ความหมายโครงงานคอมพิวเตอร์

หมายถึง กิจกรรมการเรียนที่นกั เรียนมีอิสระในการเลือกศึกษาปั ญหาที่ตนเองสนใจ โดยจะต้อง
วางแผนการดาเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ความรูท้ างกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการพัฒนาโครงงาน เรื่องที่
นักเรียนสนใจและคิดจะทาโครงงาน ซึ่งอาจมีผศู้ ึกษามาก่อน หรือเป็ นเรื่องที่นกั พัฒนาโปรแกรมได้เคย
ค้นคว้าและพัฒนาแล้ว นักเรียนสามารถทาโครงงานเรื่องดังกล่าวได้ แต่ตอ้ งคิดดัดแปลงแนวทางใน
การศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพิ่มเติมจากผลงานเดิมที่มีผรู้ ายงาน
ไว้ จุดมุง่ หมายสาคัญของการทาโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้รบั ประสบการณ์ตรงใน
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น หรือค้นคว้าหาความรูต้ า่ งๆ ใช้คอมพิวเตอร์ใน
การพัฒนาสื่อการเรียนรูเ้ พื่อการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่างๆ
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตา่ งๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึ กให้นกั เรียนเป็ นบุคคลที่
ใฝ่ เรียนใฝ่ รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ๆ ความมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ ให้กบั เพื่อนมนุษย์
และอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข

โครงงานคอมพิวเตอร์ คือ ผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถของผูเ้ รียน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานจึงเป็ นกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่มกี าร
เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยผูเ้ รียนจะหาหัวข้อโครงงานที่ตนเองสนใจ รวมทัง้ เชือ่ มโยงความรูต้ า่ ง ๆ
และความรูด้ า้ นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างผลงานตามความต้องการได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีครูเป็ นที่ปรึกษาและให้คาแนะนา
ความสามารถที่เกิดจากการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็ นกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่ทาให้ผเู้ รียนเกิดความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่
สาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1.ความสามารถในการสื่อสาร เป็ นความสามารถที่เกิดจากการที่นกั เรียนเป็ นผูท้ าโครงงานต้อง
นาเสนอผลงานให้ ครูและเพื่อนนักเรียนให้เข้าใจโครงงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจน ดังนัน้ ผูท้ า
โครงงานต้องสื่อสารความคิดในการสร้างสรรค์โครงงานด้วยการเขียน หรือด้วยปากเปล่า รวมทัง้
เลือกใช้รปู แบบของสื่ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนาเสนอแนวคิดในการจัด โครงงานให้ผอู้ ื่นได้เข้าใจ
2.ความสามารถในการคิด ซึ่งผูเ้ รียนจะมีการคิดในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

• การคิดวิเคราะห์ เกิดจากการที่ผ้ เู รี ยนต้ องวิเคราะห์ปัญหาและแยกแยะสาเหตุว่าเกิดเนื่องจากอะไร
• การคิดสังเคราะห์ เกิดจากการที่ผ้ เู รี ยนต้ องนาความรู้ตา่ ง ๆ ที่เรี ยนมา รวมทังความรู
้
้ จากการค้ นหาข้ อมูล เพื่อใช้ ในการแก้ ปัญหาหรื อการ
สร้ างสรรค์โครงงาน
• การคิดอย่างสร้ างสรรค์ เกิดจากการที่ผ้ เู รี ยนนาความรู้มาสร้ างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ
• การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เกิดจากการที่ผ้ เู รี ยนได้ มีการคิดไตร่ตรองว่าควรทาโครงงานใดและไม่ควรทาโครง งานใด เนื่องจากโครงงานที่
สร้ างขึ ้นอาจส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เช่น โครงงานระบบคานวณเลขหวย สาหรับหาเลขที่คาดว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกในแต่
ละงวด อาจส่งผลกระทบต่อสังคม ทาให้ คนในสังคมเกิดความหมกมุน่ ในกับการใช้ เงินเล่นหวยมากขึ ้น
• การคิดอย่างเป็ นระบบ เกิดจากการที่ผ้ เู รี ยนคิดแก้ ปัญหาอย่างเป็ นขันตอน
้
โดยใช้ ขนตอนในการพั
ั้
ฒนาโครงงาน คือ ผู้เรี ยนเป็ นผู้วางแผน
ในการศึกษา ค้ นคว้ า เก็บรวบรวมข้ อมูล พัฒนา หรื อประดิษฐ์ คิดค้ นผลงาน รวมทังการสรุ
้
ปผลและการนาเสนอผลการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง โดยมีผ้ สู อนและผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นผู้ให้ คาปรึกษา
• 3.ความสามารถในการแก้ ปัญหา เกิดจากการที่ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์ปัญหา เข้ าใจ และอธิบายปั ญหาทางด้ านคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ ประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครื่ องมือที่เหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหา
• 4.ความสามารถในการใช้ ทกั ษะชีวิต เกิดจากการที่ผ้ เู รี ยนได้ นาความรู้และกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ ในการพัฒนาโครงงาน และนาไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่างเหมาะสม รวมถึงการพัฒนาโครงงาน ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง อันนาไปสู่การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
• 5.ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เกิดจากการที่ผ้ เู รี ยนสามารถเลือกใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ ปัญหาได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
และมีคณ
ุ ธรรม

