
ขั้นตอนการท าโครงงานคอมพวิเตอร์  

1. คดัเลือกหวัขอ้โครงงานท่ีสนใจ  
2. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและแหล่งขอ้มลู  
3. จดัท าเคา้โครงของโครงงาน 
4. การลงมือท าโครงงาน  
5. การเขียนรายงาน  
6. การน าเสนอและแสดงโครงงาน  
 
1. คดัเลอืกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 

    โดยทัว่ไปเร่ืองท่ีจะน ามาพฒันาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มกัจะไดม้าจากปัญหา ค าถาม หรือ
ความสนใจในเร่ืองต่างๆ จากการสงัเกตส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบคอมพิวเตอร์ หรือส่ิงต่างๆ 
รอบตวั ปัญหาท่ีจะน ามาพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ไดจ้ากแหล่งต่างๆ กนั ดงัน้ี  

1. การอ่านคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสาร หนงัสือพิมพ ์หรือวารสารต่างๆ  
2. การไปเยีย่มชมสถานท่ีต่างๆ  
3. การฟังบรรยายทางวิชาการ รายการวิทยแุละโทรทศัน ์รวมทั้งการสนทนาอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนนกัเรียนหรือกบับุคคลอ่ืนๆ  
4. กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน  
5. งานอดิเรกของนกัเรียน  
6. การเขา้ชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์  

  ในการตดัสินใจเลือกหวัขอ้ท่ีจะน ามาพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาองคป์ระกอบ
ส าคญั ดงัน้ี  

1. ตอ้งมีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานอยา่งเพียงพอในหวัขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษา  
2. สามารถจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
3. มีแหล่งความรู้เพียงพอท่ีจะคน้ควา้หรือขอค าปรึกษา  
4. มีเวลาเพียงพอ  
5. มีงบประมาณเพียงพอ  
6. มีความปลอดภยั  



 
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล  

     การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและแหล่งขอ้มลู ซ่ึงรวมถึงการขอค าปรึกษาจากผูท้รงคุณวฒิุจะช่วย
ใหน้กัเรียนไดแ้นวคิดท่ีใชใ้นการก าหนดขอบเขตของเร่ืองท่ีจะศึกษาไดเ้ฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 
รวมทั้งไดค้วามรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีจะศึกษาจนสามารถใชอ้อกแบบและวางแผนด าเนินการท า
โครงงานนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม ในการศึกษาจะตอ้งไดค้  าตอบว่า  

1. จะท าอะไร  
2. ท าไมตอ้งท า  
3. ตอ้งการใหเ้กิดอะไร  
4. ท าอยา่งไร  
5. ใชท้รัพยากรอะไร  
6. ท ากบัใคร  
7. เสนอผลอยา่งไร  

3. องค์ประกอบของเค้าโครงของโครงงาน 

หัวข้อ/รายงาน  รายละเอยีดที่ต้องระบุ  
ช่ือโครงงาน  ท าอะไร กบัใคร เพื่ออะไร  
ช่ือผูจ้ดัท าโครงงาน  ผูรั้บผดิชอบโครงงาน อาจเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มก็ได ้ 
อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน  ครู-อาจารยผ์ูท้  าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา ควบคุมการท าโครงงานของ นกัเรียน  
ระยะเวลาด าเนินงาน  ระยะเวลาการด าเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด  
แนวคิด ท่ีมา และ
ความส าคญั  

สภาพปัจจุบนัท่ีเป็นความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีจะเกิดผล  

วตัถุประสงค ์ ส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเม่ือส้ินสุดโครงงานทั้งในเชิงกระบวนการ และผลผลิต  
หลกัการและทฤษฎี  หลกัการและทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาโครงงาน  

วิธีด  าเนินงาน  
กิจกรรมหรือขั้นตอนการด าเนินงาน เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี และ
งบประมาณ  

ขั้นตอนการปฏิบติั  วนั เวลา และกิจกรรมด าเนินการต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด  
ผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บ  สภาพของผลท่ีตอ้งการใหเ้กิด ทั้งท่ีเป็นผลผลิต กระบวนการ และผลกระทบ  
เอกสารอา้งอิง  ซ่ือเอกสาร ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแหล่งต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นการด าเนินงาน  



4. การลงมอืท าโครงงาน  

เมื่อเคา้โครงของโครงงานไดรั้บความเห็นขอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ ก็เสมือนว่าการจดัท า
โครงงานไดผ้า่นพน้ไปแลว้มากกว่าคร่ึง ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงมือพฒันาตามขั้นตอนท่ี
วางแผนไว ้ดงัน้ี  

