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ใบความรู 2.6  
เร่ือง การเขียน เคาโครง โครงงานคอมพิวเตอร 

 
 โครงงานคอมพิวเตอร เปนกิจกรรมอิสระท่ีผูเรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใชทักษะ 
ตลอดจนประสบการณของผูเรียนดานคอมพิวเตอรและซอฟตแวรในการแกปญหาตางๆ ผูเรียนจะตอง
วางแผนดําเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของ  
 กิจกรรมท่ีจัดวาเปนโครงงานควรมีองคประกอบหลัก ดังนี ้
            - เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของซอฟตแวรและเครื่องคอมพิวเตอร 
            - ผูเรียนเปนริเริ่มและเลือกเรื่องท่ีจะศึกษา คนควา พัฒนา            
            - เก็บรวบรวมหรือประดิษฐคิดคนดวยตนเองตามความสนใจและระดับความรู 
 ความสามารถ 
            - ผูเรียนเปนผูวางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาดวยตนเอง โดยมีผูเสนอ
 เปนท่ีปรึกษา  
 

1. การจัดทําเคาโครงของโครงงานที่จะทํา 
 1. ศึกษาคนควาเอกสารอางอิง และรวบรวมขอมูลท่ีไดจากผูทรงคุณวฒุิ  
 2. วิเคราะหขอมูล เพ่ือกําหนดขอบเขตและลักษณะของโครงการท่ีจะพัฒนา  
 3. ออกแบบการพัฒนา มีการกําหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร ซอฟตแวรและตัวแปลภาษา 
โปรแกรม และวัสดุตางๆ ท่ีตองใช พรอมท้ังกําหนดตารางการปฏิบัติงานของการจัดทําเคาโครงของ
โครงงาน ลงมือทําโครงงาน และสรุปรายงานโครงงาน โดยกําหนดชวงเวลาอยางกวางๆ  
 4. ทําการพัฒนาโครงงานขั้นตน เพ่ือศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตนโดยอาจจะทําการพัฒนาสวนยอย 
ๆ บางสวนตามท่ีไดออกแบบไวแลว นําผลจากการศึกษาในชวงนี้ไปปรับปรุงแผนการทดลองท่ีออกแบบไว
ในครั้งแรกใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
 5. เสนอเคาโครงของโครงงานคอมพิวเตอรตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนําและปรับปรุง
แกไข ท้ังนี้เพราะในการวางแผนการศึกษาพัฒนา นักเรียนอาจจะคิดไดไมครอบคลุมทุกดาน เนื่องจากยังมี
ประสบการณนอย ดังนั้นนักเรียนจึงควรถายทอดความคิดของตนเองท่ีไดศึกษาและบันทึกไวใหอาจารยท่ี
ปรึกษาทราบ เพ่ืออาจารยจะไดแนะนําในสวนท่ียังขาดตกบกพรองอยู ท้ังนี้เพ่ือใหการวางแผนและ
ดําเนินการทําโครงงานเปนไปอยางเหมาะสมเปนขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนโครงงานสําเร็จ  
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2. องคประกอบของเคาโครงของโครงงาน 
 

หัวขอ/รายงาน รายละเอียดที่ตองระบ ุ
ช่ือโครงงาน ทําอะไร กับใคร เพ่ืออะไร 

ช่ือผูจัดทําโครงงาน ผูรับผิดชอบโครงงาน อาจเปนรายบุคคล หรือราย
กลุมก็ได 

อาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน คร-ูอาจารยผูทําหนาท่ีเปนท่ีปรกึษา ควบคุมการทํา
โครงงานของ นักเรยีน 

ระยะเวลาดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงานโครงงาน ตั้งแตเริ่มตนจน
ส้ินสุด 

แนวคิด ท่ีมา และความสําคัญ สภาพปจจุบันท่ีเปนความตองการและความคาดหวัง
ท่ีจะเกิดผล 

วัตถุประสงค ส่ิงท่ีตองการใหเกดิขึน้เม่ือส้ินสุดโครงงานท้ังในเชิง
กระบวนการ และผลผลิต 

