
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง หลกัการทาํโครงงาน รายวชิา ง23101  การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 

               

 
โครงงานคอมพิวเตอร์จาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านออกเป็น  5  ประเภท  ดงัน้ี 

 1.  โครงงานพัฒนาส่ือเพื่อการศึกษา  เป็นโครงงานท่ีใชค้อมพิวเตอร์และโปรแกรมในการผลิตส่ือ
เพื่อการศึกษา  โดยนักเรียนอาจคดัเลือกหัวขอ้ท่ีนักเรียนทัว่ไปทาํความเขา้ใจไดย้ากมาเป็นหัวขอ้ในการ
พฒันาโปรแกรมบทเรียน  เช่น  โครงงานเก่ียวกบัการพฒันาเวบ็ไซต ์ โครงงานพฒันาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  จุดเนน้ของโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทน้ีอยูท่ี่เน้ือหาน่าสนใจ  และความสวยงามของหนา้เวบ็ไซต์
หรือส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ช ้ ดว้ยการสร้างโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยการเรียน  ซ่ึงอาจจะตอ้งมีแบบฝึกหัด  
บทเรียนทบทวน  คาํถามและคาํตอบไวพ้ร้อม  ทาํใหน้กัเรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่มได ้

 โครงงานพฒันาส่ือเพื่อการศึกษา  เป็นโครงงานท่ีนิยมทาํกนัมาก  เพราะสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์
เป็นส่ือการเรียนการสอนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงไดท้นัที  โดยท่ีนกัเรียนสามารถคดัเลือกเน้ือหาท่ีเขา้ใจยาก  มา
เป็นหวัขอ้ในการพฒันาส่ือเพื่อการศึกษา  ทั้งในรูปของบทเรียนแบบออนไลน์และส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ท่ีใชใ้นห้องเรียนปกติโดยใชโ้ปรแกรมส่ือนาํเสนอโปรแกรมหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  หรือโปรแกรมอ่ืนท่ี
เหมาะสมกบัแนวคิดในการพฒันาส่ือ  ทั้งท่ีเป็นขอ้ความภาพน่ิง  และภาพเคล่ือนไหว  เช่น  โครงงานพฒันา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง  ดินปุ๋ยชีวภาพ  ตวัแปรท่ีมีผลต่อการทาบก่ิงมะม่วง  การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจ็ก
ไทล ์ ระบบสุริยจกัรวาล  การเปรียบเทียบพยญัชนะภาษาไทยกบัภาษาองักฤษ  เทือกเขาท่ีสาํคญัของประเทศ
ไทย 

 
ตัวอย่างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ใบความรู้ที ่ 1.2 

ประเภทของโครงงานคอมพวิเตอร์ 

ประเภทของโครงงานคอมพวิเตอร์ 
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 2.  โครงงานพฒันาเคร่ืองมือ  เป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้ร้างหรือพฒันาเคร่ืองมือเพื่อใชส้ร้าง
งาน  ส่วนใหญ่จะอยูใ่นรูปของซอฟตแ์วร์ประยกุต ์ เช่น  ซอฟตแ์วร์วาดรูป  ซอฟตแ์วร์คาํนวณ  ซอฟตแ์วร์
พิมพง์าน  และซอฟตแ์วร์ช่วยการมองวตัถุในมุมต่างๆ  รวมไปถึงโปรแกรมออกแบบงานดา้นสถาปัตยกรรม 

 สาํหรับซอฟตแ์วร์เพื่อการพิมพง์านเป็นโปรแกรมประมวลคาํ  ใชใ้นการพิมพง์านต่างๆ บนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  ซอฟตแ์วร์การวาดรูป  ซอฟตแ์วร์การออกแบบพฒันาข้ึนเพื่ออาํนวยความสะดวกให้การวาด
รูปบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นไปไดโ้ดยง่าย  ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวตัถุในมุมต่างๆ ใชส้ําหรับช่วยการ
ออกแบบส่ิงของ  เช่น  ผูใ้ชว้าดแพลนบา้นดา้นหนา้  ดา้นบน  ดา้นขา้ง  และตอ้งการจะดูว่าแต่ละดา้นแต่ละ
มุมเป็นอย่างไร  ก็ใชซ้อฟต์แวร์ออกแบบคาํนวณค่าและภาพท่ีควรจะเป็น  เพื่อพิจารณาและแกไ้ขภาพท่ี
ออกแบบไวไ้ดอ้ยา่งสะดวก  

