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สืบค้นข้อมูลหัวข้อต่อไปน้ี
1.ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 
2.ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
3.ขั้นการจัดท าข้อเสนอโครงงาน 
4.ขั้นการลงมือท าโครงงาน 
5.ขั้นการเขียนรายงาน และขั้นการน าเสนอและ           
6.การแสดงผลงานของโครงงาน
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1.ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 

 โดยทั่วไปเรื่องที่จะนํามาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา 
คําถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆ จากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบคอมพิวเตอร์ 
หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว ผู้เรียน

ตัวอย่างการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 
จิราภรณ์, ทิพนาฎและธิติกร ได้ทําโครงงานเรื่อง“โปรแกรมสร้างแบบทดสอบการ

เรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต” 

เกิดจากการที่ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เขา้มามีบทบาทในวงการศึกษามากขึ้น ทาํให้
เกิดการเรียนรู้อันหลากหลาย ซึ่งไม่ได้จํากัด
อยู่เพียงห้องเรียนไม่จํากัดผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ในบางเนื้อหาวิชามีความจําเป็นที่จะต้องมี
การทดสอบ กระบวนการวิเคราะห์ผลจงึควรจะต้องมี จงึได้คิดวิชาความรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตขึ้น
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ปัญหาที่จะน ามาพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้จากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

      ก. การอ่านค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร หนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่างๆ 
       ข. การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ 
       ค. การฟังบรรยายทางวิชาการ รายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งการสนทนาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนผู้เรียนหรือกับบุคคลอ่ืนๆ
        ง. กจิกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
        จ. งานอดิเรกของผู้เรียน
        ฉ. การเข้าชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
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องค์ประกอบส าคัญๆในการตัดสนิใจเลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

       ก.  ต้องมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
        ข.  สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้
        ค.  มีแหลง่ความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคําปรึกษา
        ง.  มเีวลาเพียงพอ
        จ.  มงีบประมาณเพียงพอ
        ฉ.  มีความปลอดภัย
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2. การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 

แหล่งข้อมูลที่ส าคัญการศึกษาค้นคว้า
- ห้องสมุด 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 
- งานแสดงนิทรรศการ หรือจากเอกสารรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 
- เว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลก 

การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูลซึ่งรวมถึงการขอคําปรึกษา
จากผู้ทรงคุณวุฒิจะช่วยให้ผู้เรียนได้แนวคิดที่ใช้ในการกําหนดขอบเขตของเรือ่งที่จะ
ศึกษาได้เฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น รวมทั้งได้ความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องที่จะศึกษาจน
สามารถใช้ออกแบบและวางแผนดําเนนิการทําโครงงานนั้นได้อย่างเหมาะสม ใน
การศึกษาค้นคว้าดังกล่าว ผู้เรียนจะต้องบันทกึสรุปสาระสําคัญไว้ด้วย
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ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา (Educational Media Development) 
1.สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย 
2.สิง่มีชีวิตใต้ท้องทะเล 
3.พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 
4.โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ 
5.76 จงัหวัดของไทย 
6.สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก
7.คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด 
9.โปรแกรมช่วยสอนการทํางานของทรานซิสเตอร์ 
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ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) 
1.โปรแกรมการค้นหาคําภาษาไทย 
2.โปรแกรมอ่านอักษรไทย 
3 โปรแกรมวาดภาพสามมิติ 
4.โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล 
5.โปรแกรมบีบอัดข้อมูล 
6.โปรแกรมประมวลผลคําไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ ์
7. โปรแกรมการออกแบบผังงาน 
8. พอร์ตแบบขนานของไทย 
9. การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
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ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานจ าลองทฤษฎี (Theory Simulation) 
1.การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์ 
2.การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์ 
3.การทํานายอุณหภูมิจากข้อมูลที่ผ่านมา   
4.การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ 
5.ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนทีข่องเครื่องบิน 
6.ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน 
7.การเปรียบเทียบเทคนคิของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล 
8.โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบื้องตน้ 
9.โปรแกรมจําลองการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
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ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application) 
1.ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน 
2.ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล 
3.ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต 
4.ระบบแนะนําเส้นทางเดินรถประจําทาง 
5.โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสําหรับคนตาบอดบนรถประจําทาง 
6.โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ 
7.โฮมเพจส่วนบุคคล 
8.โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
9.โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ
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ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานพัฒนาเกม (Game Development) 
1.เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี 
2.เกมอักษรเขาวงกต 
3.เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
4.เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ 
5.เกมหมากฮอส 
6.เกมบวกลบเลขแสนสนกุ 
7.เกมศึกรามเกียรติ์ 
8.เกมมวยไทย 
9.เกมอักษรไขว้
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การศึกษาและวิเคราะห์โครงงานคอมพิวเตอร์มปีระเด็นที่ตอ้งพิจารณา ดังนี้ 

- มูลเหตจุูงใจ และเป้าหมายในการทําโครงงาน
- การดําเนินการพัฒนา
- วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ซึง่รวมถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินการ และ ตัวแปลภาษาโปรแกรมที่ต้องใช้ 
- ความต้องการของผู้ใช้และคุณลักษณะของผลงาน (Requirement and Specification) 
- กลุ่มผู้ทดลองใช้โครงงานและวิธีการประเมินผล 
- วิธีการพัฒนา 
- ข้อสรุปของโครงงาน 
- ความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทําโครงงาน 
- แนวทางในการปรับปรุงหรือขยายการทดลองจากงานเดิม 



