังการสนทนาอภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหวางเพ่ือนผูเรียนหรือกับบุคคลอ่ืนๆ 
        ง. กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน 
        จ. งานอดิเรกของผูเรียน 
        ฉ. การเขาชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร 
อยางไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกหัวขอท่ีจะนํามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร ควรพิจารณาองคประกอบ
สําคัญๆ ดังนี้  
        ก.  ตองมีความรูและทักษะพ้ืนฐานอยางเพียงพอในหัวขอเรื่องท่ีจะศึกษา 
        ข.  สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวรท่ีเกี่ยวของได 
        ค.  มีแหลงความรูเพียงพอท่ีจะคนควาหรือขอคําปรึกษา 
        ง.  มีเวลาเพียงพอ 
        จ.  มีงบประมาณเพียงพอ 
        ฉ.  มีความปลอดภัย 
 

ตัวอยางหัวขอโครงงานคอมพิวเตอร 
 ตัวอยางหัวขอโครงงานคอมพิวเตอรท่ีอาจนําไปสูแนวคิดในการเลือกเรื่อง เพ่ือจัดทําโครงงาน
คอมพิวเตอร การเลือกหัวขอเรื่องโครงงานขึ้นอยูกับความสนใจของผูเรียน การตั้งช่ือเรื่องตองใหมี
ความสัมพันธ กับเนื้อเรื่องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอยางหัวขอโครงงานตอไปนี้เปนตัวอยางท่ียกมา
แสดงเพ่ือใหเห็นขอบขายของเรื่องตางๆ ท่ีผูเรียนสามารถคิดทําโครงงานได   
    

โครงงานพัฒนาส่ือเพ่ือการศึกษา (Educational Media Development)  
 1.สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย  
 2.ส่ิงมีชีวิตใตทองทะเล  
 3.พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย  
 4.โปรแกรมชวยสอนการถายภาพ  
 5.76 จังหวัดของไทย  
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 6.สูตรขนมไทยอรอยท่ัวโลก 
 7.คอมพิวเตอรสอนพิมพดีด  
 9.โปรแกรมชวยสอนการทํางานของทรานซิสเตอร  
 

โครงงานพัฒนาเคร่ืองมือ (Tools Development)  
 1.โปรแกรมการคนหาคําภาษาไทย  
 2.โปรแกรมอานอักษรไทย  
 3 โปรแกรมวาดภาพสามมิติ  
 4.โปรแกรมเขาและถอดรหัสขอมูล  
 5.โปรแกรมบีบอัดขอมูล  
 6.โปรแกรมประมวลผลคําไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ  
 7. โปรแกรมการออกแบบผังงาน  
 8. พอรตแบบขนานของไทย  
 9. การสงสัญญาณควบคุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
 

โครงงานจําลองทฤษฎี (Theory Simulation)  
 1.การทดลองปจจัยตางๆ ในการเล้ียงปลานิลดวยคอมพิวเตอร  
 2.การทดลองปจจัยตางๆ ในการเพาะปลูกแกวมังกรดวยคอมพิวเตอร  
 3.การทํานายอุณหภูมิจากขอมูลท่ีผานมา    
 4.การทดลองผสมสารเคมีตางๆ ดวยคอมพิวเตอร  
 5.ปจจัยตางๆ กับการเคล่ือนท่ีของเครื่องบิน  
 6.ผลการปลูกขาวในสภาวะแวดลอมท่ีตางกัน  
 7.การเปรียบเทียบเทคนิคของการยอขนาดแฟมขอมูล  
 8.โปรแกรมสังเคราะหเสียงพูดเบ้ืองตน  
 9.โปรแกรมจําลองการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล  
 

โครงงานประยุกตใชงาน (Application)  
 1.ระบบบริหารจัดการขอมูลผูเรียนของโรงเรียน  
 2.ระบบจัดการขอมูลการเงินสวนบุคคล  
 3.ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอรเน็ต  
 4.ระบบแนะนําเสนทางเดินรถประจําทาง  
 5.โปรแกรมสังเคราะหเสียงสําหรับคนตาบอดบนรถประจําทาง  
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 6.โปรแกรมออกและตรวจขอสอบ  
 7.โฮมเพจสวนบุคคล  
 8.โปรแกรมชวยปฐมพยาบาลเบ้ืองตน  
 9.โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ 
  

โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)  
 1.เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี  
 2.เกมอักษรเขาวงกต  
 3.เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
 4.เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ  
 5.เกมหมากฮอส  
 6.เกมบวกลบเลขแสนสนุก  
 7.เกมศึกรามเกียรติ ์ 
 8.เกมมวยไทย  
 9.เกมอักษรไขว 
 

2. การศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูล  
 การศึกษาคนควาจากเอกสารและแหลงขอมูลซ่ึงรวมถึงการขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิจะชวยให
ผูเรียนไดแนวคิดท่ีใชในการกําหนดขอบเขตของเรื่องท่ีจะศึกษาไดเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น รวมท้ังไดความรู
เพ่ิมเติมในเรื่องท่ีจะศึกษาจนสามารถใชออกแบบและวางแผนดําเนินการทําโครงงานนั้นไดอยางเหมาะสม 
ในการศึกษาคนควาดังกลาว ผูเรียนจะตองบันทึกสรุปสาระสําคัญไวดวย 
           แหลงขอมูลท่ีสําคัญอีกแหลงหนึ่งคือ การศึกษาผลงานของโครงงานคอมพิวเตอรจากงานแสดง
นิทรรศการ หรือจากเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร ซ่ึงอาจคนหาไดจากเว็บไซตตางๆ ท่ัวโลก จะ
ชวยเพ่ิมพูนประสบการณใหกับผูเรียนในดานความรู เทคนิคและวิธีการพัฒนา นอกจากนี้ยังทําใหเกิด
แนวคิดท่ีจะดัดแปลงผลงานดังกลาว มาจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรในหัวขอท่ีตนสนใจดวย ในการศึกษา
และวิเคราะหโครงงานคอมพิวเตอรหรือปญหาพิเศษตางๆ มีประเด็นท่ีตองพิจารณา ดังนี้  
 - มูลเหตุจูงใจ และเปาหมายในการทําโครงงาน 
 - การดําเนินการพัฒนา 
 - วัสดุอุปกรณตางๆ ซ่ึงรวมถึง เครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวรท่ีตองใชในการดําเนินการ และ ตัว
แปลภาษาโปรแกรมท่ีตองใช  
 - ความตองการของผูใชและคุณลักษณะของผลงาน (Requirement and Specification)  
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 - กลุมผูทดลองใชโครงงานและวิธีการประเมินผล  
 - วิธีการพัฒนา  
 - ขอสรุปของโครงงาน  
 - ความแปลกใหม ความคิดสรางสรรคของผูทําโครงงาน  
 - แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม  
           ผลท่ีไดจากการดําเนินงานขั้นตอนนี ้จะชวยใหไดแนวคิดในการกําหนดขอบขาย หรือเคาโครงของ
เรื่องท่ีจะศึกษาชัดเจนวา  
 - จะทําอะไร  
 - ทําไมตองทํา  
 - ตองการใหเกิดอะไร  
 - ทําอยางไร  
 - ใชทรัพยากรอะไร  
 - ทํากับใคร  
 - เสนอผลอยางไร 
 

3. การจัดทําขอเสนอโครงงาน 
          ในการทําโครงงานคอมพิวเตอร ผูเรียนจําเปนตองกําหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนา 
ลวงหนาเพ่ือจะชวยให สามารถคาดการณความเปนไปไดของการทําโครงงานนั้น และสามารถนําไปขอ
คําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษา หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวของ โดยท่ัวไป การทําขอเสนอโครงงาน
คอมพิวเตอรมีขั้นตอนท่ีสําคัญดังนี ้ 
           3.1   ศึกษาคนควาเอกสารอางอิง และรวบรวมขอมูลท่ีไดจากผูทรงคุณวุฒ ิ 
           3.2   วิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดขอบเขตและลักษณะของโครงงานท่ีจะพัฒนา 
           3.3   ออกแบบการพัฒนา มีการกําหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวรและตัวแปลภาษา 
โปรแกรม และวัสดุตางๆ ท่ีตองใช กําหนดคุณลักษณะของผลงาน ระบุเทคนิคท่ีใชในการพัฒนา พรอมท้ัง
กําหนดตารางการปฏิบัติงาน  
           3.4  ทําการพัฒนาโครงงานขั้นตน เพ่ือศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตน โดยอาจจะทําการพัฒนาสวน 
ยอยๆ บางสวนตามท่ีไดออกแบบไว แลวนําผลจากการศึกษาในชวงนี้ไปปรับปรุงแผนการทดลองท่ี
ออกแบบไว ในครั้งแรกใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
           3.5 จัดทําและเสนอขอเสนอโครงงานคอมพิวเตอรตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนําและปรับ 
ปรุงแกไข  ท้ังนี้เพราะในการวางแผนการศึกษาพัฒนา ผูเรียนอาจจะคิดไดไมครอบคลุมทุก ดาน เนื่องจากยัง
มีประสบการณนอย ดังนั้นผูเรียนจึงควรถายทอดความคิดของตนเองท่ีได ศึกษาและบันทึกไว ใหอาจารยท่ี
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ปรึกษาทราบ เพ่ืออาจารยจะได แนะนําในสวนท่ียังบกพรองอยู ท้ังนี้เพ่ือให การวางแผนและดําเนินการทํา
โครงงาน เปนไปอยางเหมาะสมเปนขั้นตอนตั้งแต เริม่ตนจนโครงงานสําเร็จ 
 

