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คํานํา
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. 3 เลมนี้ จัดทำขึ้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โดยมีเปาหมายใหนักเรียนและครูใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป และสาระการเรียนรูแกนกลางที่หลักสูตรกำหนด
มุงใหผูเรียนมีความรูอันเปนสากล เกิดสมรรถนะสำคัญ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร
การคิด การแกปญหา การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี รวมทั้งเสริมสราง
นักเรียนใหมคี ณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค เพือ่ ใหสามารถอยูร ว มกับผูอ นื่ ในสังคมไทยและสังคมโลก
ไดอยางมีความสุข
การจัดทำหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลมนี้ คณะ
ผูจัดทำซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาและการพัฒนาสื่อการเรียนรู ไดศึกษาเอกสารหลักสูตร
อยางละเอียดถีถ่ ว นทัง้ ดานวิสยั ทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของนักเรียน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูแกนกลาง แนวทางการจัดการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู แลวจึงนำองคความรูท ไ่ี ดรบั มาออกแบบหนวยการเรียนรู
โดยมุง พัฒนานักเรียนแบบองครวมบนพืน้ ฐานของการบูรณาการความคิดรวบยอดทีเ่ นนใหนกั เรียน
เรียนรูดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Process of Information Technology) การ
เรียนรูโดยการปฏิบัติ (Active Learning) และการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Based
Learning) เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล ติดตอสื่อสาร
แกปญหาหรือสรางงานไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
หวังเปนอยางยิ่งวา หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ม. 3 เลมนี้จะชวยสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมไดเต็มตามศักยภาพ และ
ชวยสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย
คณะผูŒจัดทำ

คําชี้แจง
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 เลมนี้ไดออกแบบหนวยการ
เรียนรูใหแตละหนวยการเรียนรูประกอบดวย
1. ตัวชี้วัดชั้นป เปนเปาหมายในการพัฒนานักเรียนแตละชั้นป ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู มีรหัสของมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นปกำกับไวหลังตัวชี้วัดชั้นป เชน ง 3.1
ม. 3/1 (รหัสแตละตัวมีความหมายดังนี้ ง คือ กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.1 คือ สาระที่ 3 มาตรฐานการเรียนรูขอที่ 1 ม. 3/1 คือ ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอที่ 1)
2. ผังมโนทัศนสาระการเรียนรูŒ เปนการนำเสนอขอบขายเนื้อหาที่นักเรียนจะไดเรียนรู
ในระดับชั้นนั้น ๆ
3. ประโยชนจากการเรียน นำเสนอไวเพื่อกระตุนใหนักเรียนนำความรู ทักษะจากการเรียน
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำวัน
4. คำถามชวนคิด (คำถามนำสู‹การเรียนรูŒ) เปนคำถามหรือสถานการณเพื่อกระตุนให
นักเรียนเกิดความสงสัยและสนใจที่จะคนหาคำตอบ
5. เนือ้ หา เปนเนือ้ หาทีต่ รงตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวชีว้ ดั ชัน้ ป และสาระการเรียนรู
แกนกลาง โดยแบงเนื้อหาเปนชวง ๆ แลวแทรกกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูที่พอเหมาะกับการเรียน
รวมทั้งมีการนำเสนอดวยภาพ ตาราง แผนภูมิ และแผนที่ความคิด เพื่อเปนสื่อใหนักเรียนสราง
ความคิดรวบยอดและเกิดความเขาใจที่คงทน
6. นานา น‹ารูŒ (ความรูŒเสริมหรือเกร็ดความรูŒ) เปนความรูเพื่อเพิ่มพูนใหนักเรียนมีความรู
กวางขวางขึ้น โดยคัดสรรเฉพาะเรื่องที่นักเรียนควรรู
7. กิจกรรมเรียนรูŒ...สู‹ปฏิบัติ (กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูŒ) เปนกิจกรรมที่กำหนดไวเมื่อจบ
เนื้อหาแตละตอนหรือแตละหัวขอ เปนกิจกรรมที่หลากหลาย ใชแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่สอดคลอง
กับเนื้อหา เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียน สะดวกในการปฏิบัติ กระตุน
ใหนักเรียนไดคิด และสงเสริมใหศึกษาคนควาเพิ่มเติม มีคำถามเปนการตรวจสอบผลการเรียนรู
ของนักเรียน ไดออกแบบกิจกรรมไวอยางหลากหลาย และมีมากเพียงพอที่จะพัฒนาใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูต ามเปาหมายของหลักสูตร โดยครูผสู อน/นักเรียนสามารถนำกิจกรรมดังกลาวมาใช
ปฏิบัติในชวงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูได
8. แหล‹งคŒนขŒอมูล เปนแหลงการเรียนรูตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน เว็บไซต หนังสือ
สถานที่ หรือบุคคล เพื่อใหนักเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับเรื่องที่เรียน