 
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ออกแบบภายบ้าน 

 3.  โครงงานการทดลองทฤษฎี  โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎีเป็นโครงงานท่ีใชค้อมพิวเตอร์
ในการจาํลองการทดลองส่ิงต่างๆ  ในการเรียนและการอบรมท่ีไม่สามารถทดลองดว้ยสถานการณ์จริงได ้ 
เช่น  การผสมสารเคมีท่ีอนัตราย  การต่อวงจรไฟฟ้า  การปฏิสนธิ  การงอกของเมลด็พืช  การจุดระเบิด  ผูท้าํ
โครงงานตอ้งศึกษารวบรวมความรู้  หลกัการ  ขอ้เทจ็จริง  และแนวคิดต่างๆ  อย่างลึกซ้ึงในเร่ืองท่ีตอ้งการ
ศึกษาแลว้เสนอเป็นแนวคิด  แบบจาํลองหลกัการ  ซ่ึงอาจอยูใ่นรูปของสูตร  สมการ  หรือคาํอธิบาย  พร้อม
ทั้งการจาํลองทฤษฎีดว้ยคอมพิวเตอร์ให้ออกมาเป็นภาพ  ภาพท่ีไดก้็จะเปล่ียนไปตามสูตรหรือสมการนั้น  
ทาํให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจไดดี้ยิ่งข้ึน  การทาํโครงงานประเภทน้ีมีจุดสําคญัอยู่ท่ีผูท้าํตอ้งมีความรู้ในเร่ือง
นั้นๆ เป็นอยา่งดี 

 
 ตัวอย่างการต่อวงจรไฟฟ้า  
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 4.  โครงงานการประยุกต์ใช้งาน  เป็นโครงงานพฒันาโปรแกรมเพ่ือสร้างผลงานหรือช้ินงานท่ี
สามารถนาํไปประยกุตใ์ชง้านในชีวิตประจาํวนั  อาจจะมีการประดิษฐฮ์าร์ดแวร์  ซอฟตแ์วร์  หรืออุปกรณ์ใช้
สอยต่างๆ  ข้ึนมาใหม่ดว้ยตนเองหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงของเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน  เช่น  
ซอฟตแ์วร์สาํหรับการผสมสี  ซอฟตแ์วร์ในการร่างภาพคนร้าย  และก่อนการทาํโครงงานลกัษณะน้ีจะตอ้ง
ศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ช ้ แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้นการออกแบบ  และพฒันาส่ิงของนั้นๆ  
ต่อจากนั้นตอ้งมีการทดลองการทาํงานหรือทดสอบคุณภาพของส่ิงประดิษฐ์  ปรับปรุงแกไ้ขให้มีความ
สมบูรณ์  ซ่ึงผูท้าํโครงงานตอ้งใชค้วามรู้เก่ียวกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์  การเขียนโปรแกรม  และเคร่ืองมือ
ต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี 

 
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ในการร่างภาพคนร้าย 

 5.  โครงงานพฒันาเกม  มีจุดมุ่งหมายในการจดัทาํเพื่อความรู้  ความเพลิดเพลิน  และฝึกทกัษะการ
เคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือส่วนต่างๆ  รวมถึงฝึกความไวของสมองและสายตา  เช่น  เกมหมากรุก  เกมทาย
คาํศพัท์  เกมการคาํนวณเลข  เกมฟุตบอล  ควรเป็นเกมท่ีไม่รุนแรง  เน้นการใช้สมองเพ่ือฝึกคิดอย่างมี
หลกัการ  โครงงานประเภทน้ีจะมีการออกแบบวิธีการและกติกาการเล่นเพื่อให้สนใจ  พร้อมทั้งสอดแทรก
ความรู้ไปดว้ย  โดยผูพ้ฒันาควรจะทาํการสํารวจและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัเกมต่างๆ ท่ีมีอยู่  แลว้นาํมา
ปรับปรุงหรือพฒันาข้ึนใหม่เพื่อใหเ้ป็นเกมท่ีแปลกใหม่และน่าสนใจแก่ผูเ้ล่นทุกกลุ่มเพศและวยั 

 การทาํโครงงานคอมพิวเตอร์ให้ประสบผลสาํเร็จไดน้ั้น  ผูท้าํจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการ
ทาํงานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  หลกัการท่ีใช้ในการแก้ปัญหา  กระบวนการแก้ปัญหา  กลกัการเขียน
โปรแกรม  และการแทนขอ้มูลในคอมพิวเตอร์  นอกจากน้ีควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเร่ืองปัญญาประดิษฐ ์ 
การออกแบบฐานขอ้มูล  และการสืบคน้ขอ้มูล  ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัหวัขอ้ท่ีผูเ้รียนเลือกทาํโครงงาน 
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 การพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์  จะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือผูท้าํตระหนกัถึงความสาํคญัและคุณค่าของการ
ทาํโครงงาน  รวมถึงหลกัการและประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อนาํมาประกอบการตดัสินใจเลือก
โครงงานคอมพิวเตอร์ท่ีจะทาํ  ซ่ึงมีขั้นตอนการทาํโครงงานดงัน้ี 

