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ใบความรูที่ 2.4 
เร่ือง ความหมายและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร 

 
1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร  
 ความหมายของโครงงาน 
  โครงงาน (Project Approach) คือ กิจกรรมท่ีเปดโอกาสให ผูเรียนไดทําการศึกษาคนควา
และฝกปฏิบัติดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร หรือกระบวนการอ่ืนๆ ไปใชในการศึกษาหาคําตอบ โดยมีครูผูสอนคอยกระตุนแนะนําและให
คําปรึกษาแกผูเรียนอยางใกลชิด ตั้งแตการเลือกหัวขอท่ีจะศึกษา คนควา ดําเนินงานตามแผน กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานและการนําเสนอผลงาน ซ่ึงอาจทําเปนบุคคลหรือเปนกลุม 
 ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร 
  โครงงานคอมพิวเตอร หมายถึง กิจกรรมการเรียนท่ีนักเรียนมีอิสระในการเลือกศึกษา
ปญหาท่ีตนสนใจ ซ่ึงอาจเปนปญหาท่ีตองใชความรู ทางคอมพิวเตอรตลอดจนทักษะพ้ืนฐานในการพัฒนา
โครงงาน โครงงานบางเรื่องอาจตองการวัสดุอุปกรณนอกเหนือจากท่ีมีอยู  ซ่ึงนักเรียนจะตองคิด
ออกแบบสรางขึ้น หรือดัดแปลงเพ่ือใชงานไดตรงกับความตองการโดยในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร
จะอยูภายใตการดูแลและใหคําปรึกษาของครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอรหรือตางสาขาวิชารวมท้ังผูทรงคณุวฒุิ
ดานตาง ๆ ดวย 
 

2. ความสําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
                     เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีผลกระทบตอความเจริญกาวหนาของสังคม ปจจุบันเทคโนโลยดีานนี้
มีการ เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว จึงเปนเรื่องยากท่ีประชาชนจะคอยติดตามความกาวหนาอยูตลอดเวลา 
ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยี ของคอมพิวเตอร จึงตองศึกษาหลักการและเนื้อหาพ้ืนฐานเปนสําคัญ การศึกษา
ดานวิทยาการคอมพิวเตอร เปนส่ิงจําเปนเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตรธรรมชาติ คอมพิวเตอรได
เปล่ียนแปลงโลกของเราในดานตางๆ มากมาย ไดแก  
 1.สังคมโดยสวนใหญเปล่ียนจากสังคมอุตสาหกรรมเปนสังคมสารสนเทศ  
 2.การตัดสินใจในเรื่องตางๆ มักขึ้นอยูกับขอมูลซ่ึงไดจากระบบคอมพิวเตอร  
 3. คอมพิวเตอรกลายเปนเครื่องมือท่ีสําคัญแทนเครื่องมืออ่ืนๆ ในอดีต เชน เครื่องพิมพดีด เครื่องคิด
เลข เปนตน  
 4. คอมพิวเตอรถูกใชในการออกแบบสถานการณหรือปญหาท่ีซับซอนตางๆ  
 5. คอมพิวเตอรเปนอุปกรณหลักท่ีใชในงานตดิตอส่ือสารของโลกปจจุบัน  
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 การศึกษาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีขึ้น เพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิทยาการ
คอมพิวเตอร และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมได การจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรจะเปนส่ิงท่ีทํา
ใหผูเรียน สามารถบรรลุเปาหมายนี้ไดอยางสมบูรณ จุดมุงหมายท่ีสําคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรในโรงเรียน คือการท่ีผูเรียนไดมีโอกาสนําความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไปใชในการแกปญหา 
ประดิษฐคิดคน หรือคนควาหาความรูตางๆ  ดวยตนเอง ซ่ึงวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการทํา
โครงงานคอมพิวเตอร โครงงานคอมพิวเตอรเปนการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณอ่ืนๆ ในการศึกษา ทดลอง 
แกปญหาตางๆ เพ่ือนําผลงานท่ีไดมาประยุกตใชงานจริง หรือเพ่ือใชชวยสรางส่ือเสริมการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 โครงงานคอมพิวเตอรจึงเปนกิจกรรมทางวิทยาศาสตรท่ีชวยใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะการใช
เครื่องคอมพิวเตอรและซอฟตแวร พรอมท้ังเครื่องมือตางๆ ในการแกปญหา รวมท้ังการพัฒนาเจตคติในการ
สรางผลงาน โครงงานคอมพิวเตอรเปนกิจกรรมหนึ่งท่ีผูเรียนสามารถศึกษาปญหาท่ีตนสนใจ ซ่ึงอาจเปน
ปญหาท่ีตองใชความรูท่ีเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมาผสมผสานกัน ซ่ึงบางโครงงานอาจตองใชความรูอ่ืนๆ 
มารวมดวย โดยผูเรียนจะตองวางแผนการดําเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรมหรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของ  
ตลอดจนทักษะพ้ืนฐานในการพัฒนาโครงงาน โครงงานบางเรื่องอาจตองการวัสดุอุปกรณนอกเหนือจากท่ีมี
อยู ซ่ึงผูเรียนจะตองพัฒนาขึ้น หรือดัดแปลงเพ่ือใหใชงานไดตรงกับความตองการโดยในการพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอรจะอยูภายใตการ ดูแลและใหคําปรึกษาของผูสอน และผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ  
                   โครงงานคอมพิวเตอรในระดับมัธยมศึกษา ควรเปนประเด็นหรือปญหาท่ีผูเรียนสนใจ และ
สามารถใชความรู ทักษะ ตลอดจนประสบการณในระดับของผูเรียน เพ่ือคิดแนวทางในการแกปญหาและ
พัฒนาโปรแกรม อยางไรก็ตาม เรื่องท่ีผูเรียนสนใจนั้นอาจมีผูศึกษามากอน หรือเปนเรื่องท่ีไดเคยคนควา
และพัฒนามาแลว แตผูเรียนก็ยังสามารถทําโครงงานเรื่องดังกลาวได เพียงแตคิดดัดแปลงแนวทางใน
การศึกษาการวิเคราะหขอมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากผลงานเดิมท่ีมีผูรายงานไว 
กิจกรรมท่ีจัดวาเปนโครงงานคอมพิวเตอรควรมีองคประกอบหลักดังตอไปนี้  
 - เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับซอฟตแวร และ/หรือ ฮารดแวร  
 - ผูเรียนเปนผูริเริ่มและเลือกเรื่องท่ีจะศึกษา คนควา พัฒนา ดวยตนเองตามความสนใจและระดับ
ความรูความสามารถ  
 - ผูเรียนเปนผูวางแผนในการศึกษา คนควา ตลอดจนการพัฒนา เก็บรวบรวมขอมูล หรือประดิษฐ
คิดคน รวมท้ังการสรุปผล และการเสนอผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยมีผูสอนและผูทรงคุณวุฒิเปน
ผูใหคําปรึกษา การทําโครงงานคอมพิวเตอรมีแตละเรื่องใชเวลาและคาใชจายในการพัฒนาไมเทากัน ตั้งแต
เรื่องงายไปจนถึงเรื่องท่ียุงยากซับซอน ผู เรียนจึงควรเลือกทําโครงงานท่ีเหมาะสมกับระดับความรู 
ความสามารถ ความสนใจ และงบประมาณของผูเรียน โดยท่ัวไปการทําโครงงานคอมพิวเตอรจัดเปนสวน
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หนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรของทุกระดับการศึกษา โดยอาจจะทําเปนกลุมหรือทําเปน
รายบุคคล ท้ังนี้ขึ้นอยูกับความสนใจของผูเรียนแตละคนแตละกลุมเปนสําคัญ  
 

3. คุณคาของโครงงานคอมพิวเตอร 
 การทําโครงงานและการจัดงานแสดงโครงงานคอมพิวเตอรจะมีคุณคาตอการฝกฝนใหผูเรียนมี
ความรู ความชํานาญ และมีทักษะในการนําระบบคอมพิวเตอรไปใชในการแกปญหา ประดิษฐคิดคน หรือ
คนควาหาความรูตางๆ ดวยตนเองดังท่ีไดกลาวมาแลว และยังมีคุณคาอ่ืนๆ อีกดังตอไปนี้  
 - เปดโอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง  
 - เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษา คนควา และเรียนรูในเรื่องท่ีผูเรียนสนใจไดลึกซ้ึงกวาการเรียนใน
หองตามปกติ  
 - สงเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแกปญหา การตัดสินใจ รวมท้ังการส่ือสารระหวางกัน  
 - กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในการศึกษาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสนใจท่ีจะ
ประกอบอาชีพทางดานนี้  
 - สงเสริมใหผูเรียนไดใชเวลาใหเปนประโยชนในทางสรางสรรค  
 - สรางความสัมพันธระหวางผู เรียนกับผูสอนและชุมชน รวมท้ังสงเสริมใหชุมชนสนใจ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของมากขึ้น  
 - สรางสํานึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบดวยตนเอง 
 

4. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร 
 คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยในทุกสาขา วิชา ดังนั้นโครงงานคอมพิวเตอรจึงมีความ
หลากหลายท้ัง ในลักษณะของเนื้อหา กิจกรรม และประโยชนหรือผลงานท่ีได โครงงานคอมพิวเตอรมี
หลายประเภท ในท่ีนี้แบงเปน 5 ประเภท คือ โครงงานพัฒนาส่ือเพ่ือการศึกษา (Educational Media 
Development) โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development) โครงงานจําลองทฤษฏี (Theory Simulation) 
โครงงานประยุกตใชงาน (Application) และโครงงานพัฒนาเกม (Game Development) 
 

 4.1 โครงงานพัฒนาส่ือเพ่ือการศกึษา 
  ลักษณะ เดนของโครงงานประเภทนี้ คือ เปนโครงงานท่ีใชคอมพิวเตอร ในการผลิตส่ือเพ่ือ
การศึกษาโดยการสรางโปรแกรมบทเรียนหรือหนวยการเรียน ซ่ึงอาจจะตองมีภาคแบบฝกหัดบททบทวน 
และคําถามคําตอบไวพรอม ผูเรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุมการสอน โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนนี้ ถือวาคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการสอน ซ่ึงอาจเปนการพัฒนาบทเรียนแบบออนไลน ใหผูเรียน
เขามาศึกษาดวยตนเองก็ได โครงงาน ประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพ่ือใชประกอบการสอนในวิชาตางๆ โดย
ผูเรียนอาจคัดเลือกเนื้อหาท่ีเขาใจยาก มาเปนหัวขอในการพัฒนาส่ือเพ่ือการศึกษา ตัวอยางโครงงาน เชน 
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การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจ็กไตล โครโมโซม ระบบสมการ ระบบสุริยะจักรวาล  ตัวแปรตางๆ ท่ีมีผลตอการชํา
กิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย  และสถานท่ีสําคัญของประเทศไทย เปนตน 
 

 4.2. โครงงานพัฒนาเคร่ืองมือ 
  โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานเพ่ือพัฒนาเครื่องมือชวยสรางงานประยุกตตางๆ โดยสวน
ใหญจะอยูในรูปซอฟตแวร เชน ซอฟตแวรวาดรูป ซอฟตแวรพิมพงาน และซอฟตแวรชวยการมองวัตถุใน
มุมตางๆ เปนตน สําหรับซอฟตแวรเพ่ือการพิมพงานนั้นสรางขึ้นเปนโปรแกรมประมวลคํา ซ่ึงจะเปน
เครื่องมือใหเราใชในการพิมพงานตางๆบนเครื่องคอมพิวเตอร สวนซอฟตแวรการวาดรูป พัฒนาขึ้นเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหการวาดรูปบนเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนไปได โดยงาย สําหรับซอฟตแวรชวยการ
มองวัตถุในมุมตางๆ ใชสําหรับชวยการออกแบบส่ิงของ อาทิเชน ผูใชวาดแจกันดานหนา และตองการจะดู
วาดานบนและดานขางเปนอยางไร ก็ใหซอฟตแวรคํานวณคาและภาพท่ีควรจะเปนมาให เพ่ือพิจารณาและ
แกไขภาพแจกันท่ีออกแบบไวไดอยางสะดวก เปนตน 
 