การเตรียมการ  

      การเตรียมการ ตอ้งเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ และวสัดุอ่ืนๆ ท่ีจะใชใ้นการพฒันาให้
พร้อมดว้ย และควรเตรียมสมุดบนัทึกหรือบนัทึกเป็นแฟ้มขอ้ความไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
บนัทึกการท ากิจกรรมต่างๆ ระหว่างท าโครงงาน ไดแ้ก่ ไดป้ฏิบติัอยา่งไร ไดผ้ลอยา่งไร มีปัญหา
และแกไ้ขไดห้รือไม่อยา่งไร รวมทั้งขอ้สงัเกตต่างๆ ท่ีพบ  

การลงมอืพฒันา  

1. ปฏิบติัตามแผนงานท่ีวางไวใ้นเคา้โครง แต่อาจเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมไดถ้า้พบว่าจะช่วย
ท าใหผ้ลงานดีข้ึน  

2. จดัระบบการท างานโดยท าส่วนท่ีเป็นหลกัส าคญัๆ ใหแ้ลว้เสร็จก่อน จึงต่อยท าส่วนท่ีเป็น
ส่วนประกอบหรือส่วนเสริมเพ่ือใหโ้ครงงานมีความสมบูรณ์มากข้ึน และถา้มีการแบ่งงาน
กนัท าใหต้กลงรายละเอียดในการต่อเช่ือมช้ินงานท่ีชดัเจนดว้ย  

3. พฒันาระบบงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ และบนัทึกขอ้มลูไวอ้ยา่งเป็นระบบและ
ครบถว้น  

การทดสอบผลงานและแก้ไข  

     การตรวจสอบความถกูตอ้งของผลงานเป็นความจ าเป็นเพ่ือใหแ้น่ใจว่าผลงานท่ีพฒันาข้ึนท างาน
ไดถ้กูตอ้งตรงกบัความตอ้งการท่ีระบุไวใ้นเป้าหมาย และท าดว้ยประสิทธิภาพสูงดว้ย  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะ  

     เมื่อพฒันาผลงานเรียบร้อยแลว้ ใหจ้ดัท าสรุปดว้ยขอ้ความท่ีสั้นกะทดัรัดอยา่งครอบคลุมเพ่ือช่วย
ใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีคน้พบจากการท าโครงงาน และท าการอภิปรายผลดว้ยเพื่อพิจารณาขอ้มลู
และผลท่ีได ้พร้อมกบัน าไปหาความสมัพนัธก์บัหลกัการ ทฤษฎี หรือผลงานท่ีผูอ่ื้นไดศ้ึกษาไวแ้ลว้ 
ทั้งน้ียงัรวมถึงการน าหลกัการ ทฤษฎี หรือผลงานของผูอ่ื้นมาใชป้ระกอบการอภิปรายผลท่ีไดด้ว้ย  



แนวทางการพฒันาโครงงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ  

     เม่ือท าโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้ นกัเรียนอาจพบขอ้สงัเกต ประเด็นท่ีส าคญัหรือปัญหา ซ่ึง
สามารถเขียนเป็นขอ้เสนอแนะและส่ิงท่ีควรจะศึกษาและหรือใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ 

เนือ้หาประจ าหน่วย  
5. การเขียนรายงาน  
      การเขียนรายงานเป็นวิธีการส่ือความหมายเพื่อใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ใจแนวคิด วิธีด  าเนินการศึกษา
คน้ควา้ ขอ้มลูท่ีได ้ตลอดจนขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่างๆ เก่ียวกบัโครงงานนั้น ในการเขียน
รายงาน นกัเรียนควรใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย ชดัเจน กระชบั และตรงไปตรงมา ใหค้รอบคลุมหวัขอ้ต่างๆ 
เหล่าน้ี  

ส่วนน า  

     ส่วนน า เป็นการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัโครงงานนั้นซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ช่ือโครงงาน  
2. ช่ือผูท้  าโครงงาน  
3. ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา  
4. ค าขอบคุณ เป็นค ากล่าวขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงาน ท่ีมีส่วนช่วยท าใหโ้ครงงานน้ี

ประสบความส าเร็จ  
5. บทคดัยอ่ อธิบายถึงท่ีมา ความส าคญั วตัถุประสงค ์วิธีด  าเนินการ และผลท่ีได ้โดยยอ่ ( 

ประมาณ 150-250 ค า)  

บทน า  

     บทน า เป็นส่วนรายละเอียดของเน้ือหาของโครงงานซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน  
2. เป้าหมายของการศึกษาคน้ควา้  
3. ขอบเขตของโครงงาน  

หลกัการและทฤษฎ ี 



     หลกัการและทฤษฎี เป็นส่วนสรุปขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษาหาขอ้มลูหรือหลกัการ ทฤษฎี หรือ
วิธีการท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาโครงงาน ซ่ึงรวมถึงการระบุผลงานของผูอ่ื้นท่ีนกัเรียนน ามา
เปรียบเทียบหรือพฒันาเพ่ิมเติมดว้ย  

วธิีด าเนินการ  

     วิธีด  าเนินการ อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด พร้อมทั้งระบุปัญหาหรืออุปสรรคท่ีพบ
พร้อมทั้งวิธีการท่ีใชแ้กไ้ข พร้อมทั้งระบุวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการท างาน  