หลักการและทฤษฎี หลักการและทฤษฎีท่ีนํามาใชในการพัฒนาโครงงาน 

วิธีดําเนินงาน กิจกรรมหรือขัน้ตอนการดําเนนิงาน เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ สถานท่ี และงบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ วัน เวลา และกิจกรรมดําเนินการตางๆ ตั้งแตเริ่มตน
จนส้ินสุด 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สภาพของผลท่ีตองการใหเกิด ท้ังท่ีเปนผลผลิต 
กระบวนการ และผลกระทบ 

เอกสารอางอิง ซ่ือเอกสาร ขอมูลท่ีไดจากแหลงตางๆ ท่ีนํามาใชใน
การดําเนนิงาน 

 

ขั้นตอนการเขียนเคาโครงของโครงงาน 
 1.  ชื่อโครงงาน  
 ควรเขียนใหตรงกับเรื่องท่ีจะทํา  เขียนใหส้ัน กะทัดรัด ชัดเจน กระชับ ไมควรยาวเกินไป และใช
ขอความท่ีมีความหมายเฉพาะเจาะจงวาจะศึกษาอะไร ระบุใหชัดเจน ส่ือความหมายไดใจความตรงกับเรื่อง 
ตรงกับงานท่ีนักเรียนกําลังศึกษา   เม่ืออานช่ือเรื่องแลว  สามารถบอกไดวา เรื่องนั้นมีลักษณะอยางไร เปน
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ประโยคท่ีสมบูรณ มีประธาน  กริยา  กรรม และไมควรเปนประโยคคําถาม เพราะไมใชคําถามหรือปญหา 
ช่ือควรเราความสนใจ แตตองไมผิดเพ้ียนไปจากเนื้อเรื่องของโครงงาน    
 2.  ชื่อผูทําโครงงาน/คณะทํางาน   
 (ระบุรายช่ือคณะนักเรียนท่ีทําโครงงานทุกคน)                                                                                                           
 3.  ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน   
 (ระบุช่ือครูท่ีใหคําแนะนําปรึกษา) อาจจะเปนครูประจํารายวิชาหรือครูทานอ่ืน หรือผูเช่ียวชาญท่ี
สามารถใหคําปรึกษาได 
 4. แนวคิด/ที่มา/ความสําคัญของโครงงาน  
 เขียนอธิบายถึงความเปนมาเกี่ยวกับปญหาท่ีสนใจจะศึกษานี้วามีหลักการความเปนมา  มีเหตุผล
ความจําเปนอยางไร แรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจ เหตุใดจึงไดเลือกทําโครงงานนี้ มีเหตุจูงใจอะไรท่ีทําให
สนใจเปนกรณีพิเศษโครงงานนี้มีคุณคา มีความสําคัญอยางไร ประโยชนท่ีจะไดจากการจัดทําโครงงานนี้ ดี
อยางไร ทําไมจึงตองทํา มีขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีหรือหลักวิชาการหรือตัวเลขสถิติท่ีมีความเกี่ยวของปรากฏ
เดนชัด ควรจัดระบบเพ่ิมเติมลงไปดวย เพ่ือแสดงวาโครงงานนี้มีความสําคัญ  เปนเรื่องใหมหรือมีผูอ่ืนได
ศึกษาคนควาไวบางแลวเพ่ือขยายปรับปรุงหรือทําซํ้าเพ่ือตรวจสอบผล   
 5.  วัตถุประสงค / จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา  
 เปนการระบุความตองการในการศึกษา ซ่ึงอาจเขียนเปนขอๆ โดยเขียนใหผูอ่ืนทราบวาเราจะ
ทําการศึกษาอะไร อยางไร แตไมใชนําเอาประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากการทําโครงงานมาเขียนเปนจุดมุงหมาย  
สวนการระบุวัตถุประสงคของโครงงานนั้น จัดวาเปนการเขียนวัตถุประสงคของการศึกษาคนควา หรือเปน
วัตถุประสงคของการทดลองวัตถุประสงคท่ีดี ควรมีความเฉพาะเจาะจง เปนส่ิงท่ีสามารถวัดได บอก
ขอบเขตของงานท่ีจะทําไดชัดเจน และไมเขียนอยูในรูปของประโยคคําถามท่ีสําคัญคือตองสอดคลองกับช่ือ
ของโครงงาน (กําหนดเปนหัวขอสําคัญ ๆ วาในการจัดทําโครงงานนั้นตองการใหเกิดผลอะไร เปนช้ินงานมี
ปริมาณเทาใด) หรือเพ่ือใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลอยางไร และเพ่ือใหประโยชนแก