 1.  การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน  หัวขอ้เร่ืองท่ีจะนาํมาพฒันาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์มกัจะไดม้า
จากปัญหา  คาํถาม  ความสนใจ  การสังเกตหรือศึกษาส่ิงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบคอมพิวเตอร์  หรือส่ิง
ต่างๆ  รอบตวัเรา   
 2.  การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล  รวมถึงการขอคาํปรึกษาจากครูท่ีปรึกษา  ผูรู้้   และ
ผูท้รงคุณวุฒิ  จะช่วยให้เกิดแนวคิดในการกาํหนดขอบเขตของเร่ืองท่ีจะทาํได้ชัดเจนข้ึน  จนสามารถ
ออกแบบและวางแผนดาํเนินการทาํโครงงานนั้นไดอ้ยา่งเหมาะสม  การจดัทาํโครงงานคอมพิวเตอร์นั้นเรา
จะตอ้งมีคาํตอบใหก้บัคาํถามเหล่าน้ีได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.  การจัดทําโครงร่าง (Proposal)  หรือข้อเสนอโครงงาน  เป็นการจดัทาํเคา้โครงร่างหรือขอ้เสนอ
โครงงานข้ึนเพื่อนาํเสนอต่อครูท่ีปรึกษาโครงงานก่อนดาํเนินการพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ องคป์ระกอบ
เคา้โครงของโครงงานคอมพิวเตอร์มีดงัน้ี 

ตารางแสดงองค์ประกอบเค้าโครงของโครงงาน 

หัวข้อ รายละเอยีด 

1.  ช่ือโครงงาน ตอ้งมีความชดัเจนวา่ทาํอะไร 

2.  ช่ือผู้จัดทาํโครงงาน ผูจ้ดัทาํโครงงานหรือผูรั้บผดิชอบโครงงาน  อาจเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่มกไ็ด ้

3.  ครูทีป่รึกษาโครงงาน ครูผูท้าํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา  ดูแลการทาํโครงงานของนกัเรียน 

4.  ระยะเวลาดําเนินงาน ระยะเวลาการดาํเนินงาน  ตั้งแต่วนัเร่ิมตน้จนส้ินสุดโครงงาน 

5.  ทีม่า  ความสําคญั ระบุถึงสภาพปัจจุบนัท่ีเป็นปัญหาหรือท่ีเป็นความตอ้งการและ

ทาํอะไร 

ทาํไมตอ้งทาํ 

ตอ้งการใหเ้กิดอะไร 

ทาํอยา่งไร 

ใชท้รัพยากรอะไร 

ทาํกบัใคร 

เสนอผลงานอยา่งไร 

วธีิการพฒันาโครงงานคอมพวิเตอร์ 
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หรือแนวคดิ ความคาดหวงัท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนจากการทาํโครงงาน 

6.  เป้าหมาย ผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

7.  วตัถุประสงค์ ระบุ ส่ิง ท่ีต้องการให้ เ กิด ข้ึนเ ม่ือ ส้ินสุดโครงงานทั้ งในเ ชิง
กระบวนการและผลผลิต  โดยระบุเป็นขอ้ๆ  และข้ึนตน้ดว้ยคาํว่า 
“เพื่อ” 

8.  หลกัการและทฤษฎ ี หลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งและนาํมาใชใ้นการพฒันาโครงงาน
ซ่ึงไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้ 

9.  วธีิดําเนินงาน กิจกรรมหรือขั้นตอนการดําเนินงาน  เคร่ืองมือ  วสัดุอุปกรณ์  
เทคนิคท่ีใชใ้นการพฒันา  งบประมาณ  และสถานท่ี 

10.  ตารางการปฏิบัติงาน วนั  เวลา  และกิจกรรมต่างๆ  ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุด 

11.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ ผลท่ีตอ้งการใหเ้กิดทั้งท่ีเป็นผลผลิต  กระบวน 

การทาํงาน  และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

12.  เอกสารอ้างองิ รายช่ือเอกสารหรือแหล่งท่ีมาของขอ้มูลซ่ึงนาํมาใชใ้นการพฒันา
โครงงาน 

