
ใบความรู้ 
หน่วยที่ 2 เร่ือง การพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 
มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั 

 มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มลู 
การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และมีคุณธรรม 

  ตวัช้ีวดั  
1. อธิบายหลกัการท าโครงงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ (ง 3.1 ม.3/1) 
2. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวนั 

ตามหลกัการท าโครงงานอยา่งมีจิตส านึกและมีความรับผดิชอบ (ง 3.1 ม.3/4) 

จุดประสงค์การเรียนรู้  
1. อธิบายลกัษณะของโครงงานคอมพิวเตอร์ได ้
2. จ าแนกประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ได ้
3. อธิบายถึงคุณค่าและประโยชน์ในการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได ้
4. อธิบายขั้นตอนการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได ้
5. อธิบายวิธีการสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศตามหลกัการท าโครงงาน  

อยา่งมีจิตส านึกและมีความรับผดิชอบ 
สาระส าคญั 

โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนไดเ้ลือกศึกษาคน้หาความรู้ ฝึกทกัษะ เกิดประสบการณ์ โดยเลือก
ท าตามความถนดัและความสนใจ หากโครงงานอยูใ่นรายวิชา หรือกลุ่มสาระใด ก็จะเรียกว่าโครงงาน  
วิชานั้น ๆ เช่น โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานอาชีพ ส าหรับ
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ ( Hardware) และซอฟตแ์วร์ ( Software) 
คอมพิวเตอร์ มีการแบ่งประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์ไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 1) โครงงานพฒันาส่ือ
เพื่อการศึกษา   2) โครงงานพฒันาเคร่ืองมือ  3) โครงงานจ าลองทฤษฎีหรือทดลองทฤษฎี  4) โครงงาน
ประยกุตใ์ชง้าน และ 5) โครงงานเกม ในการด าเนินการท าโครงงานประกอบไปดว้ยขั้นตอน 6 ขั้นตอน
ไดแ้ก่ 1) การคดัเลือกหวัขอ้โครงงานท่ีตดัสินใจท่ีจะท า  2) การศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลู  
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3) การจดัท าเคา้โครงของโครงงาน  4) การลงมือท าโครงงาน  5) การเขียนรายงานและจดัท าคู่มือการใชง้าน 
และ 6) การน าเสนอและแสดงผลโครงงาน 

 
เน้ือหาสาระ 

ความหมายของโครงงาน 

 โครงงาน คือ กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดศ้ึกษา คน้ควา้ และลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  
ตามความสามารถและความถนดั ความสนใจ เป็นการแกปั้ญหาหรือสร้างผลงาน ช้ินงาน ท่ีเกิดจากความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอ่ืนใด ไปใชใ้นการศึกษา  
หาค าตอบในเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงเรียกไดว้่าเป็นงานวิจยัเลก็ ๆ ส าหรับนกัเรียนในการแกปั้ญหาหรือขอ้สงสยั  
หาค าตอบโดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หากเน้ือหาหรือขอ้สงสยัเป็นไปตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใด 
จะเรียกว่าโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ    

 

ภาพที่ 1.1  ตวัอยา่งผลงานโครงงานคณิตศาสตร์ 
ที่มา : http://www.sahavicha.com 
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ภาพที่ 1.2  ตวัอยา่งผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ที่มา : http://www.obec.go.th 

 

 

ภาพที่ 1.3  ตวัอยา่งโครงงานภาษาไทย 
ที่มา : http://kruwaw.thairath12.net 

หลักการท าโครงงาน 

1. เนน้การแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ตามความสนใจของนกัเรียน 
2. นกัเรียนเป็นผูว้างแผนในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
3. นกัเรียนลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง 
4. นกัเรียนน าเสนอโครงงานดว้ยตนเอง 
5. นกัเรียนร่วมกนัก  าหนดแนวทางในการวดัผล และประเมินผล 
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วตัถุประสงค์ในการท าโครงงาน 

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดศ้ึกษาขอ้มลูจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเอง 
2. เพื่อใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกซ่ึงความคิดสร้างสรรค ์
3. เพ่ือใหน้กัเรียนรู้จกัการท างานอยา่งเป็นระบบ มีขั้นตอน 
4. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์จริง ซ่ึงช่วยใหเ้ห็นคุณค่า

ของการท างานไดใ้นท่ีสุด 
5. เพ่ือใหน้กัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความรับผดิชอบ 
6. เพื่อพฒันาใหน้กัเรียนมีความสามารถในการวางแผน และด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
7. เพื่อพฒันานกัเรียนใหม้ีความคิดสร้างสรรค ์และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. เพื่อใหน้กัเรียนรู้จกัคิด และประเมินผลงานของตนเอง 

 

ประเภทของโครงงาน 

 โครงงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 
1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการบูรณาการร่วมกบัการเรียนรู้ ทกัษะและเป็นพ้ืนฐาน 

ในการก าหนดโครงงานและปฏิบติั 
2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานท่ีผูเ้รียนก าหนดขั้นตอน ความถนดั ความสนใจ  

ความตอ้งการ โดยใชท้กัษะความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบติั  
สามารถแบ่งได ้4 รูปแบบตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