4. การลงมือทําโครงงาน  
           เม่ือขอเสนอโครงงานไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาแลว ก็เสมือนวาการจัดทําโครงงานได
ผานพนไปแลวมากกวา 50% ขั้นตอไปจะเปนการลงมือพัฒนาตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว ดังนี้ 
 1.การเตรียมการ ตองเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวร และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีจะใชในการทดลอง 
พรอมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับใชในการพัฒนาใหพรอมดวย และควรเตรียมสมุดบันทึกหรือบันทึกเปน
แฟมขอความไวในระบบคอมพิวเตอร สําหรับบันทึกการทํากิจกรรมตางๆ ระหวางทําโครงงาน ไดแก ได
ปฏิบัติอยางไร ไดผลอยางไร มีปญหาและแกไขไดหรือไม อยางไร รวมท้ังขอสังเกตตางๆ ท่ีพบ  
 2.การลงมือพัฒนา  
  - ปฏิบัติตามแผนงานท่ีวางไวในเคาโครง แตอาจเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมไดถาพบวาจะ
ชวยทําใหผลงานดีขึ้น  
  - จัดระบบการทํางานโดยทําสวนท่ีเปนหลักสําคัญๆ ใหแลวเสร็จกอน จึงคอยทําสวนท่ีเปน
สวนประกอบหรือสวนเสริมเพ่ือใหโครงงานมีความสมบูรณมากขึ้น และถามีการแบงงานกันทํา ใหทําความ
ตกลงในการตอเช่ือมช้ินงานท่ีชัดเจนดวย  
  - พัฒนาระบบงานดวยความละเอียดรอบคอบ และบันทึกขอมูลไวอยางเปนระบบและ
ครบถวน  
  - คํานึงถึงความประหยัด ความปลอดภัย และระยะเวลาในการทํางาน  
 3.การตรวจสอบผลงานและแกไข การตรวจสอบความถูกตองของผลงานเปนความจําเปนเพ่ือให
แนใจวาผลงานท่ีพัฒนาขึ้นทํางานไดถูกตองตรงกับความตองการท่ีระบุไวในเปาหมาย  และทําดวย
ประสิทธิภาพสูงดวย  
 4.การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ เม่ือพัฒนาผลงานเรียบรอยแลว ใหจัดทําสรุปดวยขอความท่ีส้ัน
กะทัดรัดอยางครอบคลุมเพ่ือชวยใหผูอานไดเขาใจถึงส่ิงท่ีคนพบจากการทําโครงงาน และทําการอภิปรายผล
ดวย  เพ่ือพิจารณาขอมูลและผลท่ีได พรอมกับนําไปหาความสัมพันธกับหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานท่ีผูอ่ืน
ไดศึกษาไวแลว ท้ังนี้ยังรวมถึงการนําหลักการ ทฤษฎี หรือผลงานของผูอ่ืนมาใชประกอบการอภิปรายผลท่ี
ไดดวย  
 5.แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและขอเสนอแนะ เม่ือทําโครงงานเสร็จส้ินลงแลว ผูเรียน
อาจพบขอสังเกต ประเด็นท่ีสําคัญหรือปญหา ซ่ึงสามารถเขียนเปนขอเสนอแนะและส่ิงท่ีควรจะศึกษาและ/
หรือใชประโยชนตอไปได 
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5. การเขียนรายงาน   
           เม่ือทําโครงงานจนไดขอมูลอยางเพียงพอและทําการวิเคราะหผล และสรุปผลแลว ขั้นตอนตอไปท่ี
ตองทําคือการจัดทํารายงาน ซ่ึงจะรวมถึงรายละเอียดตางๆ ในการพัฒนา และคูมือการใชงาน รายงาน
โครงงานคอมพิวเตอรเปนวิธีส่ือความหมายท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหผูอ่ืนไดเขาใจแนวคิด วิธีดําเนินการ
ศึกษาคนควา ขอมูลท่ีได ตลอดจนขอสรุปและขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับโครงงาน ในการเขียนรายงานนั้น 
ผูเรียนควรใชภาษาท่ีอานและเขาใจไดงาย ชัดเจน กระชับ และตรงไปตรงมา ใหครอบคลุมหัวขอตางๆ 
ดังตอไปนี ้ 
 1.สวนนํา เปนการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงงาน ซ่ึงประกอบดวย  
  - ช่ือโครงงาน  
  - ช่ือสาขาของงานวิจัย  
  - ช่ือผูทําโครงงาน  
  - ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา  
  - คําขอบคุณ โครงงานคอมพิวเตอรเปนกิจกรรมท่ีไดรับความชวยเหลือและรวมมือจาก
หลายฝาย จึงควรกลาวขอบคุณบุคลากรหรือหนวยงานตางๆ ท่ีมีสวนชวยใหโครงงานนี้สําเร็จ  