ผลการศึกษา  

     ผลการศึกษา น าเสนอขอ้มลูหรือระบบท่ีพฒันาได ้โดยอาจแสดงเป็นตาราง หรือ กราฟ หรือ 
ขอ้ความ ทั้งน้ีใหค้  านึงถึงความเขา้ใจของผูอ่้านเป็นหลกั  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ  

     สรุปผลและขอ้เสนอแนะ อธิบายผลสรุปท่ีไดจ้ากการท างาน ถา้มีการตั้งสมมติฐานควรระบุดว้ย
ว่าขอ้มลูท่ีไดส้นบัสนุนหรือคดัคา้นสมมติฐานท่ีตั้งไวห้รือยงัสรุปไม่ได ้นอกจากนั้นยงัควรกล่าวถึง
การน าผลการทดลองหรือพฒันาไปใชป้ระโยชน ์อุปสรรคของการท าโครงงาน หรือขอ้สงัเกตท่ี
ส าคญัหรือขอ้ผดิพลาดบางประการท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงงานน้ี รวมทั้งขอ้เสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงแกไ้ขหากจะมีผูศึ้กษาคน้ควา้ในเร่ืองท านองน้ีต่อไปในอนาคตดว้ย  

ประโยชน์  

     ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากโครงงาน ระบุประโยชน์ท่ีนกัเรียนไดรั้บจากการพฒันาโครงงานนั้น และ
ประโยชน์ท่ีผูใ้ชจ้ะไดรั้บจากการน าผลงานของโครงงานไดใ้ชด้ว้ย  

บรรณานุกรม  

     บรรณานุกรม รวบรวมรายช่ือหนงัสือ วารสาร เอกสาร หรือเวบ็ไซดต่์างๆ ท่ีผูท้  าโครงงานใช้
คน้ควา้ หรืออ่านเพ่ือศึกษาขอ้มลูและรายละเอียดต่างๆ ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการท าโครงงานน้ี 
การเขียนเอกสารบรรณานุกรมตอ้งใหถ้กูตอ้งตามหลกัการเขียนดว้ย  
การจดัท าคู่มอืการใช้งาน  
      หาโครงงานท่ีนกัเรียนจดัท าเป็นการพฒันาระบบใหม่ข้ึนมา ใหน้กัเรียนจดัท าคู่มืออธิบาย
วิธีการใชผ้ลงานนั้นโดยละเอียด ซ่ึงประกอบดว้ย  



1. ช่ือผลงาน  
2. ความตอ้งการของระบบคอมพิวเตอร์ ระบุรายละเอียดของคอมพิวเตอร์ท่ีตอ้งมีเพื่อจะใช้

ผลงานนั้นได ้ 
3. ความตอ้งการของซอฟตแ์วร์ ระบุรายช่ือซอฟตแ์วร์ท่ีตอ้งมีอยูใ่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อจะ

ใหผ้ลงานนั้นท างานไดอ้ยา่งสมบูรณ์  
4. คุณลกัษณะของผลงาน อธิบายว่าผลงานนั้นท าหนา้ท่ีอะไรบา้ง รับอะไรเป็นขอ้มลูขาเขา้ 

และส่วนอะไรออกมาเป็นขอ้มลูขาออก  
5. วิธีการใชง้านของแต่ละฟังกช์นั อธิบายว่าจะตอ้งกดค าสัง่ใด หรือกดปุ่มใด เพื่อใหผ้ลงาน

ท างานในฟังกช์นัหน่ึงๆ  

เนือ้หาประจ าหน่วย  
6. การน าเสนอและแสดงโครงงาน  
      การน าเสนอและการแสดงผลงานเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัอีกขั้นตอนหน่ึงของการท าโครงงาน เพื่อ
แสดงออกถึงผลิตผลความคิด ความพยายามในการท างานท่ีผูท้  าโครงงานไดทุ่้มเท และเป็นวิธีท าให้
ผูอ่ื้นไดรั้บรู้และเขา้ใจถึงผลงานนั้น  
การเสนอผลงานอาจท าไดใ้นหลายรูปแบบต่างๆ กนั เช่น การแสดงผลงานโดยไม่มีการอธิบาย
ประกอบ การรายงานดว้ยค าพดูในท่ีประชุม การจดันิทรรศการโดยโปสเตอร์และอธิบายดว้ยค าพดู 
เป็นตน้ โดยผลงานท่ีน ามาเสนอหรือจดัแสดงควรประกอบดว้ยส่ิงต่อไปน้ี  

1. ช่ือโครงงาน  
2. ช่ือผูจ้ดัท าโครงงาน  
3. ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา  
4. ค าอธิบายถึงท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน  
5. วิธีการด าเนินการท่ีส าคญั  
6. การสาธิตผลงาน  
7. ผลการสงัเกตและขอ้สรุปส าคญัท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน 

 
 

 