2.1 โครงงานท่ีเป็นการส ารวจและรวบรวมขอ้มลู 
2.2 โครงงานท่ีเป็นการศึกษาคน้ควา้ ทดลอง 
2.3 โครงงานท่ีเป็นการศึกษาทฤษฎี หลกัการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ  
2.4 โครงงานท่ีเป็นการสร้าง ประดิษฐ ์คิดคน้ 
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โครงงานคอมพวิเตอร์ 
 

 
 

ภาพที่ 1.4  การน าเสนอและแสดงโครงงานคอมพิวเตอร์ 
ที่มา : http://www.krujongrak.com 

โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ กิจกรรมอิสระท่ีนกัเรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ  
โดยใชท้กัษะตลอดจนประสบการณ์ของนกัเรียนดา้นคอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์ ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ 
นกัเรียนจะตอ้งวางแผนด าเนินงานศึกษา พฒันาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง กิจกรรม  
ท่ีจดัว่าเป็นโครงงานควรมีองคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 

1. เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัซอฟตแ์วร์และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. นกัเรียนเป็นผูริ้เร่ิมและเลือกเร่ืองท่ีจะศึกษา คน้ควา้ พฒันา 
3. เก็บรวบรวม หรือประดิษฐคิ์ดคน้ดว้ยตนเองตามความสนใจ และระดบัความรู้ ความสามารถ 
4. นกัเรียนเป็นผูว้างแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาดว้ยตนเอง โดยมีครูผูส้อน  

เป็นท่ีปรึกษา 
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจยัในระดบันกัเรียน เป็นการใชค้อมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  

ท่ีมีอยูใ่นการศึกษา ทดลอง แกปั้ญหาต่าง ๆ เพื่อน าผลท่ีไดม้าประยกุตใ์ชง้านจริง หรือใชเ้พื่อช่วยสร้างส่ือ
เพ่ือเสริมการเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์  
ท่ีช่วยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ และฝึกฝนการใชท้กัษะการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และซอฟตแ์วร์ พร้อมทั้ง
เคร่ืองมือต่าง ๆ ในการแกปั้ญหา รวมทั้งการพฒันาการสร้างผลงานจริงอีกดว้ย 

การจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นกัเรียนควรมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการท างาน  
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เหตุผลท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา กระบวนการแกปั้ญหา หลกัการเขียนโปรแกรม
เบ้ืองตน้ และการแทนขอ้มลูในคอมพิวเตอร์ ก่อนท่ีจะเร่ิมโครงงาน และใชค้วามรู้ดงักล่าวเป็นพ้ืนฐาน  
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ในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการท าโครงงานนกัเรียนอาจมีโอกาส  
ไดท้ าความรู้จกักบัความรู้ใหม่เพ่ิมเติมอีกดว้ย เช่น ปัญญาประดิษฐ ์( Artificial Intelligence) ฐานขอ้มลู 
(Database) และการสืบคน้ขอ้มลู (Information Retrieval) ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัหวัขอ้ท่ีนกัเรียนเลือกท าโครงงาน 
 

จุดมุ่งหมายและคุณค่าของการท าโครงงานคอมพวิเตอร์ 

จุดมุ่งหมายส าคญัของการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่ไดอ้ยูท่ี่การส่งประกวดเพื่อรับรางวลั แต่
เป็นโอกาสท่ีนกัเรียนจะไดป้ระสบการณ์ตรงในการใชค้อมพิวเตอร์แกปั้ญหา ประดิษฐคิ์ดคน้หรือคน้ควา้  
หาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนแสดงผลงานของตนเองเพื่อใหน้กัเรียน ผูป้กครองและผูท่ี้สนใจในชุมชนทราบ
เมื่อมีการจดักิจกรรมของโรงเรียนหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  

 
ภาพที่ 1.5  การด าเนินกิจกรรมโครงงาน 
ที่มา : http://www.thaigoodview.com 

การท าโครงงานคอมพิวเตอร์และการจดังานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนใหน้กัเรียน  
มีความรู้ ความช านาญ และมีความมัน่ใจในการน าระบบคอมพิวเตอร์ไปใชใ้นการแกปั้ญหา ประดิษฐคิ์ดคน้
หรือคน้ควา้หาความรู้ต่าง ๆ ดว้ยตนเองและยงัมีคุณค่าอ่ืน ๆ อีกดงัต่อไปน้ี 

1. สร้างจิตส านึกและความรับผดิชอบในการศึกษาและพฒันาระบบดว้ยตนเอง 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาและแสดงความสามารถตามศกัยภาพของตนเอง 
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3. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ และเรียนรู้ในเร่ืองท่ีนกัเรียนสนใจไดลึ้กซ้ึง 
กว่าการเรียนในหอ้งเรียนปกติ 

4. ส่งเสริมและพฒันากระบวนการคิด การแกปั้ญหา การตดัสินใจ รวมทั้งการส่ือสารระหว่างกนั 
5. กระตุน้ใหน้กัเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจ 

ท่ีจะประกอบอาชีพทางดา้นน้ี 
6. ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค ์
7. สร้างความสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรียน ครู และชุมชน รวมทั้งส่งเสริมใหชุ้นชนสนใจ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งมากข้ึน 
8. เป็นการบูรณาการความรู้จากวิชาต่าง ๆ ท่ีไดรั้บ มาจดัท าและผสมผสานกบัโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อน าเสนอต่อชุมชน 
 