• ดาเนินงานโดยนักเรี ยน เป็ นผู้ริเริ่ มสร้ างสรรค์และครูอาจารย์ เป็ นผู้ให้ คาแนะนาปรึกษามีองค์ประกอบดังนี ้
• 1. เป็ นกิจกรรมการเรี ยนให้ นกั เรี ยนศึกษา ค้ นคว้ า ปฏิบตั ิดวั ยตนเองโดยอาศัยหลักวิชาการทางทฤษฎีตามเนื ้อหา
โครงงานนันๆ
้ หรื อจากประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ พบเห็นมากแล้ ว
• 2. นักเรี ยนทุกคนพิจารณาจัดทาโครงงานด้ วยตนเอง หรื อเป็ นกลุม่ โดยใช้ ระยะเวลาสันๆ
้ เป็ นภาคเรี ยน หรื อมาก
ว่าก็ได้ แล้ วแต่โครงงานเล็กหรื อใหญ่
• 3. นักเรี ยนเป็ นผู้พิจารณาริ เริ่ มสร้ างสรรค์ คัดเลือกโครงงานที่จะศึกษาค้ นคว้ าปฏิบตั ิด้วยตนเองตามความถนัด
สนใจ และความพร้ อม
• 4. นักเรี ยนเป็ นผู้เสนอโครงงาน รายละเอียดของโครงงาน แผนปฏิบตั ิงานและการแปลผล รายงานผลต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อดาเนินงานร่วมกันให้ บรรลุตามจุดหมายที่กาหนดไว้
• 5. เป็ นโครงงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของนักเรี ยนตามวัยและสติปัญญา รวมทังการใช้
้
จ่ายเงิน
ดาเนินงานด้ วย

• คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ในทุกสาขาวิชา ดังนันโครงงาน
้
คอมพิวเตอร์ จงึ มีความหลากหลายทัง้ ในลักษณะของเนื ้อหา กิจกรรม และ
ประโยชน์หรื อผลงานที่ได้ โครงงานคอมพิวเตอร์ มีหลายประเภท ในที่นี ้
แบ่งเป็ น 5 ประเภท คือ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
(Educational Media Development) โครงงานพัฒนา
เครื่ องมือ (Tools Development) โครงงานจาลองทฤษฏี
(Theory Simulation) โครงงานประยุกต์ใช้ งาน
(Application) และโครงงานพัฒนาเกม (Game
Development)

รูปที่ 1 โปรแกรมส่งเสริ มการเรี ยนรู้วิชาเคมี
ลักษณะเด่นของโครงงานประเภทนี ้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้ างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน
ซึง่ อาจจะต้ องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้ พร้ อม ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนี ้ ถือว่าคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึง่ อาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ ามาศึกษาด้ วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภท
นี ้สามารถพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผู้เรี ยนอาจคัดเลือกเนื ้อหาที่เข้ าใจยาก มาเป็ นหัวข้ อในการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของ
ประเทศไทย เป็ นต้ น

• รูปที่ 2 โปรแกรมออกแบบงานด้ านสถาปั ตยกรรม
• โครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานเพื่อพัฒนาเครื่ องมือช่วยสร้ างงานประยุกต์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์
วาดรูป ซอฟต์แวร์ พิมพ์งาน และซอฟต์แวร์ ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ เป็ นต้ น สาหรับซอฟต์แวร์ เพื่อการพิมพ์ งานนั ้นสร้ างขึ ้นเป็ น
โปรแกรมประมวลคา ซึง่ จะเป็ นเครื่ องมือให้ เราใช้ ในการพิมพ์งานต่างๆบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์ การวาดรูป พัฒนาขึ ้นเพื่อ
อานวยความสะดวกให้ การวาดรูปบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นไปได้ โดยง่าย สาหรับซอฟต์แวร์ ช่วยการมองวัตถุในมุมต่างๆ ใช้ สาหรับ
ช่วยการออกแบบสิง่ ของ อาทิเช่น ผู้ใช้ วาดแจกันด้ านหน้ า และต้ องการจะดูว่าด้ านบนและด้ านข้ างเป็ นอย่างไร ก็ให้ ซอฟต์แวร์ คานวณ
ค่าและภาพที่ควรจะเป็ นมาให้ เพื่อพิจารณาและแก้ ไขภาพแจกันที่ออกแบบไว้ ได้ อย่างสะดวก

