
ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพวิเตอร์ 

ตัวอย่างเค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพวิเตอร์  

ช่ือโครงงาน(ภาษาไทย)  การพฒันาเวบ็ไซตด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป Wordpress 

                                        เร่ือง .................... ……………………………………. 

(ภาษาองักฤษ)   Web site Development with Content management system “Wordpress” 

                         Subject ………………………………………………  

สาขาของงานวจิัย โปรแกรมเพื่อการประยกุตใ์ชง้าน  

ช่ือผู้ท าโครงงาน 1. เดก็ชายเจตนิพทัธ์  วงศอ์ภยั  

ช่ือครูที่ปรึกษา นายจิระวฒัน์  รัตนประทีป 

ช่ือครูที่ปรึกษาร่วม นางอจัฉรา ขาวสะอาด  

ระยะเวลาด าเนินงาน 4 เดือน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 

รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงงาน  

1. แนวคดิ ทีม่า และความส าคญั  

การประกอบธุรกิจเป็นการหารายไดเ้ล้ียงชีพอยา่งหน่ึง ในบรรดาประเภทของธุรกิจทั้งหลายนั้น ธุรกิจ
ร้านอาหารเห็นจะมีความโดดเด่นพิเศษกวา่ธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ดว้ยรสชาติท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของอาหาร จึงท า
ใหธุ้รกิจประเภทน้ีมีการแข่งขนัท่ีสูงมากไม่วา่จะเป็นการแข่งขนัในดา้นรสชาติ การบริการท่ีประทบัใจ 
บรรยากาศ ความสะดวก รวดเร็วในการบริการ ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจร้ายอาหาร
ทั้งส้ิน ยิง่เราก าลงัอยูใ่นยคุท่ีเทคโนโลยเีจริญกา้วหนา้ ยคุแห่งขอ้มูลข่าวสาร หากเราน าเทคโนโลยท่ีีถูก
พฒันาข้ึนบางตวั มาประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบักิจ การร้านอาหารของเรา กจ็ะท าใหก้ารจดัการในธุรกิจร้านอาหาร
ของเราดีข้ึน ซ่ึงโปรแกรมน้ี ผูป้ระกอบการ สามารถน าเขา้ภาพท่ีออกแบบรูปของสถานท่ีร้านอาหารมาใชใ้น
Programได ้รวมทั้งสามารถ เพิ่ม , ลด, แกไ้ข ต าแหน่ง สี ขนาด จ านวนคน รูปร่าง ของโตะ๊ในร้านอาหาร 
ทราบเมนูท่ีลูกคา้สัง่และเสิร์ฟไดถู้กตอ้ง ทนัตามความตอ้งการ ทั้งยงัมีระบบการจดัการรายได ้เช่น สามารถ
ตรวจสอบยอดเงินท่ีตอ้งช าระของลูกคา้แต่ละโตะ๊ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และยงัมีตารางขอ้มูลรายไดข้องยอดเงิน



ในแต่ละวนั และรายช่ืออาหาร ซ่ึงจะท าให ้การรวมยอดขายในแต่ละวนัง่ายข้ึน มีความสะ ดวกสบายมากข้ึน
ในการรวมยอดขายในแต่ละวนั 

2. วตัถุประสงค์  

1.เพื่อน าเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั  
2. เพื่อใหก้ารจดัการในร้านอาหารดีข้ึน  
3. เพื่อสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มูล  
4. เพื่อตอ้งการพฒันาโปรแกรมท่ีใชป้ระโยชน์ไดใ้นร้านอาหารอยา่งมีคุณภาพ 

3. หลกัการและทฤษฎี  

ภูมิศาสตร์ และระบบจดัการร้านอาหาร” น้ีมีโครงสร้างพื้นฐานเป็นโปรแกรม ซ่ึงสามารถพฒันา
โดยใชโ้ปรแกรม Delphi 7.0 เป็นหลกัท่ีมีการประยกุตเ์อาการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาPascal ท่ีน ามาสร้าง
เป็นระบบจดัการร้านอาหารท่ีมีคุณสมบติัในการช่วยงานในภตัตาคารอาหารได ้เช่น การวางโตะ๊อาหารใน
หนา้ต่างดา้นซา้ยของโปรแกรมท่ีเก่ียวกบัสถานท่ีร้านอาหาร และแสดงสถานะของโตะ๊ รวมทั้งสรุปยอดเงิน 
จ านวนโตะ๊ในแต่ละวนัทางหนา้ต่างดา้นซา้ย ทั้งยงัมีปุ่มเช่ือมโยงไปยงัForm อีก Form ท่ีมีตารางบญัชีของ
ทั้งในแต่ละวนั และแต่ละเดือนไดอี้กดว้ย 