ประเภทของโครงงานคอมพวิเตอร์ 
โครงงานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 5 ประเภท ดงัน้ี  
1. โครงงานพฒันาส่ือเพือ่การศึกษา เป็นโครงงานท่ีใชค้อมพิวเตอร์ในการผลิตส่ือเพื่อการศึกษา 

ใชป้ระกอบการสอนวิชาต่าง ๆ จุดส าคญัอยูท่ี่เน้ือหาน่าสนใจ และความสวยงามของส่วนติดต่อผูใ้ช ้ 
โดยนกัเรียนอาจคดัเลือกหวัขอ้ท่ีนกัเรียนทัว่ไปท าความเขา้ใจไดย้าก มาเป็นหวัขอ้ในการพฒันาโปรแกรม
บทเรียน เช่น บทเรียนส าเร็จรูป

 
ภาพที่ 1.6  ตวัอยา่งโครงงานประเภทพฒันาส่ือเพื่อการศึกษา 

ที่มา : http://1.bp.blogspot.com 
http://vcharkarn.com 
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2. โครงงานพฒันาเคร่ืองมอื เป็นโครงงานเพื่อพฒันาเคร่ืองมือมาใชช่้วยสร้างงานประยกุตต่์าง ๆ 
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่อยูใ่นรูปซอฟตแ์วร์ ตวัอยา่งของเคร่ืองมือช่วยงาน เช่น ซอฟตแ์วร์วาดรูป ซอฟตแ์วร์  
พิมพง์าน ซอฟตแ์วร์ช่วยการมองวตัถุในมุมมองต่าง ๆ ส าหรับซอฟตแ์วร์เพ่ือการพิมพง์านนั้นสร้างข้ึน  
เป็นโปรแกรมประมวลผลภาษา ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือใหใ้ชใ้นการพิมพต่์าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ใหเ้ป็นไปโดยง่าย ส่วนซอฟตแ์วร์การวาดรูป พฒันาข้ึนเพ่ืออ  านวยความสะดวกใหก้ารวาดรูป  
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหเ้ป็นไปไดโ้ดยง่าย ซ่ึงรูปท่ีไดส้ามารถน าไปใชง้านต่าง ๆ ไดม้ากมาย ส าหรับ
ซอฟตแ์วร์ช่วยในการมองวตัถุในมุมมองต่าง ๆ ใชส้ าหรับช่วยในการออกแบบส่ิงของต่าง ๆ เช่นโปรแกรม
ประเภท 3D 

 
ภาพที่ 1.7  ตวัอยา่งโครงงานประเภทพฒันาเคร่ืองมือ 

ที่มา : http://1.bp.blogspot.com 
http://3.bp.blogspot.com 

 
3. โครงงานการทดลองทฤษฎี   เป็นโครงงานท่ีใชค้อมพิวเตอร์ในการจ าลอง การทดลองสาขา  

ต่าง ๆ เป็นโครงงานท่ีผูท้  าตอ้งศึกษารวบรวมความรู้ หลกัการ ขอ้เท็จจริง และแนวความคิดต่าง ๆ  
อยา่งลึกซ้ึงในเร่ืองท่ีศึกษา แลว้เสนอเป็นความคิด แบบจ าลอง หลกัการ ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของสมการ  
สูตร หรือค าอธิบายก็ได ้พร้อมทั้งน าเสนอวิธีการจ าลองทฤษฎีดว้ยคอมพิวเตอร์ การท าโครงงานประเภทน้ี
มีจุดส าคญัอยูท่ี่ผูท้  าตอ้งมีความรู้ในเร่ืองนั้น ๆ เป็นอยา่งดี ตวัอยา่งเช่น การทดลองเร่ืองการไหล  
ของของเหลว การทดลองเร่ืองพฤติกรรมของสตัว ์ทฤษฎีการแบ่งแยกดีเอน็เอ    
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ภาพที่ 1.8  ตวัอยา่งโครงงานประเภทจ าลองทฤษฎี 
ที่มา : http://tc.mengrai.ac.th 

 
4. โครงงานการประยุกต์ใช้งาน เป็นโครงงานท่ีใชค้อมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยกุต์  

ใชจ้ริงในชีวิตประจ าวนั เช่น ซอฟตแ์วร์ส าหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟตแ์วร์ส าหรับ
การผสมสี โครงงานประเภทน้ีจะมีการประดิษฐฮ์าร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ หรืออุปกรณ์ใชส้อยต่าง ๆ ซ่ึงอาจเป็น
การคิดสร้างส่ิงใหม่ ๆ หรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนก็ได ้โครงงาน
ลกัษณะน้ีตอ้งศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชก่้อน   แลว้น าขอ้มลูท่ีไดม้าใชใ้นการออกแบบ  
และพฒันาส่ิงของนั้น ๆ ต่อจากนั้นจะตอ้งมีการท างานหรือทดสอบคุณภาพของส่ิงประดิษฐ ์แลว้ปรับปรุง
แกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ โครงงานประเภทน้ีนกัเรียนตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ภาษา
โปรแกรม และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งอาจใชว้ิธีการทางวิศวกรรมฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์  
ในการพฒันาดว้ย    
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ภาพที่ 1.9  ตวัอยา่งโครงงานการประยกุตใ์ชง้าน 