 4.3 โครงงานจําลองทฤษฏี 
  โครงงานประเภทนี้เปนโครงงานท่ีใชคอมพิวเตอรชวยในการจําลองการทดลองของสาขา 
ตางๆ ซ่ึงเปนงานท่ีไมสามารถทดลองดวยสถานการณจริงได เชน การจุดระเบิด เปนตน และเปนโครงงานท่ี
ผูทําตองศึกษารวบรวมความรู หลักการขอเท็จจริง และแนวคิดตางๆ อยางลึกซ้ึงในเรื่องท่ีตองการศึกษาแลว
เสนอเปนแนวคิด แบบจําลองหลักการ ซ่ึงอาจอยูในรูปของสูตร สมการ หรือคําอธิบาย พรอมท้ังการจําลอง
ทฤษฏีดวยคอมพิวเตอรใหออกมาเปนภาพ ภาพท่ีไดก็จะเปล่ียนไปตามสูตรหรือสมการนั้น ซ่ึงจะทําให
ผูเรียนมีความเขาใจไดดียิ่งขึ้น การทําโครงงานประเภทนี้มีจุดสําคัญอยูท่ีผูทําตองมีความรูในเรื่องนั้นๆ เปน
อยางดี ตัวอยางโครงงานจําลองทฤษฎี เชน การทดลองเรื่องการไหลของของเหลว การทดลองเรื่อง
พฤติกรรมของปลาปรันยา และการทดลองเรื่องการมองเห็นวัตถุแบบสามมิต ิเปนตน 
 

 4.4 โครงงานประยุกตใชงาน 
  โครงงานประยุกตใชงานเปนโครงงานท่ีใชคอมพิวเตอรในการสรางผลงานเพ่ือ 
ประยุกตใชงานจริงในชีวิตประจําวัน อาทิเชน ซอฟตแวรสําหรับการออกแบบและตกแตงภายในอาคาร 
ซอฟตแวรสําหรับการผสมสี และซอฟตแวรสําหรับการระบุคนราย เปนตน โครงงานประเภทนี้จะมีการ
ประดิษฐฮารดแวร ซอฟตแวร หรืออุปกรณใชสอยตางๆ ซ่ึงอาจเปนการคิดสรางส่ิงของขึ้นใหม หรือ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โครงงานลักษณะนี้จะตองศึกษาและ
วิเคราะหความตองการของผูใชกอน แลวนําขอมูลท่ีไดมาใชในการออกแบบ และพัฒนาส่ิงของนั้นๆ 
ตอจากนั้นตองมีการทดสอบการทํางานหรือทดสอบคุณภาพของส่ิงประดิษฐแลวปรับ ปรุงแกไขใหมีความ
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สมบูรณ โครงงานประเภทนี้ผูเรียนตองใชความรูเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร ภาษาโปรแกรม และเครื่องมือ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

 4.5 โครงงานพัฒนาเกม 
  โครงงานพัฒนาเกมเปนโครงงานพัฒนาซอฟตแวรเกมเพ่ือความรู  และ/หรือ ความ
เพลิดเพลิน เชน เกมหมากรุก เกมทายคําศัพท และเกมการคํานวณเลข เปนตน ซ่ึงเกมท่ีพัฒนาขึ้นนี้นาจะเนน
ใหเปนเกมท่ีไมรุนแรง เนนการใชสมองเพ่ือฝกความคิดอยางมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการ
ออกแบบลักษณะและกฎเกณฑการเลน เพ่ือใหนาสนใจแกผูเลน พรอมท้ังใหความรูสอดแทรกไปดวย 
ผูพัฒนาควรจะไดทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเกมตางๆ ท่ีมีอยูท่ัวไป และนํามาปรับปรุงหรือ
พัฒนาขึ้นใหมเพ่ือใหเปนเกมท่ีแปลกใหม และนาสนใจแกผูเลนกลุมตางๆ 
 การจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรนั้น ผูเรียนควรมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร หลักการท่ีใชในการแกปญหา กระบวนการแกปญหา หลักการเขียนโปรแกรม และการแทน
ขอมูลในคอมพิวเตอร กอนท่ีจะเริ่มทําโครงงาน และใชความรูดังกลาวเปนพ้ืนฐานในการสรางความรูใหม
ในโครงงาน คอมพิวเตอร โดยในการทําโครงงานผูเรียนอาจจะมีโอกาสไดทําความรูจักกับความรูใหมเพ่ิม 
เติมอีกดวย เชน ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) และ
การสืบคนขอมูล (Information Retrieval) เปนตน ซ่ึงจะขึ้นอยูกับหัวขอท่ีผูเรียนเลือกทําโครงงาน 