• รูปที่ 3 โปรแกรมจาลองการเกิดคลื่นซึนามิ
• โครงงานประเภทนี ้เป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วยในการจาลองการทดลองของสาขาต่างๆ ซึง่ เป็ นงานที่ไม่
สามารถทดลองด้ วยสถานการณ์จริ งได้ เช่น การจุดระเบิด เป็ นต้ น และเป็ นโครงงานที่ผ้ ทู าต้ องศึกษารวบรวม
ความรู้ หลักการ ข้ อเท็จจริ ง และแนวคิดต่างๆ อย่างลึกซึ ้งในเรื่ องที่ต้องการศึกษาแล้ วเสนอเป็ นแนวคิด
แบบจาลอง หลักการ ซึง่ อาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรื อคาอธิบาย พร้ อมทังารจ
้ าลองทฤษฏีด้วย
คอมพิวเตอร์ ให้ ออกมาเป็ นภาพ ภาพที่ได้ ก็จะเปลี่ยนไปตามสูตรหรื อสมการนัน้ ซึง่ จะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความ
เข้ าใจได้ ดียิ่งขึ ้น การทาโครงงานประเภทนี ้มีจดุ สาคัญอยู่ที่ผ้ ทู าต้ องมีความรู้ในเรื่ องนันๆ
้ เป็ นอย่างดี ตัวอย่าง
โครงงานจาลองทฤษฎี เช่น การทดลองเรื่ องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่ องพฤติกรรมของปลาปิ รันย่า
และการทดลองเรื่ องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิติ เป็ นต้ น

• รูปที่ 4 โปรแกรมจัดตารางสอน
• โครงงานประยุกต์ใช้ งานเป็ นโครงงานที่ใช้ คอมพิวเตอร์ ในการสร้ างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้ งานจริ งในชีวิตประจาวัน อาทิ
เช่น ซอฟต์แวร์ สาหรับการออกแบบและตกแต่งภายในอาคาร ซอฟต์แวร์ สาหรับการผสมสี และซอฟต์แวร์ สาหรับการ
ระบุคนร้ าย เป็ นต้ น โครงงานประเภทนี ้จะมีการประดิษฐ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรื ออุปกรณ์ใช้ สอยต่างๆ ซึง่ อาจเป็ นการ
คิดสร้ างสิ่งของขึ ้นใหม่ หรื อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้ วให้ มีประสิทธิภาพสูงขึน้ โครงงานลักษณะนี ้จะต้ อง
ศึกษาและวิเคราะห์ความต้ องการของผู้ใช้ ก่อน แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ ในการออกแบบ และพัฒนาสิ่งของนันๆ
้
ต่อจากนันต้
้ องมีการทดสอบการทางานหรื อทดสอบคุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ แล้ วปรับปรุงแก้ ไขให้ มีความสมบูรณ์
โครงงานประเภทนี ้ผู้เรี ยนต้ องใช้ ความรู้เกี่ยวกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรม และเครื่ องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

• รูปที่ 5 โปรแกรมเกมวิ่งร่อนย้ อนยุค
• โครงงานพัฒนาเกมเป็ นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์ เกมเพื่อความรู้ และ/หรื อ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมทาย
คาศัพท์ และเกมการคานวณเลข เป็ นต้ น ซึง่ เกมที่พฒ
ั นาขึ ้นนี ้น่าจะเน้ นให้ เป็ นเกมที่ไม่รุนแรง เน้ นการใช้ สมองเพื่อฝึ ก
ความคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี ้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้ น่าสนใจแก่ผ้ เู ล่น
พร้ อมทังให้
้ ความรู้สอดแทรกไปด้ วย ผู้พฒ
ั นาควรจะได้ ทาการสารวจและรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทวั่ ไป และ
นามาปรับปรุงหรื อพัฒนาขึ ้นใหม่เพื่อให้ เป็ นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผ้ เู ล่นกลุม่ ต่างๆ
• การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ นนั ้ ผู้เรี ยนควรมีความรู้พื ้นฐานเกี่ยวกับการทางานของเครื่ องคอมพิวเตอร์ หลักการที่ใช้ ใน
การแก้ ปัญหา กระบวนการแก้ ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรม และการแทนข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่ มทาโครงงาน
และใช้ ความรู้ดงั กล่าวเป็ นพื ้นฐานในการสร้ างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการทาโครงงานผู้เรี ยนอาจจะมี
โอกาสได้ ทาความรู้จกั กับความรู้ใหม่เพิ่มเติมอีกด้ วย เช่น ปั ญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) การออกแบบ
ฐานข้ อมูล (Database Design) และการสืบค้ นข้ อมูล (Information Retrieval) เป็ นต้ น ซึง่ จะขึ ้นอยู่กบั
หัวข้ อที่ผ้ เู รี ยนเลือกทาโครงงาน

