
                        โครงงานคอมพิวเตอร ์

 
โครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดใช้ทักษะ  
ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแกปัญหาต่างๆ  ผู้เรียน
จะต้องวางแผนด าเนินงาน ศึกษา พัฒนาโปรแกรม หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานควรมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
     - เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์  
     - ผู้เรียนเป็นริเริ่มและเลือกเรื่องท่ีจะศึกษา ค้นคว้า พัฒนา  
     - เก็บรวบรวมหรือประดิษฐ์คิดค้นด้วยตนเองตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ 
     - ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา สรุป และเสนอผลการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีผู้เสนอเป็นที่
ปรึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้  
1. ชื่อโครงงาน ถ้าเป็นโครงงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ ใช้ชื่อโครงงานว่า การพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง ............ 
ข้างต้น ได้แก่ โครงงานพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทการ
ทดลองทฤษฎี  
โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน และโครงงานพัฒนาเกม  
2. ชื่อ สกุล ผู้ท าโครงงาน 
3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
4. ระยะเวลาด าเนินงาน ให้ระบุเวลาเป็นจ านวนวัน เป็นต้น 
5. แนวคิด ที่มา และความส าคัญ อธิบายว่าเหตุใดจึงเลือกท าโครงงานนี้ โครงงานนี้มีความส าคัญ
อย่างไร เรื่องท่ีท าเป็นเรื่องใหม่หรือมีผู้อื่นศึกษาค้นคว้ามาก่อนบ้างแล้ว  ถ้ามีผู้อื่นศึกษามาก่อนแล้วผล
ที่ได้เป็นอย่างไร และเรื่องที่ท านี้จะขยายเพิ่มเติม ปรับปรุงจากเรื่องที่ผู้อ่ืนท าไว้อย่างไร หรือเป็นการ
ท าซ้ าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ 
6. วัตถุประสงค์ หลักการเขียนต้องเขียนเป็นข้อๆ และสัมพันธ์มาจากชื่อเรื่องของโครงงาน  
7. หลักการและทฤษฎี อธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เช่น โครงงานพัฒนา
เว็บไซต์ ควรจะกล่าวถึงองค์ประกอบในการออกแบบเว็บไซต์และข้อผิดพลาดในการสร้างเว็บไซต์ เป็น
ต้น 
8. วิธีด าเนินงาน 
- อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องใช้มีอะไรบ้าง วัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ที่ใด และมีชิ้น
ใดบ้างท่ีต้องจัดซื้อหรือหยิบยกมาจากที่ต่างๆ 
- ก าหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคท่ีใช้ในการพัฒนา 
- แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และการเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการน าเสนอผลงาน 
- งบประมาณท่ีใช้ 
10. แผนปฏิบัติงาน ใช้ระบุว่า มีแผนหรือขั้นตอนท าอะไรบ้าง แต่ละข้ันตอนใช้เวลากี่วัน เป็นต้น 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
12. เอกสารอ้างอิง  

  

 

 



ความหมายและคุณค่าของการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 
           เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคมในโลกปัจจุบันนี้  
เทคโนโลยีด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นเรื่องยากท่ีประชาชนจะคอยติดตาม
ความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์คุ้มค่าอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาเทคโนโลยี
ของคอมพิวเตอร์จึงต้องศึกษาหลักการและเนื้อหาพื้นฐานเป็นส าคัญ  
การศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจ าเป็นเสมือนกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 
คอมพิวเตอร์ได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราในด้านต่าง ๆ มากมายได้แก่  
- สังคมโดยส่วนใหญ่เปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมสารสนเทศ 
- การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ มักข้ึนอยู่กับข้อมูลซึ่งได้จากระบบคอมพิวเตอร์  
- คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญแทนเครื่องมืออ่ืน ๆ ในอดีต เช่น เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคิด
เลขเป็นต้น 
- คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการออกแบบสถานการณ์หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่าง ๆ  
- คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน 

          นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเรียนวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพ่ือความเข้าใจความเป็นไปของ
ธรรมชาติในโลก ในท านองเดียวกันนักเรียนต้องเรียนวิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อความเข้าใจใน
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของสังคมต่าง ๆ ในยุคสารสนเทศ เนื้อหาวิชาทางด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
วิทยาการของคอมพิวเตอร์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมได้  ดังนั้นการจัดท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่ท าให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ 
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  คือการที่นักเรียนได้มี
โอกาสฝึกความสามารถในการน าความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ประดิษฐ์คิดค้น
หรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งคือการที่นักเรียนได้มี
โอกาสท าโครงงานคอมพิวเตอร์  
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นงานวิจัยในระดับนักเรียน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่
ในการศึกษา ทดลอง แก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน าผลที่ได้มาประยุกต์ใช้งานจริง หรือใช้เพื่อช่วยสร้างสื่อ
เพ่ือเสริมการเรียนให้ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  พร้อมทั้ง
เครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา รวมทั้งการพัฒนาการสร้างผลงานจริงอีกด้วย 

          โครงงานคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นกิจกรรมการเรียนที่นักเรียนมีอิสระในการ
เลือกศึกษาปัญหาที่ตนสนใจ ซึ่งอาจเป็นปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ กระบวนการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ตลอดจนทักษะพ้ืนฐานในการพัฒนาโครงงาน  โครงงานบางเรื่อง
อาจต้องการวัสดุอุปกรณ์นอกเหนือจากที่มีอยู่ ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดออกแบบสร้างขึ้น หรือดัดแปลง



