ใบความรู้ท่ี 3
เรื่องดาเนินการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมที่ต้องทําอย่างต่อเนื่องหลายขั้นตอน และแต่ละขั้นตอนจะมี
ความสําคัญต่อโครงงานนั้นๆ การแบ่งขั้นตอนของการทําโครงงานอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของโครงงานและการวางแผนการทําโครงงาน ในที่น้จี ะแบ่งการทําโครงงานออกเป็น 6 ขั้นตอน
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นการคัดเลือกหัวข้อโครงงาน
ขั้นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
ขั้นการจัดทําข้อเสนอโครงงาน
ขั้นการลงมือทําโครงงาน
ขั้นการเขียนรายงาน และขั้นการนําเสนอและ
การแสดงผลงานของโครงงาน

1. การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจจะทา
โดยทั่วไปเรื่องที่จะนํามาพัฒนาเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ มักจะได้มาจากปัญหา คําถาม หรือความ
สนใจในเรื่องต่างๆ จากการสังเกตสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งต่างๆ รอบตัว
ผูเ้ รียนสามารถจะศึกษาการได้มา ของเรื่องที่จะทําโครงงานจากตัวอย่างต่อไปนี้
สุดา ช่วยงานคุณพ่อซึ่งเป็นคุณหมอที่คลีนคิ รักษา
โรคทั่วไป สังเกตเห็นว่าเมื่อคนไข้เก่ามาจะต้องมี
การค้นหาประวัติคนไข้ ซึ่งเก็บไว้ในตู้เอกสารซึ่ง
มีปริมาณมาก ทําให้เสียเวลาค่อนข้างมาก กว่าจะ
หาพบ และตู้เอกสารยังใช้เนื้อที่ในร้านค่อนข้างมาก
อีกด้วย ดังนัน้ สุดาจึงเสนอทําโครงงาน "ระบบจัดการ

ข้อมูลของคลีนิครักษาโรคทั่วไป" เพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลคนไข้ทั้งหมดไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และประหยัดเวลาในการค้นหา
ข้อมูลคนไข้
สมานเป็นผู้เรียนที่ชอบวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างมาก
มักจะได้รับการขอร้องจากเพื่อนๆ ให้ทบทวนเนือ้ หา
ต่างๆ ให้เพื่อนๆ ฟังอยู่เสมอ ซึ่งเมื่อสมานได้เรียน
วิชาการเขียนโปรแกรมแล้ว เกิดความคิดขึน้ ว่าถ้าเขา
สร้างโปรแกรม ช่วยสอนสําหรับวิชาฟิสิกส์ขึ้นมา
ให้เพื่อนๆ ได้ใช้ คงจะเป็นเครื่องมือเป็นอย่างดีในการทําให้เพื่อนๆ เข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนขึน้ ดังนัน้
สมานจึงเสนอโครงงานเรื่อง "โปรแกรมช่วยสอนเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์"
จิราภรณ์, ทิพนาฎและธิติกร ได้ทําโครง
งานเรื่อง“โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ
การเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต” เกิด
จากการที่ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามี
บทบาทในวงการศึกษามากขึ้น ทําให้เกิด
การเรียนรูอ้ ันหลากหลาย ซึ่งไม่ได้จํากัด
อยู่เพียงห้องเรียนไม่จํากัดผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ในบางเนื้อหาวิชามีความจําเป็นที่จะต้องมีการ
ทดสอบ กระบวนการวิเคราะห์ผลจึงควรจะต้องมี จึงได้คิดวิชาความรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึน้
สังเกตได้ว่าเรื่องหรือปัญหาที่จะนํามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ได้จากแหล่งต่างๆ
กันดังนี้
ก. การอ่านค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร หนังสือพิมพ์ หรือวารสารต่างๆ
ข. การไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
ค. การฟังบรรยายทางวิชาการ รายการวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งการสนทนาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนผูเ้ รียนหรือกับบุคคลอื่นๆ
ง. กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน
จ. งานอดิเรกของผู้เรียน
ฉ. การเข้าชมงานนิทรรศการหรืองานประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

อย่างไรก็ตาม ในการตัดสินใจเลือกหัวข้อที่จะนํามาพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์
ควรพิจารณาองค์ประกอบสําคัญๆ ดังนี้
ก. ต้องมีความรู้และทักษะพืน้ ฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา
ข. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้
ค. มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคําปรึกษา
ง. มีเวลาเพียงพอ
จ. มีงบประมาณเพียงพอ
ฉ. มีความปลอดภัย

ใบความรู้ท่ี 3.1
เรื่อง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์

ตั ว อ ย่ า ง หั ว ข้ อ โ ค ร ง ง า น ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ อ า จ นํ า ไ ป สู่ แ น ว คิ ด ใ น ก า ร เ ลื อ ก เ รื่ อ ง
เพื่อจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์

การเลือกหัวข้อเรื่องโครงงานขึน้ อยู่กับความสนใจของผู้เรียน การตั้งชื่อเรื่องต้อง
ให้มี ความสัมพันธ์ กับเนือ้ เรื่องและมีความเฉพาะเจาะจง ตัวอย่างหัวข้อโครงงานต่อไปนี้
เป็นตัวอย่างที่ยกมาแสดงเพื่อให้เห็นขอบข่ายของเรื่องต่างๆ ที่ผู้เรียนสามารถคิดทํา
โครงงานได้
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย
สิ่งมีชวี ิตใต้ท้องทะเล
พิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ ึง้ ไทย
โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ
76 จังหวัดของไทย
สูตรขนมไทยอร่อยทั่วโลก
คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด
ยาไทยและยาจีน
โปรแกรมช่วยสอนการทํางานของทรานซิสเตอร์

โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โปรแกรมการค้นหาคําภาษาไทย
โปรแกรมอ่านอักษรไทย
โปรแกรมวาดภาพสามมิติ
โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล
โปรแกรมบีบอัดข้อมูล
โปรแกรมประมวลผลคําไทยบนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
โปรแกรมการออกแบบผังงาน
พอร์ตแบบขนานของไทย
การส่งสัญญาณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

โครงงานจาลองทฤษฎี (Theory Simulation)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเลี้ยงปลานิลด้วยคอมพิวเตอร์
การทดลองปัจจัยต่างๆ ในการเพาะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์
การทํานายอุณหภูมจิ ากข้อมูลที่ผา่ นมา
การทดลองผสมสารเคมีตา่ งๆ ด้วยคอมพิวเตอร์
ปัจจัยต่างๆ กับการเคลื่อนที่ของเครื่องบิน
ผลการปลูกข้าวในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกัน
การเปรียบเทียบเทคนิคของการย่อขนาดแฟ้มข้อมูล
โปรแกรมสังเคราะห์เสียงพูดเบือ้ งต้น
โปรแกรมจําลองการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล

(Application)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน
ระบบจัดการข้อมูลการเงินส่วนบุคคล
ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต
ระบบแนะนําเส้นทางเดินรถประจําทาง
โปรแกรมสังเคราะห์เสียงสําหรับคนตาบอดบนรถประจําทาง
โปรแกรมออกและตรวจข้อสอบ
โฮมเพจส่วนบุคคล
โปรแกรมช่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
โปรแกรมพจนานุกรมไทย-อังกฤษ

โครงงานพัฒนาเกม (Game Development)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี
เกมอักษรเขาวงกต
เกมเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
เกมผจญภัยกับภาษาอังกฤษ
เกมหมากฮอส
เกมบวกลบเลขแสนสนุก
เกมศึกรามเกียรติ์
เกมมวยไทย
เกมอักษรไขว้