ที่มา :http://1.bp.blogspot.com 

5. โครงงานพฒันาเกม โครงงานประเภทน้ีเป็นโครงงานพฒันาซอฟตแ์วร์เกมเพ่ือความรู้ หรือเพ่ือ
ความเพลิดเพลิน ไม่เนน้ความรุนแรง เนน้การใชส้มองเพ่ือฝึกคิดอยา่งมีหลกัการ โครงการประเภทน้ี  
จะมีการออกแบบลกัษณะและกฎเกณฑก์ารเล่น เพ่ือใหน่้าสนใจแก่ผูเ้ล่นพร้อมทั้งใหค้วามรู้สอดแทรกไป
ดว้ย ผูพ้ฒันาควรจะไดท้ าการส ารวจและรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัเกมต่าง ๆ ท่ีมีอยูท่ัว่ไปและน ามาปรับปรุง 
หรือพฒันาข้ึนมาใหม่ เพ่ือใหเ้ป็นเกมท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจแก่ผูเ้ล่นกลุ่มต่าง ๆ เช่น เกมคอมพิวเตอร์   

 
ภาพที่ 1.10  ตวัอยา่งโครงงานประเภทพฒันาเกม 

ที่มา : http://2.bp.blogspot.com 
http://1.bp.blogspot.com 
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วธีิการด าเนินการท าโครงงานคอมพวิเตอร์ 
1. คดัเลอืกหัวข้อโครงงานที่สนใจจะท า โดยทัว่ไปเร่ืองท่ีจะมาพฒันาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์

มกัไดจ้ากปัญหา ค  าถาม หรือความสนใจในเร่ืองต่าง ๆ จากการสงัเกตส่ิงต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวัเรา จากแหล่งขอ้มลูท่ีเช่ือถือได ้ในการตดัสินใจเลือกหวัขอ้  
ท่ีจะน ามาพฒันาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ ควรพิจารณาองคป์ระกอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 1.11  องคป์ระกอบส าคญัในการตดัสินใจเลือกหวัขอ้ที่จะน ามาพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ที่มา : http://3.bp.blogspot.com 
 

1.1  ตอ้งมีความรู้และทกัษะพ้ืนฐานอยา่งเพียงพอในหวัขอ้เร่ืองท่ีจะศึกษา 
1.2  สามารถจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้
1.3  มีแหล่งความรู้เพียงพอท่ีจะคน้ควา้หรือขอค าปรึกษา 
1.4  มีเวลาเพียงพอ 
1.5  มีงบประมาณเพียงพอ 
1.6  มีความปลอดภยั 

2. ศึกษาค้นคว้าและวางแผน การศึกษาคน้ควา้จากเอกสารและแหล่งขอ้มลู รวมถึง  
การขอค าปรึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิ จะช่วยใหน้กัเรียนไดแ้นวคิดท่ีใชใ้นการก าหนดขอบเขตของเร่ือง  
ท่ีจะศึกษาไดเ้ฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน รวมทั้งไดค้วามรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองท่ีจะศึกษา จนสามารถใชอ้อกแบบ
และวางแผนด าเนินการท าโครงงานนั้นได ้

3. จดัท าเค้าโครงของโครงงานที่จะท า ดงัน้ี  
3.1 ศึกษาคน้ควา้เอกสารอา้งอิงและรวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากผูท้รงคุณวุฒิ 
3.2 วิเคราะห์ขอ้มลู เพื่อก  าหนดขอบเขตและลกัษณะของโครงการท่ีจะพฒันา 
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3.3 ออกแบบการพฒันา มีการก าหนดลกัษณะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์และตวัแปล
ภาษา โปรแกรม และวสัดุต่าง ๆ ท่ีตอ้งใช ้

3.4 ก าหนดตารางการปฏิบติังานของการจดัท าเคา้โครงของโครงงาน ลงมือท าโครงงาน  
และสรุปรายงานโครงงาน โดยก าหนดช่วงเวลาอยา่งกวา้ง ๆ   

3.5 ท าการพฒันาโครงงานขั้นตน้ เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดเ้บ้ืองตน้ โดยอาจจะท าการพฒันา
ส่วนยอ่ย ๆ บางส่วนตามท่ีไดอ้อกแบบไวแ้ลว้ น าผลจากการศึกษาในช่วงน้ีไปปรับปรุงแผนการทดลอง  
ท่ีออกแบบไวใ้นคร้ังแรกใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน 

3.6 เสนอเคา้โครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน า  
และปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหก้ารวางแผนและด าเนินการท าโครงงานเป็นไปอยา่งเหมาะสมเป็นขั้นตอน  
ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด 
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แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์  

 
ช่ือโครงงาน (ภาษาไทย)………………………………………………………………………………………… 
ช่ือโครงงาน (ภาษาองักฤษ)..…………………………………………………………………………………… 
ประเภทของโครงงาน............................................................................................................................................ 
ช่ือผู้ท าโครงงาน 

1…………………………………………….…………………………เลขที่ ………………… ชั้น ……… 
2……………………………………….………………………………เลขที่ ………………… ชั้น ………. 

ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน ..................................................................................................................................... 
ช่ือที่ปรึกษาโครงงานร่วม............................................................................................................................... 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ..................................................................................................................................... 
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน  
1. ที่มา และความส าคญัของโครงงาน  (อธิบายถึงแนวคิดและเหตุผลของการท าโครงงาน) 
……………………………………………….……………………………………………………………………… 
…………………………..………………...................................................................................................................... 
2. วัตถุประสงค์ (ส่ิงท่ีตอ้งการในการท าโครงงาน ระบุเป็นขอ้ ๆ ) 
…………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………................................................................................................................... 
3. ขอบเขตโครงงาน (คุณลกัษณะ ขอบเขต เง่ือนไขและขอ้จ ากดัของโครงงาน) 
………………………………………………………………………………………….…………………………… 
………………………………......................................................................................................................................... 
4. หลักการและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง (ความรู้ หลกัการ หรือทฤษฎีที่สนบัสนุนการท าโครงงาน) 
………………………………………………………………………………………………………….…………… 
………………………………………….......................................................................................................................... 
5. วิธีการด าเนินงาน (ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ งบประมาณ และขั้นตอนการปฏิบติังาน) 

 แนวทางการด าเนินงาน………………...................................................................................... 
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์  .................................................................................................................... 
 งบประมาณ……………………………………………………………………………………… 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ภาคเรียนที่ ................ปีการศึกษา .................. 

ที่ กิจกรรม / รายการที่ปฏิบัติ  ระยะเวลาด าเนินการ (เดือน)  ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

                

                

                

 
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนเม่ือส้ินสุดการท าโครงงาน) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. แหล่งอ้างอิง (เอกสารหรือแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ที่น ามาใชใ้นการท าโครงงาน) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. การลงมอืท าโครงงาน เมื่อเคา้โครงของโครงงานไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้  

ก็เสมือนว่าการจดัท าโครงงานไดผ้า่นพน้ไปแลว้มากกว่าคร่ึง ขั้นตอนต่อไปเป็นการลงมือพฒันา  
ตามขั้นตอนท่ีไดว้างแผนไว ้เช่น จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ใหพ้ร้อม รวมทั้งการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบ
ของสมาชิกในกลุ่มใหช้ดัเจน แลว้จึงด าเนินการท าโครงงาน ขณะเดียวกนัตอ้งมีการทดสอบ ตรวจสอบ 
ปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือพฒันาโครงงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือใหแ้น่ใจว่าผลงานท่ีพฒันาข้ึน ท างานไดถ้กูตอ้ง  
ตรงกบัความตอ้งการท่ีระบุไวใ้นเป้าหมาย และเกิดประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่อไปน้ี    

 4.1 การเตรียมการ ตอ้งเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์ และวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีจะใช้  
ในการพฒันาใหพ้ร้อมและควรเตรียมสมุดบนัทึกหรือบนัทึกเป็นแฟ้มขอ้ความไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับบนัทึกการท ากิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการท าโครงงาน ไดแ้ก่ การด าเนินการอยา่งไร ไดผ้ลอยา่งไร  
มีปัญหาและแกไ้ขไดห้รือไม่อยา่งไร รวมทั้งขอ้สงัเกตต่าง ๆ ท่ีพบ 

4.2 การลงมอืพฒันา เป็นการปฏิบติัตามแผนงานท่ีไดว้างไวใ้นเคา้โครง ซ่ึงสามารถ
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมได ้หากพบว่าจะช่วยใหผ้ลงานพฒันาไดดี้ข้ึน โดยจดัระบบการท างาน  ท าส่วน  
ท่ีเป็นหลกัส าคญัใหเ้สร็จก่อน จึงค่อยท าส่วนท่ีเป็นส่วนประกอบหรือส่วนเสริม เพื่อใหโ้ครงงาน  
มีความสมบูรณ์มากข้ึน และถา้มีการแบ่งงานกนัท า ใหมี้การตกลงรายละเอียดในการเช่ือมต่อช้ินงาน  
ท่ีชดัเจนดว้ย รวมทั้งตอ้งพฒันาระบบงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ บนัทึกขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ  
และครบถว้น 
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4.3 การทดสอบผลงานและแก้ไข เป็นการตรวจสอบความถกูตอ้งของผลงาน เพื่อใหแ้น่ใจ  
ว่าผลงานท่ีพฒันาข้ึน ท างานไดถ้กูตอ้งตรงตามความตอ้งการท่ีระบุไวใ้นเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ 

4.4 การอภิปรายและข้อเสนอแนะ เมื่อพฒันาผลงานเรียบร้อยแลว้ ใหจ้ดัท าขอ้สรุป  
ดว้ยขอ้ความท่ีสั้นกะทดัรัด ครอบคลุมหวัขอ้โครงงาน เพ่ือช่วยใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจถึงส่ิงท่ีคน้พบจากการท า
โครงงานและอภิปรายผล เพื่อพิจารณาขอ้มลูและผลท่ีได ้พร้อมกบัน าไปหาความสมัพนัธก์บั หลกัการ 
ทฤษฎี หรือผลงานท่ีผูอ่ื้นไดศึ้กษาไวแ้ลว้ ทั้งน้ีรวมไปถึงหลกัการ ทฤษฎี หรือผลงานของผูอ่ื้น  
มาใชป้ระกอบการอภิปรายผลได ้

4.5 แนวทางการพฒันาโครงงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ เม่ือท าโครงงานเสร็จส้ินลงแลว้ 
นกัเรียนอาจพบขอ้สงัเกต ประเด็นท่ีส าคญัหรือปัญหาซ่ึงสามารถเขียนเป็นขอ้เสนอแนะ ส าหรับผูท่ี้สนใจ
จะน าไปพฒันาผลงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5. เขียนรายงานและจดัท าคู่มอืการใช้ การเขียนรายงานเป็นวิธีการส่ือความหมายเพื่อใหผู้อ่ื้น
เขา้ใจแนวคิด วิธีด  าเนินการศึกษาคน้ควา้หาขอ้มลูท่ีได ้ตลอดจนขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกบั
โครงงาน ในการเขียนรายงานนกัเรียนควรใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย ชดัเจน กระชบั และตรงไปตรงมา และส่วน
สุดทา้ยเป็นคู่มือการใชง้านโครงงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 

 
หัวข้อในการเขียนรายงาน โครงงานคอมพวิเตอร์ 

 

ช่ือโครงงาน 
(ภาษาไทย)……………………………………………………….……………………………………………  
ช่ือโครงงาน (ภาษาองักฤษ)..………………………………………………………………………………….  
ประเภทของโครงงาน........................................................................................................................................  
ช่ือผู้ท าโครงงาน  
     1………………………………………..……………………………………เลขที่ ……… ชั้น ……..…..  
     2……………………………..……………………..……………………..…เลขที่ ……… ชั้น ………....  
ช่ือที่ปรึกษาโครงงาน .......................................................................................................................................  
ช่ือที่ปรึกษาโครงงานร่วม.................................................................................................................................. 
กิตติกรรมประกาศ.  ..........................................................................................................................................  
บทคดัย่อ............................................................................................................................................................  
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บทที่ 1 บทน า  

 ที่มาและความส าคญัของโครงงาน ......................................................................................................  
 วตัถุประสงค.์.........................................................................................................................................  
 ขอบเขตของโครงงาน...........................................................................................................................  

บทที่ 2 หลักการและทฤษฎ ี....................................................................................................................................  
บทที่ 3 วิธีด าเนินการ .............................................................................................................................................  
บทที่ 4 ผลการศึกษา................................................................................................................................................  
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ ..........................................................................................................................  
บรรณานุกรม .........................................................................................................................................................  
คู่มือการใช้งาน .......................................................................................................................................................  
   
 

ส่วนแรกของรายงานจะใหข้อ้มลูเก่ียวกบัโครงงาน โดยส่วนใหญ่ไดเ้ขียนไวใ้นขอ้เสนอโครงงาน
บา้งแลว้ ยกเวน้ กิตติกรรมประกาศ ซ่ึงเป็นค ากล่าวขอบคุณบุคลากรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนช่วย  
ใหก้ารท าโครงงานส าเร็จ อีกส่วนหน่ึงคือ บทคดัยอ่ ซ่ึงเป็นการอธิบายโดยสรุปใหเ้ห็นถึงผลการศึกษา  
ท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน โดยเขียนเป็นความเรียง 

 

บทที่ 1 บทน า เป็นส่วนรายละเอียดของเน้ือหาของโครงงานโดยไดเ้ขียนไวแ้ลว้ในขอ้เสนอ
โครงงานซ่ึงประกอบดว้ย ท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน วตัถุประสงค ์ขอบเขตของโครงงาน 

บทที่ 2 หลกัการและทฤษฎี เป็นส่วนสรุปขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศึกษาหาขอ้มลู หลกัการ ทฤษฎี  
หรือวิธีการท่ีจะน ามาใชใ้นการพฒันาโครงงาน ซ่ึงรวมถึงการระบุผลงานของผูอ่ื้น ท่ีผูจ้ดัท าโครงงาน  
น ามาเปรียบเทียบหรือพฒันาเพ่ิมเติมดว้ย 

บทที่ 3 วธิีด าเนินการ อธิบายขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียด ระบุปัญหาหรืออุปสรรค  
ท่ีพบ วิธีการท่ีใชแ้กไ้ข พร้อมทั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการท าโครงงาน 

บทที่ 4 ผลการศึกษา น าเสนอขอ้มลูหรือระบบท่ีพฒันาได ้โดยอาจแสดงเป็นรูปภาพ ตาราง กราฟ 
ขอ้ความ ทั้งน้ีตอ้งการส่ือความหมายใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดง่้าย 

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ การสรุปผลการด าเนินงาน เป็นการอธิบายผลสรุปท่ีไดจ้ากการ
ท าโครงงาน ถา้มีการตั้งสมมุติฐานควรระบุถึงขอ้มลูท่ีไดส้นบัสนุนหรือคดัคา้นสมมุติฐานท่ีตั้งไวห้รือ  
ยงัสรุปไม่ได ้การน าผลการทดลองหรือพฒันาไปใชป้ระโยชน์ อุปสรรคของการท าโครงงานหรือขอ้สงัเกต
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ท่ีส าคญัหรือขอ้ผดิพลาดบางประการท่ีเกิดข้ึนจากการท าโครงงานน้ี และควรมีขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง
โครงงานเพ่ือเป็นแนวทางใหผู้อ่ื้นศึกษาคน้ควา้ต่อไปในอนาคต นอกจากน้ีควรกล่าวถึงประโยชน์ท่ีผูจ้ดัท า
และผูใ้ชจ้ะไดป้ระโยชน์จากการท าโครงงานดว้ย 