เพ่ือใช้งานได้ตรงกับความต้องการ โดยในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์จะอยู่ภายใต้การดูแลและ
ให้ค าปรึกษาของครูในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือต่างสาขาวิชารวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ด้วย 

          โครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะท าในระดับมัธยมศึกษาควรเป็นประเด็นหรือปัญหาที่นักเรียนสนใจ
ใคร่รู้ และสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ในระดับของนักเรียน  เพ่ือคิดแนวทางใน
การแก้ปัญหาและการพัฒนาโปรแกรม เพ่ือให้โครงงานคอมพิวเตอร์นั้นมีคุณค่ายิ่ง อย่างไรก็ตาม เรื่อง
ที่นักเรียนสนใจและคิดที่จะท าโครงงานอาจมีผู้สนใจท ามาก่อน หรือเป็นเรื่องท่ีนักพัฒนาโปรแกรมได้
เคยค้นคว้าและพัฒนามาแล้ว แต่นักเรียนก็ยังสามารถท าโครงงานดังกล่าวได้ เพียงแต่คิดดัดแปลง
แนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากผลงานเดิมที่มี
ผู้รายงานไว้ 
กิจกรรมที่จัดว่าเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ควรมีองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้  
      - เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
      - นักเรียนเป็นผู้ริเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า พัฒนาด้วยตนเองตามความสนใจและ
ระดับความรู้ความสามารถ 
      - นักเรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนการพัฒนาเก็บรวบรวมข้อมูลหรือ
ประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งการสรุปผล และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูอาจารย์
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  
การท าโครงงานคอมพิวเตอร์มีของเขตกว้างขวางมาก ตั้งแต่เรื่องท่ีง่าย ๆ ไปจนถึงเรื่องที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องอาจใช้เวลาสั้นในการพัฒนา จนถึงเรื่องที่ใช้เวลาเป็นภาคเรียน
หรือปีการศึกษา โครงงานคอมพิวเตอร์บางเรื่องเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยจนถึงนับพันบาท  นักเรียน
จงึควรศึกษารายละเอียดและงบประมาณต่างๆ ของโครงงานก่อน  จึงค่อยเลือกท าโครงงานที่
เหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถ และความสนใจของนักเรียน โดยทั่ว ๆ ไป การท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์จัดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ทุกระดับการศึกษา  โดย
อาจจะท าเป็นกลุ่มหรอท าเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสนใจของนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่ม
เป็นส าคัญ 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ที่การส่งเข้าประกวดเพ่ือรับรางวัล  แต่เป็น
โอกาสที่นักเรียนจะได้ประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา  ประดิษฐ์คิดค้นหรือ
ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงผลงานของตนเองเพ่ือให้นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจ
ในชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนหรืองานอื่น ๆ 
       

 

 



     การท าโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมี
ความรู้ ความช านาญ และมีความม่ันใจในการน าระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา  ประดิษฐ์
คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอ่ืน ๆ อีกดังต่อไปนี้ 
      1. สร้างความส านึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง  
      2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
      3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการ
เรียนในห้องตามปกติ 
      4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน 
      5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะ
ประกอบอาชีพทางด้านนี้ 
      6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ 
      7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว  
เตอร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องมากขึ้น 
      8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดท าผสมผสานกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพ่ือน าเสนอต่อชุมชน 
การจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการท างานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เหตุผลที่ใช้ในการแก้ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
และการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเริ่มท าโครงงาน  และใช้ความรู้ดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการ
สร้างความรู้ใหม่ในโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยในการท าโครงงานนักเรียนอาจจะมีโอกาสได้ท าความ
รู้จักกับความรู้ใหม่เพ่ิมเติมอีกด้วย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ฐานข้อมูล 
(Database) และการสืบค้นข้อมูล (Information Retrieval) เป็นต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับหัวข้อที่นักเรียน
เลือกท าโครงงาน  

 ประเภทของโครงงาน แบ่งได้เป็น 5  ประเภท 
1.โครงงานพัฒนาสื่อเพ่ือการศึกษา เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา  
  เช่น โครงงานพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการศึกษา 
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นโครงงานที่สร้างเครื่องมือ ใช้สร้างงาน ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป 
   ของซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป 
3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี เป็นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองการทดลอง 
    ของสาขาต่างๆ 
4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน สร้างผลงานเพ่ือประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
5. โครงงานพัฒนาเกม เพ่ือความรู้ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมารุก 

 



ขั้นตอนการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ 

1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ 
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 
3. จัดท าเค้าโครงของโครงงาน เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเอกสารอ้างอิงต่างๆ และเลือกเรื่องที่จะท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งวางแผนการท าโครงงานทุกขั้นตอน โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว จึงเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง ตลอดจน
ข้อตกลงต่างๆ ในการท าโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เรียน อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง  นอกจาก
จะต้องใช้หลักการทางวิชาการแล้ว ยังจ าเป็นต้องมีข้อตกลงและเงือนไขต่างๆ ด้วย  เช่น การขอ
อนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ เครื่องมือและตัวแปลภาษา
โปรแกรม เป็นต้น เพ่ือช่วยให้การท าโครงงานด าเนินไปอย่างราบรื่น 
4. การลงมือท าโครงงาน 
5. การเขียนรายงาน 
6. การน าเสนอและแสดงโครงงาน  
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