
ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์



หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นกัเรียนมอิีสระในการเลอืกศึกษาปัญหาท่ีตนเองสนใจ โดยจะตอ้ง

วางแผนการด าเนนิงาน ศึกษา พฒันาโปรแกรม โดยใชค้วามรูท้างกระบวนการวิศวกรรมซอฟตแ์วร ์

เคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณท์ี่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนทกัษะพ้ืนฐานในการพฒันาโครงงาน เร่ืองที่

นกัเรียนสนใจและคิดจะท าโครงงาน ซ่ึงอาจมผีูศึ้กษามากอ่น หรือเป็นเร่ืองที่นกัพัฒนาโปรแกรมไดเ้คย

คน้ควา้และพฒันาแลว้ นกัเรียนสามารถท าโครงงานเร่ืองดงักลา่วได ้แตต่อ้งคิดดดัแปลงแนวทางใน

การศึกษา การวิเคราะหข์อ้มลู การพฒันาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเตมิจากผลงานเดมิที่มีผูร้ายงาน

ไว ้จดุมุง่หมายส าคญัของการท าโครงงานเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดร้บัประสบการณ์ตรงใน

การใชร้ะบบคอมพิวเตอรแ์กปั้ญหา ประดษิฐคิ์ดคน้ หรือคน้ควา้หาความรูต้า่งๆ ใชค้อมพิวเตอรใ์น

การพฒันาสื่อการเรียนรูเ้พื่อการศึกษา ประดษิฐฮ์ารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์หรืออปุกรณ์ใชส้อยตา่งๆ 

พฒันาโปรแกรมประยกุตต์า่งๆ ตลอดจนการพฒันาเกมคอมพิวเตอร ์เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเป็นบคุคลที่

ใฝ่เรียนใฝ่ร ู ้การพฒันาความคิดใหม่ๆ  ความมคีณุธรรมจริยธรรม เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่ ใหก้บัเพื่อนมนษุย ์

และอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสขุ 



โครงงานคอมพิวเตอร ์คือ ผลงานที่ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ตามความสนใจ ความถนดัและ

ความสามารถของผูเ้รียน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์โครงงานจึงเป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ี่มกีาร

เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยผูเ้รียนจะหาหวัขอ้โครงงานที่ตนเองสนใจ รวมทัง้เชือ่มโยงความรูต้า่ง ๆ 

และความรูด้า้นคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสรา้งผลงานตามความตอ้งการไดอ้ย่าง

เหมาะสม โดยมคีรเูป็นที่ปรึกษาและใหค้ าแนะน า

ความสามารถที่เกิดจากการท าโครงงานคอมพิวเตอร์

โครงงานคอมพิวเตอรเ์ป็นกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ท าใหผู้เ้รียนเกิดความสามารถในดา้นตา่ง ๆ ที่

ส าคญั 5 ประการ ดงันี้

1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถที่เกิดจากการที่นกัเรียนเป็นผูท้ าโครงงานตอ้ง

น าเสนอผลงานให ้ครแูละเพื่อนนกัเรียนใหเ้ขา้ใจโครงงานคอมพิวเตอรไ์ดอ้ย่างชดัเจน ดงันัน้ ผูท้ า

โครงงานตอ้งสื่อสารความคิดในการสรา้งสรรคโ์ครงงานดว้ยการเขยีน หรือดว้ยปากเปลา่ รวมทัง้

เลือกใชร้ปูแบบของสื่ออย่างมปีระสิทธิภาพเพื่อน าเสนอแนวคิดในการจดั โครงงานใหผู้อ่ื้นไดเ้ขา้ใจ

2.ความสามารถในการคิด ซ่ึงผูเ้รียนจะมกีารคิดในลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี้



• การคิดวิเคราะห์ เกิดจากการท่ีผู้ เรียนต้องวิเคราะห์ปัญหาและแยกแยะสาเหตวุ่าเกิดเน่ืองจากอะไร
• การคิดสงัเคราะห์ เกิดจากการท่ีผู้ เรียนต้องน าความรู้ตา่ง ๆ ท่ีเรียนมา รวมทัง้ความรู้จากการค้นหาข้อมลู เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือการ
สร้างสรรค์โครงงาน

• การคิดอย่างสร้างสรรค์ เกิดจากการท่ีผู้ เรียนน าความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ
• การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกิดจากการท่ีผู้ เรียนได้มีการคิดไตร่ตรองว่าควรท าโครงงานใดและไมค่วรท าโครง งานใด เน่ืองจากโครงงานท่ี
สร้างขึน้อาจส่งผลกระทบตอ่สงัคมโดยรวม เช่น โครงงานระบบค านวณเลขหวย ส าหรับหาเลขที่คาดว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกในแต่
ละงวด อาจสง่ผลกระทบตอ่สงัคม ท าให้คนในสงัคมเกิดความหมกมุน่ในกบัการใช้เงินเลน่หวยมากขึน้