ใคร เปนตน มีหลักการเขียนดังนี ้
  5.1  มีความสําคัญหรือมีคุณคาเพียงพอ 
  5.2  ควรเขียนเปนขอๆเพ่ือใหมองเปนแนวทางในการเก็บขอมูล 
  5.3  สามารถหาขอมูลไดหรือทดสอบได 
  5.4  ตองมีแนวทางในการสรางสมมุติฐานจากวัตถุประสงคของการศึกษา 
  5.5  ใชภาษาชัดเจน เขาใจงาย 
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 6.  หลักการและทฤษฎี  
 อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับโครงงาน เชน โครงงานพัฒนาเว็บไซต ควรจะกลาวถึง
องคประกอบในการออกแบบเว็บไซตและขอผิดพลาดในการสรางเว็บไซต เปนตน 
 7.  วิธีการดําเนินงาน   
 ใหระบุขั้นตอนสําคัญ ๆ ตั้งแตวันท่ีเริ่มทําโครงงาน รวมระยะเวลาดําเนินงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
คาใชจาย ผูรับผิดชอบ หรืออธิบายการเริ่มงาน การจัดทํา การจัดรูปแบบ ออกแบบ ทดลองอะไร เก็บขอมูล
อะไรบาง อยางไร และเม่ือใด ขั้นตอนการดําเนินงานเปนอยางไรประกอบดวยประชากรและกลุมตัวอยาง
เลือกอยางไร เครื่องมือมีอะไรบางการรวบรวมขอมูลทําอยางไร มีขั้นตอนวิธีรวบรวมและมีวิธีการ
ตรวจสอบความถูกตองครบถวนอยางไร การวิเคราะห และการใชสถิติในการวิเคราะหบอกวาใช
คอมพิวเตอรคํานวณหรือไม ถาใชตองบอกวิธีคํานวณ                          
  7.1 วัสดุอุปกรณท่ีตองใช ระบุวาอุปกรณท่ีใชมีอะไรบาง  มีขนาดเทาใด วัสดุอุปกรณมา
จากไหน  ส่ิงใดท่ีตองซ้ือและส่ิงใดท่ีตองขอยืม ส่ิงท่ีตองจัดทําเองมีอะไรบาง 
  7.2  แนวการศึกษาคนควา ใหอธิบายวาจะออกแบบทดลอง อะไร ทําอยางไร  จะดําเนินการ
สรางหรือประดิษฐอะไร อยางไร  จะเกบ็ขอมูลอะไรบาง เก็บขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาอะไรบางอยางไร กี่ครั้ง 
มากหรือนอยเพียงใด ท่ีไหน เม่ือใด ( เขียนขอความท่ีมองเห็นแนวการดําเนินงาน เปนหลักทฤษฎีหรือหลัก
วิชาการ  หรือประสบการณท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณตาง ๆ  )  
 8. แผนการปฏิบัติ  
 อธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมและกําหนดเวลาตั้งแตเริ่มตนปฏิบัติ ทําโครงงานเรื่อยไป จนเสร็จส้ินการ
ดําเนินในแตละขั้นตอน เปนการกําหนดโครงงานแตละขั้นตอนอยางละเอียดตั้งแตตนจนจบ จึงควรเขียน
เปนแผนภูมิแสดงขั้นตอนในการทํากิจกรรม (ใหระบุรายละเอียดลงไปวาในแตละสัปดาหจะทําอะไร หรือมี
การวางแผนการทํากิจกรรมอะไร จะใชเวลานานเทาใด จัดทําสถานท่ีใดและใครเปนผูรับผิดชอบ) 
 9. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ แสดงถึงผลประโยชนท่ีผูดําเนินโครงงานและผูท่ีเกี่ยวของจะไดรับหลัง
โครงงานส้ินสุดลง  ซ่ึงหมายถึงผลกระทบในทางท่ีดี  ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นท้ังทางตรงและทางออม นอกจากนี้
จะระบุไวชัดเจนวาใครจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบในลักษณะอยางไร  ท้ังดานปริมาณ และดาน
คุณภาพ 
 10. เอกสารอางอิง  
  เอกสารอางอิง เปนรายช่ือส่ิงพิมพหรือโสตทัศนวัสดุท่ีผูจัดทําใชอางอิงในการทําโครงงาน 
ซ่ึงไดปรากฏในรายการอางอิงท่ีแทรกในสวนเนื้อหาของงานวิจัยนั้นๆ รายการเอกสารอางอิงเปน
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แหลงขอมูลท่ีผูอานสามารถตรวจสอบหรือศึกษาคนควาเพ่ิมเติมได ดังนั้นรายการเอกสารอางอิงจึงควรมี
รายละเอียดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
 