บรรณานุกรม รวบรวมรายช่ือหนงัสือ วารสารเอกสารและ /หรือเวบ็ไซต ์ท่ีผูจ้ดัท าโครงงานใช้
ศึกษา คน้ควา้รายละเอียด ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการท าโครงงาน ทั้งน้ีเขียนเอกสารบรรณานุกรมตอ้งให้
ถกูตอ้งตามหลกัการเขียนดว้ย 

คู่มอืการใช้งาน เป็นคู่มืออธิบายวิธีการใชง้านผลงานนั้นโดยละเอียด ซ่ึงประกอบดว้ย ช่ือผลงาน 
คุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์เพ่ือท่ีจะใชก้บัผลงานนั้นได ้(ถา้มี) รายละเอียดของคอมพิวเตอร์  ตอ้งมีรายช่ือ
ซอฟตแ์วร์   ผลงานนั้นท าหนา้ท่ีอะไรบา้ง รับอะไรเป็นขอ้มลูเขา้ และส่งอะไรออกมาเป็นขอ้มลูออก 
วิธีการใชง้าน ควรอธิบายขั้นตอนตามล าดบัการท างาน ท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้าย ขอ้แนะน าการใชง้าน 
สามารถแยกออกจากรายงานหรือใส่ไวใ้นภาคผนวกของรายงานก็ได ้แลว้แต่ดุลยพินิจของผูจ้ดัท า 

6. การน าเสนอและแสดงโครงงาน โดยทัว่ไปเม่ือโครงงานเสร็จส้ินแลว้ ตอ้งมีการน าเสนอ
โครงงานใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการใชง้านหรือครูท่ีปรึกษาโครงงาน ดงันั้นควรเตรียมเอกสารน าเสนอใหส้มบูรณ์ 
โดยอาจปรับยอ่ขอ้ความท่ีส าคญัมาจากการรายงานก็ได ้การน าเสนอในรูปแบบใดนั้นตอ้งเลือกใหเ้หมาะสม
โดยพิจารณาวตัถุประสงคข์องงานน าเสนอ เช่น ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ป้ายนิทรรศการ เอกสารรายงาน แผน่พบั 
นอกจากน้ียงัตอ้งวางแผนในการน าเสนอและสาธิตโครงงาน และควรฝึกตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งไวด้ว้ย 
 

 
ภาพที่ 1.12  การน าเสนอและการแสดงโครงงาน 

ที่มา : http://www.thaigoodview.com 

 



18 
 

6.1  ช่ือโครงงาน 
6.2  ช่ือผูจ้ดัท าโครงงาน 
6.3  ช่ือท่ีปรึกษา 
6.4  ค าอธิบายถึงท่ีมาและความส าคญัของโครงงาน 
6.5  วิธีการด าเนินการท่ีส าคญั  
6.6  การสาธิตผลงาน 
6.7  ผลการสงัเกตและขอ้สรุปส าคญัท่ีไดจ้ากการท าโครงงาน   

 

ถา้เป็นการรายงานดว้ยค าพดูต่อท่ีประชุม ควรมีการเตรียมการในประเด็นต่อไปน้ี 
1) จดัล  าดบัความคิดในการน าเสนออยา่งมีระบบ และน าเสนออยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษา  

ท่ีชดัเจนเขา้ใจง่าย 
2) ท าความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีจะอธิบาย รวมไปถึงการเตรียมขอ้มลูท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการตอบ

ค าถาม 
3) หลีกเล่ียงการอ่านรายงาน 
4) ควรมองไปยงัผูฟั้งรายงาน 
5) ตอบค าถามอยา่งตรงไปตรงมา 
6) รายงานใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีก  าหนด 
7) ควรใชส่ื้อ เช่น สไลด ์แผน่ใส ประกอบการรายงาน 
8) ความเหมาะสมของเน้ือหาต่อผูฟั้ง 
9) ถา้เป็นโครงงานพฒันาผลงาน ผลงานนั้นควรอยูใ่นสภาพท่ีท างานไดเ้ป็นอยา่งดี 

การท าโครงงานคอมพิวเตอร์ นอกจากจะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้  
ทางคอมพิวเตอร์มาใชแ้กปั้ญหา พฒันาคิดคน้ผลิตภณัฑต่์าง ๆ แลว้ ยงัเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียน  
มีความสนใจท่ีจะท างานวิจยั และประกอบอาชีพทางคอมพิวเตอร์มากยิง่ข้ึนดว้ย ดงันั้นจึงน่าท่ีจะจดัให้  
การท าโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมในทุกระดบัชั้น เพ่ือน าไปสู่การพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต  
 

ตวัอย่างโครงงานคอมพวิเตอร์ 
ตวัอยา่งหวัขอ้โครงงานคอมพิวเตอร์ท่ีอาจน าไปสู่แนวคิดในการเลือกเร่ืองเพื่อจดัท าโครงงาน