9. ผังมโนทัศนสรุปเนือ้ หา ไดจดั ทำบทสรุปเปนผังมโนทัศน (concept map) เพือ่ ใหนกั เรียน
ไดใชเปนบทสรุปทบทวนความรู โดยวิธีการจินตภาพจากผังมโนทัศนที่ไดสรุปเนื้อหาที่ไดจัดทำไว
10. กิจกรรมเสนอแนะ เปนกิจกรรมบูรณาการทักษะทีร่ วมหลักการและความคิดรวบยอดใน
เรื่องตาง ๆ ที่นักเรียนไดเรียนรูไปแลวมาประยุกตใชในการปฏิบัติกิจกรรม
11. โครงงาน เปนขอเสนอแนะในการกำหนดใหนกั เรียนปฏิบตั โิ ครงงาน โดยเสนอแนะหัวขอ
โครงงานและแนวทางการปฏิบตั โิ ครงงานทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูแ ละตัวชีว้ ดั ชวงชัน้ ของ
หนวยการเรียนรูนั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การวางแผน และการแกปญหาของนักเรียน
12. การประยุกตใชŒในชีวติ ประจำวัน เปนกิจกรรมทีเ่ สนอแนะใหนกั เรียนไดนำความรู ทักษะ
ในการประยุกตความรูในหนวยการเรียนรูนั้นไปใชในชีวิตประจำวัน
13. คำถามทบทวน เปนคำถามที่ตองการใหนักเรียนไดสะทอนความคิดในเนื้อหาที่ไดศึกษา
โดยเนนการนำหลักการตั้งคำถามสะทอนคิด (RCA) มาจัดเรียงเปนคำถามตามเนื้อหาที่นักเรียน
ไดเรียนรู
14. บรรณานุกรม เปนรายชื่อหนังสือ เอกสาร หรือเว็บไซตที่ใชคนควาอางอิงประกอบการ
เรียบเรียงเนื้อหาความรู
15. คำอภิธานศัพท เปนการนำคำสำคัญที่แทรกอยูตามเนื้อหามาอธิบายใหความหมาย และ
จัดเรียงตามลำดับตัวอักษร เพื่อความสะดวกในการคนควา
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หนวยการเร�ยนรูที่

หลักการทําโครงงาน

1

มาตรฐานการเร�ยนรู

1. อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ม. 3/1)
2. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน
ตามหลักการทำโครงงานอยางมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (ง 3.1 ม. 3/4)

ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

การคัดเลือกหัวขอโครงงาน
การศึกษาคนควา
การจัดทำเคาโครงของโครงงาน
การทำโครงงาน
การเขียนรายงาน
การนำเสนอและเผยแพรโครงงาน

ลักษณะของโครงงาน

ขั้นตอนการทำโครงงาน

หลักการทำโครงงาน
ตัวอย‹างโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประโยชนจากการเรียน
1. อธิบายลักษณะและขั้นตอนการทำโครงงาน
ได
2. ทำโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปน
ประโยชนตอชีวิตประจำวันได

คําถามชวนคิด
1. โครงงานหมายถึงอะไร
2. นักเรียนคิดวาโครงงานมีบทบาทอยางไร
ตอการดำเนินชีวิตประจำวัน