การด าเนินการท าโครงงานคอมพิวเตอร์

3. การจัดท าข้อเสนอโครงงาน

การทําข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ 

3.1   ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.2   วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกําหนดขอบเขตและลักษณะของโครงงานทีจ่ะพัฒนา
3.3   ออกแบบการพัฒนา มีการกําหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่จะใช้

           3.4   ทําการพัฒนาโครงงานขั้นต้น เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น 
           3.5   จัดทําและเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
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4. การลงมือท าโครงงาน 

1.การเตรียมการ ต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอ่ืนๆ
2.การลงมือพัฒนา 

- ปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว้ในเค้าโครง 
- จัดระบบการทํางานโดยทําส่วนที่เป็นหลักสําคัญๆ 
- พัฒนาระบบงานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
- คํานึงถงึความประหยัด ความปลอดภัย และระยะเวลาในการทํางาน 

3.การตรวจสอบผลงานและแก้ไข การตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน
4.การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เมือ่พัฒนาผลงานเรียบร้อยแล้ว 
5.แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ 
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5. การเขียนรายงาน  

 เมื่อทําโครงงานจนได้ข้อมูลอย่างเพียงพอและทําการวิเคราะห์ผล และ
สรุปผลแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่ต้องทําคือการจัดทํารายงาน ซึ่งจะรวมถึงรายละเอียดต่างๆ 
ในการพัฒนา และคู่มือการใช้งาน

หัวข้อในการเขียนรายงานต่างๆ มีดังต่อไปนี้ 
1.ส่วนน า เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงงาน ซึ่งประกอบด้วย 

- ชื่อโครงงาน 
- ชื่อผู้ทําโครงงาน 
- ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
- คําขอบคุณ
- บทคัดย่อ อธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน 

วัตถุประสงค์ วิธีดําเนินการ และผลที่ได้ ตลอดจนข้อสรุปต่างๆ อย่างย่อ 
(ประมาณ 250-400 คํา) 
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2. บทน า เป็นส่วนรายละเอียดของเนื้อหาของโครงงานซึง่ประกอบด้วย 
- ที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
- วัตถุประสงค์ 
- ขอบเขตของโครงงาน 

3.หลักการและทฤษฎี 
4. วิธีด าเนินการ 
5. ผลการศึกษา น าเสนอข้อมูล หรือระบบที่พัฒนาได้ 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ การสรุปผลการด าเนินงาน 
7. บรรณานุกรม 
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8. คู่มือการใช้งาน
- ชื่อผลงาน
- ความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์  
- ความต้องการของซอฟต์แวร์
- คุณลักษณะของผลงาน
- วิธีการใช้งานของแต่ละฟงักช์ัน 
- ข้อแนะนําในการใช้งาน  

ควรเขียนรายงานให้ชัดเจน ใช้ศัพท์เทคนิคทีถู่กต้อง ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
    ตรงไปตรงมา และครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ทัง้หมดของโครงงาน
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6. การน าเสนอและการแสดงผลงานของโครงงาน 
       การนําเสนอและการแสดงผลงานเป็นขัน้ตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งของการทําโครงงาน 
เพื่อแสดงออกถึงผลิตผลของความคิด ความพยายามในการทํางานที่ผู้ทําโครงงานได้ทุ่มเท และเป็นวิธีที่
ทําให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจถงึผลงานนั้น การเสนอผลงานอาจทําได้ในหลายรูปแบบต่างๆ กัน เช่น 
การแสดงผลงานโดยไม่มีการอธิบายประกอบ การรายงานด้วยคําพูดในที่ประชุม การจัดนิทรรศการโดย
โปสเตอร์และอธิบายด้วยคําพูด เป็นต้น
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โดยผลงานที่น ามาเสนอหรือจัดแสดงควรประกอบด้วยส่ิงต่อไปนี้ 
1.ชื่อโครงงาน 
2.ชื่อผู้จัดทําโครงงาน 
3.ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
4.คําอธิบายถึงที่มาและความสําคัญของโครงงาน 
5.วิธีการดําเนินการที่สําคัญ 
6.การสาธิตผลงาน 
7.ผลการสังเกตและข้อสรุปสําคัญที่ได้จากการทําโครงงาน 
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     การรายงานด้วยค าพูดต่อท่ีประชุม ควรมีการเตรียมการในประเด็นต่อไปนี้ 
1.จัดลําดับความคิดในการนําเสนออย่างเป็นระบบ
2.ทําความเข้าใจกับเรื่องทีจ่ะอธิบายให้ดี
3.หลีกเลี่ยงการอ่านรายงาน 
4.ควรมองไปยังผู้ฟังขณะรายงาน 
5.ตอบคําถามอย่างตรงไปตรงมา 
6.รายงานให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
7.ควรใช้สื่อ เช่น สไลด ์แผ่นใส ประกอบการรายงานด้วย 
8.ความเหมาะสมของเนื้อหาต่อผู้ฟัง 
9.ถ้าเป็นโครงงานพัฒนาผลงาน ผลงานนั้นควรจะอยู่ในสภาพที่ทํางานได้เป็นอย่างดี 



    จบการน าเสนอ
??????????