  - บทคัดยอ อธิบายถึงท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน วัตถุประสงค วิธีดําเนินการ และ
ผลท่ีได ตลอดจนขอสรุปตางๆ อยางยอ (ประมาณ 250-400 คํา)  
         2. บทนํา เปนสวนรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานซ่ึงประกอบดวย  
  - ท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน  
  - วัตถุประสงค  
  - ขอบเขตของโครงงาน  
        3.หลักการและทฤษฎี เปนสวนสรุปขอมูลท่ีไดจากการศึกษาหาขอมูลหรือหลักการ ทฤษฎี หรือ
วิธีการท่ีจะนํามาใชในการพัฒนาโครงงาน ซ่ึงรวมถึงการระบุผลงานของผูอ่ืนท่ีผูเรียนนํามาเปรียบเทียบหรอื
พัฒนาเพ่ิมเติมดวย  
 4. วิธีดําเนินการ อธิบายขั้นตอนการดําเนินงานโดยละเอียด  ระบุปญหาหรืออุปสรรคท่ีพบ วิธีการท่ี
ใชแกไข พรอมท้ังระบุวัสดุอุปกรณ ท่ีตองใชในการทํางาน  
 5. ผลการศึกษา นําเสนอขอมูล หรือระบบท่ีพัฒนาได โดยอาจแสดงเปนตาราง หรือ กราฟ หรือ
ขอความ ท้ังนี้ใหคํานึงถึงความเขาใจของผูอ่ืนเปนหลัก  
 6. สรุปผลและขอเสนอแนะ การสรุปผลการดําเนินงาน เปนการอธิบายผลสรุปท่ีไดจากการทํางาน 
ถามีการตั้งสมมติฐานควรระบุดวยวาขอมูลท่ีไดสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือยังสรุปไมได 
นอกจากนั้นยังควรกลาวถึงการนําผลการทดลองหรือพัฒนาไปใชประโยชน อุปสรรคของการทําโครงงาน 
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หรือขอสังเกตท่ีสําคัญ หรือขอผิดพลาดบางประการท่ีเกิดขึ้นจากการทําโครงงานนี้ สวนขอเสนอแนะใน
โครงงานควรมีเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงงาน หากจะมีผูศึกษาคนควาในเรื่องทํานองนี้ตอไปใน
อนาคตดวย นอกจากนี้ควรกลาวถึงประโยชนท่ีไดรับจากโครงงาน ระบุประโยชนท่ีผูเรียนไดรับจากการ
พัฒนาโครงงานนั้น และประโยชนท่ีผูใชจะไดรับจากการนําผลงานของโครงงานไปใชดวย  
 7. บรรณานุกรม รวบรวมรายช่ือหนังสือ วารสาร เอกสาร และ/หรือเว็บไซตตางๆ ท่ีผูทําโครงงาน
ใชคนควา หรืออานเพ่ือศึกษาขอมูลและรายละเอียดตางๆ ท่ีนํามาใชประโยชนในการทําโครงงานนี้ การ
เขียนเอกสารบรรณานุกรมตองใหถูกตองตามหลักการเขียนดวย  
 8. คูมือการใชงาน หากโครงงานท่ีผูเรียนจัดทําเปนการพัฒนาระบบใหมขึ้นมา ใหผูเรียนจัดทํา คูมือ
อธิบายวิธีการใชงานผลงานนั้นโดยละเอียด ซ่ึงประกอบดวย  
 - ช่ือผลงาน  
 - ความตองการของระบบคอมพิวเตอร (ถามี) ระบุรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีตองมีเพ่ือจะ
ใชผลงานนั้นได  
 - ความตองการของซอฟตแวร (ถามี) ระบุรายช่ือซอฟตแวรท่ีตองมีอยูในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือจะ
ใหผลงานนั้นทํางานไดอยางสมบูรณ  
 - คุณลักษณะของผลงาน อธิบายวาผลงานนั้นทําหนาท่ีอะไรบาง รับอะไรเปนขอมูลขาเขา และสง
อะไรออกมาเปนขอมูลขาออก  
 - วิธีการใชงานของแตละฟงกชัน อธิบายวาจะตองกดคําส่ังใด หรือกดปุมใด เพ่ือใหผลงานทํางาน
ในฟงกชันหนึ่งๆ  
 - ขอแนะนําในการใชงาน เพ่ือใหผลงานนั้นสามารถทํางานไดดีท่ีสุด โดยคูมือการใชงาน สามารถ
แยกออกจากรายงานฉบับสมบูรณ หรือใสไวเปนภาคผนวกของรายงานฉบับสมบูรณก็ได แลวแตดุลยพินิจ
ของผูจัดทํา ท่ีกลาวมานี้เปนรูปแบบหนึ่งของการเขียนรายงานซ่ึงเปนการเขียนรายงานในลักษณะท่ัวๆ ไป 
รูปแบบดังกลาวนี้อาจไมเหมาะสมกับโครงงานบางประเภทก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงงาน ซ่ึงส่ิง
ท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีผูเขียนรายงานควรตระหนักไวอยูเสมอคือ ควรเขียนรายงานใหชัดเจน ใชศัพทเทคนิคท่ี
ถูกตอง ใชภาษาท่ีเขาใจงาย ตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ท้ังหมดของโครงงาน 
 

6. การนําเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน  
           การนําเสนอและการแสดงผลงานเปนขั้นตอนท่ีสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทําโครงงาน เพ่ือ
แสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความพยายามในการทํางานท่ีผูทําโครงงานไดทุมเท และเปนวิธีท่ีทําให
ผูอ่ืนไดรับรูและเขาใจถึงผลงานนั้น  
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การเสนอผลงานอาจทําไดในหลายรูปแบบตางๆ กัน เชน การแสดงผลงานโดยไมมีการอธิบายประกอบ การ
รายงานดวยคําพูดในท่ีประชุม การจัดนิทรรศการโดยโปสเตอรและอธิบายดวยคําพูด เปนตน โดยผลงานท่ี
นํามาเสนอหรือจัดแสดงควรประกอบดวยส่ิงตอไปนี ้ 
 1.ช่ือโครงงาน  
 2.ช่ือผูจัดทําโครงงาน  
 3.ช่ืออาจารยท่ีปรึกษา  
 4.คําอธิบายถึงท่ีมาและความสําคัญของโครงงาน  
 5.วิธีการดําเนินการท่ีสําคัญ  
 6.การสาธิตผลงาน  
 7.ผลการสังเกตและขอสรุปสําคัญท่ีไดจากการทําโครงงาน  
ถาเปนการรายงานดวยคําพูดตอท่ีประชุม ควรมีการเตรียมการในประเด็นตอไปนี้  
 1.จัดลําดับความคิดในการนําเสนออยางเปนระบบ และนําเสนออยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ี
ชัดเจนและเขาใจงาย  
 2.ทําความเขาใจกับเรื่องท่ีจะอธิบายใหด ีรวมถึงเตรียมขอมูลท่ีอาจตองใชในการตอบคําถาม  
 3.หลีกเล่ียงการอานรายงาน  
 4.ควรมองไปยังผูฟงขณะรายงาน  
 5.ตอบคําถามอยางตรงไปตรงมา  
 6.รายงานใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 7.ควรใชส่ือ เชน สไลด แผนใส ประกอบการรายงานดวย  
 8.ความเหมาะสมของเนื้อหาตอผูฟง  
 9.ถาเปนโครงงานพัฒนาผลงาน ผลงานนั้นควรจะอยูในสภาพท่ีทํางานไดเปนอยางด ี 
          การทําโครงงานคอมพิวเตอร  นอกจากจะเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผู เรียนไดนําความรูทาง
คอมพิวเตอรมาใชแกปญหา พัฒนาคิดคนผลิตภัณฑตางๆ แลว ยังเปนกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความ
สนใจท่ีจะทํางานวิจัย และประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้นดวย ซ่ึงในปจจุบันนี้หลายๆ ประเทศท่ัว
โลกขาดแคลนบุคลากร ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนอยางมาก ดังนั้นจึงนาท่ีจะจัดใหการทําโครงงาน
คอมพิวเตอรเปนกิจกรรมในทุกระดับช้ัน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 