• การคิดอย่างเป็นระบบ เกิดจากการท่ีผู้ เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นขัน้ตอน โดยใช้ขัน้ตอนในการพฒันาโครงงาน คือ ผู้ เรียนเป็นผู้วางแผน
ในการศกึษา ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมลู พฒันา หรือประดิษฐ์คิดค้นผลงาน รวมทัง้การสรุปผลและการน าเสนอผลการศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดยมีผู้สอนและผู้ทรงคณุวฒุิเป็นผู้ให้ค าปรึกษา

• 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา เกิดจากการท่ีผู้ เรียนวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ประยกุต์
ความรู้ ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการแก้ไขปัญหา

• 4.ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต เกิดจากการท่ีผู้ เรียนได้น าความรู้และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการพฒันาโครงงาน และน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างเหมาะสม รวมถงึการพฒันาโครงงาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง อนัน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

• 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เกิดจากการท่ีผู้ เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาได้ อย่างถกูต้องเหมาะสม 
และมีคณุธรรม



• ด าเนินงานโดยนกัเรียน เป็นผู้ ริเร่ิมสร้างสรรค์และครูอาจารย์ เป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษามีองค์ประกอบดงันี ้
• 1. เป็นกิจกรรมการเรียนให้นกัเรียนศกึษา ค้นคว้า ปฏิบตัิดวัยตนเองโดยอาศยัหลกัวิชาการทางทฤษฎีตามเนือ้หา
โครงงานนัน้ๆ หรือจากประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นมากแล้ว

• 2. นกัเรียนทกุคนพิจารณาจดัท าโครงงานด้วยตนเอง หรือเป็นกลุม่โดยใช้ระยะเวลาสัน้ๆ เป็นภาคเรียน หรือมาก
วา่ก็ได้ แล้วแต่โครงงานเลก็หรือใหญ่

• 3. นกัเรียนเป็นผู้พิจารณาริเร่ิมสร้างสรรค์ คดัเลือกโครงงานที่จะศกึษาค้นคว้าปฏิบตัิด้วยตนเองตามความถนดั 
สนใจ และความพร้อม

• 4. นกัเรียนเป็นผู้ เสนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบตัิงานและการแปลผล รายงานผลตอ่อาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อด าเนินงานร่วมกนัให้บรรลตุามจดุหมายที่ก าหนดไว้

• 5. เป็นโครงงานที่เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของนกัเรียนตามวยัและสติปัญญา รวมทัง้การใช้จ่ายเงิน
ด าเนินงานด้วย



• คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัในทกุสาขาวิชา ดงันัน้โครงงาน
คอมพิวเตอร์จงึมีความหลากหลายทัง้ ในลกัษณะของเนือ้หา กิจกรรม และ
ประโยชน์หรือผลงานท่ีได้ โครงงานคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ในท่ีนี ้
แบง่เป็น 5 ประเภท คือ โครงงานพฒันาสื่อเพ่ือการศกึษา 
(Educational Media Development) โครงงานพฒันา
เคร่ืองมือ (Tools Development) โครงงานจ าลองทฤษฏี 
(Theory Simulation) โครงงานประยกุต์ใช้งาน 
(Application) และโครงงานพฒันาเกม (Game 
Development)



รูปท่ี 1 โปรแกรมสง่เสริมการเรียนรู้วิชาเคมี

ลกัษณะเด่นของโครงงานประเภทนี ้คือ เป็นโครงงานท่ีใช้คอมพวิเตอร์ในการผลิตส่ือเพ่ือการศกึษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน 
ซึง่อาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหดั บททบทวน และค าถามค าตอบไว้พร้อม ผู้ เรียนสามารถเรียนแบบรายบคุคลหรือรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพวิเตอร์
ช่วยสอนนี ้ถือว่าคอมพวิเตอร์เป็นอปุกรณ์การสอน ซึง่อาจเป็นการพฒันาบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้ เรียนเข้ามาศกึษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภท
นีส้ามารถพฒันาขึน้เพ่ือใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้ เรียนอาจคดัเลือกเนือ้หาท่ีเข้าใจยาก มาเป็นหวัข้อในการพฒันาส่ือเพ่ือการศกึษา 
ตวัอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสริุยจกัรวาล  ตวัแปรต่างๆ ท่ีมีผลต่อการช าก่ิงกหุลาบ หลกัภาษาไทย  และสถานท่ีส าคญัของ
ประเทศไทย เป็นต้น 