  

4.  การดําเนินการพัฒนาโครงงาน  เม่ือเคา้โครงของโครงงานไดรั้บความคิดเห็นชอบจากครูท่ี
ปรึกษาแลว้  ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการพฒันาโครงงานตามแผนท่ีวางไว ้ หากการจดัทาํเคา้โครงมีความ
ชดัเจนเหมาะสมดีแลว้  การลงมือปฏิบติังานกท็าํไดส้ะดวกรวดเร็ว   
 5.  สรุปผลอภิปรายผล  เม่ือไดผ้ลงานท่ีพฒันาเรียบร้อยแลว้  ให้จดัทาํสรุปผลการดาํเนินงานดว้ย
ขอ้ความท่ีสั้น  กะทดัรัด  แต่ครอบคลุมกระบวนการขั้นตอนการดาํเนินงานทั้งหมด  ทาํให้ผูอ่้านรายงาน
เขา้ใจส่ิงท่ีคน้พบจากการทาํโครงงานไดช้ดัเจนข้ึน  พร้อมกบัการอภิปรายผลเพ่ือนาํเอาผลท่ีไดรั้บจากการทาํ
โครงงานไปหาความสมัพนัธ์กบัหลกัการ  ทฤษฎี  หรือผลงานท่ีผูอ่ื้นไดศึ้กษาไวแ้ลว้  รวมถึงการนาํหลกัการ 
ทฤษฎี  หรือผลงานของผูอ่ื้นมาใชป้ระกอบการอภิปรายผลท่ีไดด้ว้ย 

 6.  การเขียนรายงานหรือการจัดทํารายงาน  เป็นวิธีก่ีส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจแนวคิดและวิธี
การศึกษาคน้ควา้  ทดลองปฏิบติัในการทาํโครงงานจนไดข้อ้สรุปและขอ้เสนอแนะต่างๆ  เก่ียวกบัโครงงาน
นั้น  การเขียนรายงานควรใชภ้าษาท่ีอ่านง่าย  ชดัเจน  กระชบั  และตรงไปตรงมา  พร้อมกนันั้นควรจะจดัทาํ
คู่มือการใชง้านโปรแกรมประกอบดว้ย 

 7.  การนําเสนอผลงานและการเผยแพร่  เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์  
เพื่อใหบุ้คคลภายนอกกลุ่มหรือบุคคลทัว่ไปไดรู้้  และใหข้อ้วิพากษว์ิจารณ์เพื่อนาํไปสู่การพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน
ก่อนนาํไปเผยแพร่ใหแ้ก่ผูส้นใจทัว่ไปทั้งในและนอกโรงเรียน 



หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง หลกัการทาํโครงงาน รายวชิา ง23101  การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 

 
 การนําเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์หรือโครงงานใดก็ตาม  เป็นการแสดงถึงกระบวนการทาง
ความคิดและผลิตผลของโครงงาน  รวมถึงความเพียรพยายามท่ีผูท้าํโครงงานไดทุ่้มเทไป  เพื่อใหผู้อ่ื้นไดรั้บ
รู้หรือเขา้ใจในวิธีการและผลงานนั้นๆ  เพื่อการนําไปปรับใช้หรือเป็นตน้แบบในการพฒันาโครงงาน
คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ  สาํหรับรูปแบบการนาํเสนอโครงงานาคอมพิวเตอร์  1  โครงงาน  สามารถเลือกรูปแบบ
การนาํเสนอไดม้ากกวา่  1  รูปแบบ  ท่ีเหมาะสมกบัโครงงานนั้นๆ  เช่น 

 1.  รูปแบบส่ือนาํเสนอของโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน 

 2.  รูปแบบนิทรรศการประกอบส่ือนาํเสนอ 

 3.  รูปแบบนิทรรศการ  มีทั้งการจดัแสดงและการอธิบายประกอบ 

 4.  รูปแบบการจดัการแสดง  โดยไม่มีการอธิบายประกอบ 

 5.  รายงานดว้ยเอกสารและการรายงานปากเปล่า 

 การนาํเสนอโครงงาน  นกัเรียนควรจะฝึกทกัษะในการนาํเสนอเป็นภาษาไทยแกละภาษาองักฤษ  
ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการคิดและการใชภ้าษา  และเป็นการเตรียมพร้อมสาํหรับการส่งโครงงาน
คอมพิวเตอร์เขา้ประกวดแข่งขนัทั้งในระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

 

  
 
 

 

รูปแบบการนําเสนอโครงงานคอมพวิเตอร์ 