ตัวอยางโครงงานคอมพิวเตอร  
โครงงานกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

เรือ่ง พลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย 
 

 
 

ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
 โปรแกรม Desktop Author 4 เปนโปรแกรมท่ีนิยมใชในการทําเปนหนังสือหรือส่ือการเรียน เพราะ
มีรูปแบบการใชงานงาย และมีเครื่องมือตาง ๆ ชวยเพ่ิมความสะดวกในการทําโครงงาน ดังนั้นผูจัดทํา
โครงงานจึงคิดท่ีจะจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรโครงงานพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยเพ่ือใชเปนส่ือ
ประกอบการเรียนการสอน ใหผูเรียนไดศึกษา คนควา และหาความรูใหม ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
งานตอไป 
วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเปนความรูเพ่ิมเติมในเรื่องพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย 
 2. เพ่ือใหเกิดแนวคิดในเรื่อง พลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยวามีประโยชนมากนอยเพียงใด 
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ระยะเวลาในการดําเนินโครงงาน 
 ระยะเวลาในการดําเนินการ  5 ธันวาคม  2550 – 10 มกราคม 2551 
สถานที่ 
 โรงเรียนเม็งรายมหาราช 
หลักการและทฤษฎี 
 ในการจัดทําโครงงานพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย โดยใชโปรแกรม Desktop Author 4 
ผูจัดทําไดศึกษาขอมูล และศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงตาง ๆ  
      พลังงานนิวเคลียรเปนพลังงานรูปหนึ่งท่ีนักวิทยาศาสตรชาวผรั่งเศส ช่ืออังรีเบกเคอเรลไดคนพบโดย
บังเอิญ เม่ือ พ.ศ. 2439 แตคนท่ัวไปเริ่มรูจักพลังงานนิวเคลียรหลังจากท่ีมีการท้ิงระเบิดปรมาณูท่ีเมืองฮิโรชิ
มา และนางาซากิ ประเทศญี่ปุน เม่ือ พ.ศ. 2488 ในชวงปลายสงครามโลก ครั้งท่ีสอง มีผลทําใหสงครามโลก
ครั้งท่ีสองยุติ แตผลของระเบิดปรมาณูในครั้งนั้นไดทําลายชีวิติมนุษยไปเปนจํานวนมาก รวมท้ังอาคาร
บานเรือน และส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ นอกจากนี้ กัมมันตภาพรังสี ท่ีเกิดขึ้นจากการระเบิดยังกอใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมและมีผลตอผูรอดชีวิตในระยะยาวอีกดวย  
 หลังจากท่ีมนุษยไดรูถึงอํานาจทําลายของระเบิดปรมาณูแลว จึงไดคนควาวิจัย เพ่ือนําพลังงาน
นิวเคลียร มาใชประโยชนในทางสรางสรรค จนในปจจุบัน มีหลายประเทศ นําพลังงานนิวเคลียรไปใช ใน
การพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ โดยเฉพาะทางดานการแพทย เกษตร และอุตสาหกรรม จนปจจุบัน
นิวเคลียรไดเขาไป มีบทบาท ในชีวิตประจําวันมากขึ้นทุกที แตสวนใหญอาจจะยังไมรู สินคาบางชนิด เชน 