• รูปท่ี 2 โปรแกรมออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม

• โครงงานประเภทนีเ้ป็นโครงงานเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือชว่ยสร้างงานประยกุต์ต่างๆ โดยสว่นใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์
วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ช่วยการมองวตัถใุนมมุต่างๆ เป็นต้น ส าหรับซอฟต์แวร์เพ่ือการพิมพ์งานนัน้สร้างขึน้เป็น
โปรแกรมประมวลค า ซึง่จะเป็นเคร่ืองมือให้เราใช้ในการพิมพ์งานต่างๆบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สว่นซอฟต์แวร์การวาดรูป พฒันาขึน้เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้การวาดรูปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปได้โดยง่าย ส าหรับซอฟต์แวร์ช่วยการมองวตัถใุนมุมต่างๆ ใช้ส าหรับ
ช่วยการออกแบบสิง่ของ อาทิเช่น ผู้ใช้วาดแจกนัด้านหน้า และต้องการจะดวู่าด้านบนและด้านข้างเป็นอย่างไร ก็ให้ซอฟต์แวร์ค านวณ
ค่าและภาพท่ีควรจะเป็นมาให้ เพ่ือพิจารณาและแก้ไขภาพแจกนัที่ออกแบบไว้ได้อย่างสะดวก



• รูปท่ี 3 โปรแกรมจ าลองการเกิดคลื่นซนึามิ
• โครงงานประเภทนีเ้ป็นโครงงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจ าลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึง่เป็นงานท่ีไม่
สามารถทดลองด้วยสถานการณ์จริงได้ เช่น การจดุระเบิด เป็นต้น และเป็นโครงงานท่ีผู้ท าต้องศกึษารวบรวม
ความรู้ หลกัการ ข้อเท็จจริง และแนวคิดตา่งๆ อย่างลกึซึง้ในเร่ืองที่ต้องการศกึษาแล้วเสนอเป็นแนวคิด 
แบบจ าลอง หลกัการ ซึง่อาจอยู่ในรูปของสตูร สมการ หรือค าอธิบาย พร้อมทัง้ารจ าลองทฤษฏีด้วย
คอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ ภาพท่ีได้ก็จะเปลี่ยนไปตามสตูรหรือสมการนัน้ ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนมีความ
เข้าใจได้ดีย่ิงขึน้ การท าโครงงานประเภทนีมี้จดุส าคญัอยู่ท่ีผู้ท าต้องมีความรู้ในเร่ืองนัน้ๆ เป็นอย่างดี ตวัอย่าง
โครงงานจ าลองทฤษฎี เช่น การทดลองเร่ืองการไหลของของเหลว การทดลองเร่ืองพฤติกรรมของปลาปิรันย่า 
และการทดลองเร่ืองการมองเห็นวตัถแุบบสามมิติ เป็นต้น 



• รูปที่ 4 โปรแกรมจดัตารางสอน
• โครงงานประยกุต์ใช้งานเป็นโครงงานท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพ่ือประยกุต์ใช้งานจริงในชีวิตประจ าวนั อาทิ
เช่น ซอฟต์แวร์ส าหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์ส าหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์ส าหรับการ
ระบคุนร้าย เป็นต้น โครงงานประเภทนีจ้ะมีการประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออปุกรณ์ใช้สอยต่างๆ ซึง่อาจเป็นการ
คิดสร้างสิ่งของขึน้ใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมท่ีมีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้  โครงงานลกัษณะนีจ้ะต้อง
ศกึษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ก่อน แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการออกแบบ และพฒันาสิ่งของนัน้ๆ 
ต่อจากนัน้ต้องมีการทดสอบการท างานหรือทดสอบคณุภาพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบรูณ์ 
โครงงานประเภทนีผู้้ เรียนต้องใช้ความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง



• รูปท่ี 5 โปรแกรมเกมวิ่งร่อนย้อนยคุ
• โครงงานพฒันาเกมเป็นโครงงานพฒันาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมทาย
ค าศพัท์ และเกมการค านวณเลข เป็นต้น ซึง่เกมท่ีพฒันาขึน้นีน้่าจะเน้นให้เป็นเกมท่ีไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพ่ือฝึก
ความคิดอย่างมีหลกัการ โครงงานประเภทนีจ้ะมีการออกแบบลกัษณะและกฎเกณฑ์การเลน่ เพ่ือให้น่าสนใจแก่ผู้ เลน่ 
พร้อมทัง้ให้ความรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พฒันาควรจะได้ท าการส ารวจและรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัเกมต่างๆ ท่ีมีอยู่ทัว่ไป และ
น ามาปรับปรุงหรือพฒันาขึน้ใหม่เพ่ือให้เป็นเกมท่ีแปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้ เลน่กลุม่ตา่งๆ

• การจดัท าโครงงานคอมพิวเตอร์นัน้ ผู้ เรียนควรมีความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หลกัการท่ีใช้ใน
การแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลกัการเขียนโปรแกรม และการแทนข้อมลูในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเร่ิมท าโครงงาน 
และใช้ความรู้ดงักลา่วเป็นพืน้ฐานในการสร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการท าโครงงานผู้ เรียนอาจจะมี
โอกาสได้ท าความรู้จกักบัความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การออกแบบ
ฐานข้อมลู (Database Design) และการสืบค้นข้อมลู (Information Retrieval) เป็นต้น ซึง่จะขึน้อยู่กบั
หวัข้อท่ีผู้ เรียนเลือกท าโครงงาน