คอมพิวเตอร์ ในการเลือกหวัขอ้เร่ืองโครงงานข้ึนอยูก่บัความสนใจของผูเ้รียน การตั้งช่ือเร่ืองตอ้งใหมี้
ความสมัพนัธ ์กบัเน้ือเร่ืองและมีความเฉพาะเจาะจง ตวัอยา่งหวัขอ้โครงงานต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งท่ียกมา
แสดงเพ่ือใหเ้ห็นขอบข่ายของเร่ืองต่างๆ ท่ีผูเ้รียนสามารถคิดท าโครงงานได ้
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1. โครงงานประเภทส่ือเพือ่การศึกษา (Educational Media Development) 
1. สารานุกรมไทยฉบบัมลัติมีเดีย 
2. ส่ิงมีชีวิตใตท้อ้งทะเล 
3. พิพิธภณัฑหุ่์นข้ีผึ้งไทย 
4. โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ 
5. 76 จงัหวดัของไทย 
6. โปรแกรมช่วยสอนการท างานของทรานซิสเตอร์ 
7. คอมพิวเตอร์สอนพิมพดี์ด 
8. ยาไทยและยาจีน 
9. สูตรขนมไทยอร่อยทัว่โลก   

2. โครงงานพฒันาเคร่ืองมอื (Tools Development)   
1. โปรแกรมการคน้หาค าภาษาไทย 
2. โปรแกรมอ่านอกัษรไทย 
3. โปรแกรมวาดภาพสามมิติ 
4. โปรแกรมเขา้และถอดรหสัขอ้มลู 
5. โปรแกรมบีบอดัขอ้มลู 
6. โปรแกรมประมวลผลค าไทยบนระบบปฏิบติัการลีนุกซ ์
7. โปรแกรมการออกแบบผงังาน 
8. พอร์ตแบบขนานของไทย 
9. การส่งสญัญาณควบคุมอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

3. โครงงานจ าลองทฤษฎี (Theory Simulation)   
1. การทดลองปัจจยัต่างๆ ในการเล้ียงปลานิลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
2. การทดลองปัจจยัต่างๆ ในการเพาะปลกูแกว้มงักรดว้ยคอมพิวเตอร์ 
3. การท านายอุณหภูมิจากขอ้มลูท่ีผา่นมา 
4. การทดลองผสมสารเคมีต่างๆ ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
5. ปัจจยัต่างๆ กบัการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองบิน 
6. ผลการปลกูขา้วในสภาวะแวดลอ้มท่ีต่างกนั 
7. การเปรียบเทียบเทคนิคของการยอ่ขนาดแฟ้มขอ้มลู 
8. โปรแกรมสงัเคราะห์เสียงพดูเบ้ืองตน้ 
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9. โปรแกรมจ าลองการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
10. โปรแกรมจ าลองการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

4. โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)   
1. ระบบบริหารจดัการขอ้มลูผูเ้รียนของโรงเรียน 
2. ระบบจดัการขอ้มลูการเงินส่วนบุคคล 
3. ระบบจองตัว๋รถไฟบนอินเทอร์เน็ต 
4. ระบบแนะน าเสน้ทางเดินรถประจ าทาง 
5. โปรแกรมสงัเคราะห์เสียงส าหรับคนตาบอดบนรถประจ าทาง 
6. โปรแกรมออกและตรวจขอ้สอบ 
7. เวบ็ไซตส่์วนบุคคล 
8. โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
9. โปรแกรมพจนานุกรมไทย-องักฤษ   

5. โครงงานพฒันาเกม (Game Development) 
1. เกมอกัษรเขาวงกต 
2. เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 
3. เกมผจญภยักบัภาษาองักฤษ 
4. เกมหมากฮอส 
5. เกมบวกลบเลขแสนสนุก 
6. เกมอกัษรไขว ้

 

การพฒันาผลงานสู่การประกวด 
การพฒันาผลงานสู่การประกวดเป็นการน าเสนอผลงานจากการท าโครงงานออกสู่สงัคมภายนอก 

การประกวดถือเป็นเวทีของผูท่ี้น าเสนอแนวคิดและการสร้างสรรคผ์ลงาน ในการส่งผลงานเขา้ประกวด 
ตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจขอ้ก  าหนด ระเบียบการ และแนวปฏิบติัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด ในการส่งผลงาน  
เขา้ประกวดควรปฏิบติัดงัน้ี 

1. ศึกษารายละเอียดและขอ้ก าหนดต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจ 
2. วางแผนร่วมกบัคณะท างาน และขอค าแนะน าจากท่ีปรึกษาโครงงาน 
3. จดัท าขอ้มลูต่าง ๆ ใหค้รบถว้น 
4. จดัท าหรือปรับปรุงโครงงาน ใหต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้ก าหนดของการประกวด 
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5. ฝึกซอ้มการน าเสนอและตอบขอ้ซกัถามของคณะกรรมการตดัสินการประกวด 
6. การด าเนินงานทุกขั้นตอนในการประกวดตอ้งค านึงถึงหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ  

และการตรงต่อเวลาเป็นส าคญั 
การน าเสนอผลงานเขา้ประกวดนั้นมีวตัถุประสงคห์ลกั เพ่ือเผยแพร่ประชาสมัพนัธใ์หผู้อ่ื้น  

ไดรั้บทราบถึงผลงานท่ีไดเ้กิดการศึกษาคน้ควา้ และความสามารถของคณะท างาน ทั้งน้ียงัไดแ้ลกเปล่ียน
ความรู้กบัผูส่้งผลงานเขา้ประกวดดว้ยกนั ซ่ึงรางวลัเป็นเพียงผลพลอยไดเ้ท่านั้น ค  าติชมและขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการตดัสินการประกวด เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการพฒันาผลงานใหคุ้ณภาพ  
และประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึนในอนาคต 
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