กระดาษ ปูนซิเมนต กระเบ้ือง ยาสีฟน อาจผลิตโดยใช เทคโนโลยีนิวเคลียรในการควบคุมคุณภาพ สําลี ผา
กอซ พลาสเตอรปดแผล เข็ม หลอดฉีดยา เหลานี้เปนเวชภัณฑ ท่ีทําใหปลอดเช้ือ โดยใชรังสี ซ่ึงเปนรูปแบบ
หนึ่งของพลังงานนิวเคลียร  
 พลังงานนิวเคลียรคืออะไร ?  
 ในบรรดาส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัวเรานี้ ไมวาจะเปน โตะ นาฬิกา สรอยคอ จาน ชอน กําไลมือ ส่ิง
เหลานี้จะประกอบไปดวยอนุภาค ท่ีมีขนาดเล็กมาก ไมสามารถมองเห็นได อนุภาคนี้เรียกวา อะตอม หรือ 
ปรมาณู อะตอมยังประกอบดวย 2 สวน สวนหนึ่งเรียกวา นิวเคลียส อยูตรงกลาง นิวเคลียสมีขนาดประมาณ 
1 ในพันลานสวนของ 1 เมตร เทานั้น อีกสวนเรียกวา อิเล็กตรอน เคล่ือนท่ีรอบ ๆ นิวเคลียส ท่ีนิวเคลียสของ
ธาตุนี่เอง ท่ีเปนตนกําเนิดของพลังงานนิวเคลียร แตพลังงานนิวเคลียร จะเกิดขึ้นไดตอเม่ือ นิวเคลียสมีการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนั้นมี3 แบบ  
 พลังงานนิวเคลียรท่ีถูกปลอยออกมาจากนิวเคลียสนั้น มีหลายรูปแบบ ไดแก พลังงานความรอน 
รังสีแกมมา อนุภาคบีตา อนุภาคแอลฟา และอนุภาคนิวตรอน ซ่ึงอาจจะ ถูกปลดปลอยออกมาเพียงบางอยาง 
หรือหลายๆ อยางพรอมกันก็ได กลาวโดยสรุปอยางงายๆ พลังงานนิวเคลียรก็คือ รังสีและอนุภาคตางๆ ท่ี
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ออกมาจากนิวเคลียสของอะตอมดังนั้นการนําพลังงานนิวเคลียรไปใชประโยชน ก็เปนการนําเอารังสี และ
อนุภาคตาง ๆ ไปใชนั่นเอง 
การใชพลังงานนิวเคลียร ***  
 ปจจุบันประเทศไทยมีการใชพลังงานนิวเคลียร ในกิจการตาง ๆ อยางกวางขวาง ซ่ึงพอสรุปไดเปน 
3 ดาน คือ การแพทย การเกษตร และอุตสาหกรรม  
 1. ดานการแพทย  
  มีการนํา เอาสารกัมมันตรังสี และรังสีมาใชในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ทําใหการ
วินิจฉัย และรักษาโรคของแพทย เปนไปอยางถูกตอง และรวดเร็ว สามารถบรรเทาความเจ็บปวด และ
ชวยชีวิต ของผูปวยไดมากขึ้น ประโยชนในการใช สารกัมมันตรังสีทางการแพทยมีหลายดานเชน ดานการ
ตรวจวินิจฉัย ดานการบําบัดโรค จะเห็นวาการนําสารกัมมันตรังสี มาใชประโยชนทางการแพทยควบคูไป
กับ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาแบบอ่ืน จะกอประโยชน ตอคนไขอยางยิ่ง และนับวันศาสตร ดานนี้จะ
กาวหนาขึ้นเรื่อง ๆ จนเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป  
 2. ดานอุตสาหกรรม  
  มีการนําเอาพลังงานนิวเคลียร ไปใชกันอยางกวางขวางเชนกัน ในท่ีนี้จะขอกลาวพอสังเขป 
2 ตัวอยาง คือ การปลอดเช้ือผลิตภัณฑทางการแพทย และ การตรวจสอบโครงสรางภายใน  
นอกจากนี้ ยังมีการใชเทคโนโลยีนิวเคลียร ในอุตสาหกรรมตาง ๆ อีกมาก  
  3. ดานการเกษตร  
  ประเทศไทยจัดวาเปนประเทศเกษตรกรรม เพราะประชากร กวารอยละ 60 ยังคงยึด