4. วธีิด าเนินงาน 

เทคโนโลยท่ีีใช ้โปรแกรมน้ีจะมี 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ 
- Input ซ่ึงรับค่ามาจาก mouse และ keyboard แลว้น ามาประมวลผลส่งต่อไปยงัตวัโปรแกรม 
- Output แสดงผลออกมาทาหนา้จอ monitor  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา  
- Delphi 7.0 
- Photoshop CS  
- Macromedia Flash MX  

รายละเอยีดของโปรแกรมที่พฒันา 

“ภูมิศาสตร์ และระบบจดัการร้านอาหาร (Restaurant with Landscape)” จดัเป็นโปรแกรมในประเภท 
โปรแกรมเพื่อการประยกุตใ์ชง้าน ซ่ึงโปรแกรมน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ขา้ง โดยขา้งซา้ยท่ีมีขนาดใหญ่กวา่จะ
เป็น ภูมิศาสตร์ของร้านอาหารท่ีจะวาดด้ วยโปรแกรมอะไรกไ็ดแ้ลว้จะมีปุ่มให ้ Add ภาพลงไปได ้หรือจะ



ถ่ายรูปจริง จากดา้นบนท่ีสูง แลว้ตกแต่ง แลว้น า Add เขา้มา โดยจะสร้าง Component ท่ีสามารถลากโต๊ะ มา
วางบนหนา้จอได ้ทั้งยงัเม่ือคลิกเขา้ไปแลว้กส็ามารถเขา้ไปเปล่ียนแปลงเบอร์โตะ๊ ขนาดโตะ๊ (ไม่จ าเป็นตอ้ง
ใส่ตรงตามความจริงกไ็ด ้เพราะรูปท่ีน ามาใส่อาจจะไม่พอดีกบัจ านวนโตะ๊ถา้ใส่ขนาดตามความจริง )สีโต๊ะ 
รูปร่างโตะ๊(กลม กบั ส่ีเหล่ียม ) จ านวนคนนัง่ ฯ ลฯ ส่วนดา้นซา้ยท่ีมีขนาดเลก็กวา่เป็นหนา้ต่างท่ีแสดงผล
สถานะของโตะ๊ท่ีก าลงัรับประทานอาหาร หรือก าลงัรอเงินทอน เป็นตน้ ทั้งยงัมีรวมยอดขาย รวมโตะ๊ ของ
วนัน้ีอีกดว้ยInput/Output specification Input: การรับค่าจาก Mouse และ Keyboard ท่ีคลิกลงไปในส่วน
ต่างๆ ของโปรแกร ม ท่ีน าไปประมวลผล ต่างๆ ภายในโปรแกรม Output: การแสดงผลออกทางหนา้จอ
monitor  

5. แผนปฏิบัติงาน  

ล าดบัท่ี  กิจกรรม  เดือนท่ี 1 เดือนท่ี 2 เดือนท่ี 3 เดือนท่ี 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ศึกษาระบบในร้านอาหาร                  
2 ออกแบบรายละเอียดของโปรแกรม                  
3 ศึกษาการเขียนโปรแกรมดว้ย

Delphi 
                

4 ออกแบบโครงสร้างของซอฟตแ์วร์                  
5 พฒันาซอฟตแ์วร์                  
6 ทดสอบและแกไ้ขโปรแกรม                  
7 จดัท ารายงาน และคู่มือการใช้

โปรแกรม  
                

 

6. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

• ซอฟตแ์วร์โปรแกรมประยกุตร์ะบบจดัการร้านอาหาร  
• ความสามารถในการพฒันาโปรแกรมดว้ยซอฟตแ์วร์ Delphi  

7. เอกสารอ้างองิ 

o หนงัสือ เร่ิมตน้อยา่งมืออาชีพดว้ย Delphi 7 ฉบบัสมบูรณ์ โดย สจัจะ จรัสรุ่งรววีร จาก Dev Book  

o หนงัสือ การเขียนโปรแกรมภาษา Delphi จาก สยามคอมพิวเตอร์  
o หนงัสือ เร่ิมตน้อยา่งมืออาชีพดว้ย Delphi 5 ฉบบัสมบูรณ์ โดย สจัจะ จรัสรุ่งรววีร จาก Inf  