การเกษตรเปนอาชีพหลัก ดังนั้น การคนควาวิจัยทางการเกษตร เพ่ือเพ่ิมปริมาณ และคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตร จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอเกษตรกร เพราะหมายถึงรายได และความเปนอยูท่ีดีขึ้น ของเกษตรกร 
ในปจจุบัน ไดมีการใช เทคโนโลยีนิวเคลียรเพ่ือสงเสริมกิจกรรมเกษตร ในหลาย ๆ ดาน เชน การกําจัด
ศัตรูพืช การปรับปรุงพันธุ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต การเก็บถนอม รักษาผลผลิต ไมใหเสียหาย นอกจากนั้นก็ยังมี 
การทําหมันแมลงดวยรังสี และ การทําน้ํามันยางวัลคาในชดวยรังสี  
 นอกจากตัวอยางท้ังสองท่ีกลาวแลว ยังไดมีการใช เทคโนโลยีนิวเคลียรในกิจการเกษตรอ่ืน ๆ อีก 
เชน การนําพลังงานนิวเคลียรมาใชในการพัฒนาประเทศท่ียกตัวอยางมาท้ังหมดนั้นเปนเพียงสวนหนึ่ง ยังมี
การประยุกตใชพลังงานนิวเคลียรในดานอ่ืน ๆ อีกมาก โดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลว การนําพลังงาน
นิวเคลียรไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันยิ่งแพรหลายกวาของเรามากทีเดียว 
วัสดุอุปกรณ 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร 
 2. หนังสือ Desktop Author 4    
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 3. อินเตอรเน็ท 
 4. แผนซีด ี
วิธีการดําเนินการ 
 1. ศึกษาวิธีการใชโปรแกรม Desktop Author 4    
 2. กําหนดเนื้อหาท่ีจะจัดทําลงในโครงงานพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย 
 3. คนหาขอมูลเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยจากอินเตอรเน็ท 
 4. ออกแบบรูปแบบโครงงาน 
 5. ดําเนินการจัดทํา e – book 
 6. ดําเนินการจัดทําโครงงานพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย 
 7. บันทึกลงแผนซีดี  
 8. สรางแบบสอบถามประเมินจากการศึกษาโครงงานพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย 
 9. ประเมินผลการจากศึกษาโครงงานพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทย 
 10. สรุปผล 
ประโยชนที่ไดรับจากการทําโครงงาน 
 1. เปนการเพ่ิมทักษะและไดความรูเพ่ิมเติมจากการศึกษาโปรแกรม Desktop Author 4    
 2. มีแหลงเรียนรูใหมๆเพ่ิมเติมใชประกอบในการเรียนการสอน 
 3. ฝกหัดแนวคิดในการนําความรูไปพัฒนางานตอไป 
ขอเสนอแนะ 
 เนื้อหาท่ีนํามาจัดทําโครงงานพลังงานนิวเคลียรในประเทศไทยเรื่องนี้ เปนรายละเอียดท่ีมีบางสวน
เทานั้น หากมีความสนใจหรือจะพัฒนาในระดับตอไป ตองศึกษาจากแหลงความรูตาง ๆ เพ่ิมเติม  เชน เวป
ไซด หรือจากหนังสือ เอกสารตาง  ๆ ซ่ึงมีอยูมากมายในปจจุบัน 
เอกสารอางอิง 
 http://www.sripaturs.com 
 http://www.ac.th/online/unit4/index.html 
 webhost.wu.ac.th/magnetisrn/Nuclear3.doc 
 www.bs.ac.th/lab2000/physicweb/Newc.htm 
 