2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. 3

1. ลักษณะของโครงงาน
โครงงาน (Project) คือ ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทำโครงงานเลือกศึกษา
หรือดำเนินการตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะ และประสบการณ เพื่อวัดความรูความ
สามารถของตนเอง จนทำใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทำโครงงาน พัฒนาภาระงาน
ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ทำ ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติ จึงอาจกลาวไดวา โครงงานคือสิ่งที่
เชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ผูทำโครงงานไดเรียนรูกับการนำความรูนั้นไปใชจริงในชีวิตประจำวัน
โครงงานสามารถประยุกตใชงานในดานตาง ๆ ไดหลากหลาย โดยมีการแบงโครงงานตาม
กระบวนการทำงานเปน 4 ประเภท คือ
1. โครงงานที่เปนการรวบรวมขŒอมูล มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลในเรื่องที่ผูทำโครง
งานสนใจ จัดเปนโครงงานขั้นพื้นฐานที่มักจะมีผูทำโครงงานคนอื่น ๆ นำไปพัฒนาเพื่อทำโครงงาน
ใหม โครงงานประเภทนี้จะมีการรวบรวม จำแนก และนำเสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งผูทำโครง
งานสามารถรวบรวมขอมูลไดดวยการสอบถาม การสัมภาษณ และการสำรวจ
2. โครงงานที่เปนการคŒนควŒาและทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะเพือ่ ตอบปญหาหรือสมมติฐานทีต่ งั้ ไว โครงงานประเภทนีน้ ยิ มทำกับงานดานวิทยาศาสตร
มี 7 ขั้นตอน ไดแก การกำหนดปญหา การตั้งวัตถุประสงค ปญหา หรือสมมติฐาน การออกแบบ
การทดลอง การรวบรวมขอมูล การดำเนินการทดลอง การแปรผล และการสรุปผลการทดลอง
3. โครงงานที่เปนการศึกษาความรูŒ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม‹ มีวัตถุประสงคเพื่อ
นำเสนอความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไมมีผูนำเสนอ
มากอน หรือนำความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเดิมที่มีอยูแลวมาศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหได
ขอมูลใหม และแนวคิดใหม ๆ อยางมีหลักการตามเงื่อนไขที่กำหนด
4. โครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคŒน มีวัตถุประสงคเพื่อนำเอาความรู ทฤษฎี หลักการ
และแนวคิดใหมไปใชงานจริงในชีวิตประจำวัน โดยการประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ
ตาง ๆ โครงงานประเภทนี้ผูทำโครงงานอาจนำเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเดิมมาดัดแปลง
เปนสิ่งประดิษฐใหมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีกวาของเดิมได

แหลงคนขอมูล
1. E-learning เชน http://www.lib.ubu.
ac.th/libblog/?p=237
2. เว็บไซตคนหาขอมูล เชน http://www.
google.com

นานา นารู
การแบงประเภทของโครงงานอาจแบงตาม
การนำโครงงานนั้นไปใชงาน เชน โครงงาน
ดานสิ่งแวดลอม โครงงานดานวิทยาศาสตร
หรือแบงตามจุดประสงคในการทำโครงงาน
เชน โครงงานวัดผลการศึกษาของนักเรียน
โครงงานพัฒนาชุมชน
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กิจกรรมเรียนรู...สูปฎิบัติ
คนหาตัวอยางโครงงานอยางนอย 2 โครงงาน แลวนำมาวิเคราะหวาเปนโครงงาน
ประเภทใด เพราะเหตุใด

2. ขั�นตอนการทําโครงงาน
โครงงานงานมีลำดับขั้นตอนการทำ 6 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 การคัดเลือกหัวขอโครงงาน
หัวขอโครงงาน คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทำ
โครงงานตองทำ การคัดเลือกหัวขอโครงงานใหประสบผลสำเร็จ ผูทำโครงงานจะตองพิจารณา
แรงจูงใจของตนเอง เพือ่ ใหสามารถตอบคำถามสำคัญ 2 ประการ คือ ตองการศึกษาหรือแกปญ
 หา
สิ่งใดและเหตุใดจึงตองการศึกษาสิ่งนั้น โดยหัวขอโครงงานจะตองเปนเรื่องเฉพาะเจาะจง ชัดเจน
โดยมุงเนนทำโครงงานที่อยูใกลตัว ซึ่งอาจเกิดจากปญหาของผูทำโครงงาน หรือผูทำโครงงาน
มีความคุนเคยกับสิ่งนั้น ดังนั้นผูทำโครงงานจึงควรสำรวจตนเองและพิจาณาสิ่งตาง ๆ ดังนี้
1. ความรู ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และประสบการณของตนเอง
2. มีแหลงความรูเพียงพอที่จะคนควาหรือขอคำปรึกษา
3. ประโยชนที่ไดรับ โดยโครงงานนั้นควรจะสามารถนำไปพัฒนาและใชไดจริง
4. ระยะเวลาในการทำโครงงาน เพื่อกำหนดขอบเขตและเปาหมายในการทำโครงงาน
5. คาใชจายในการทำโครงงาน
6. ความปลอดภัย โดยไมเปนอันตรายทั้งตอผูทำโครงงาน สังคม และประเทศชาติ
7. คานิยมของสังคม โดยจะตองไมขัดตอคานิยม วัฒนธรรม และความเชื่อของสังคม

2.2 การศึกษาคนควา
การศึกษาคนควาเปนขัน้ ตอนในการกำหนดและทำความเขาใจขอมูลทีเ่ กีย่ วกับหัวขอโครงงาน
โดยผูทำโครงงานจะตองศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับหัวขอนั้นจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน เอกสาร
สิ่งพิมพ เอกสารอิเล็กทรอนิกส และผูเชี่ยวชาญ โดยมีแนวทางดังนี้
1. การศึกษาโครงงานของผูŒอื่น เปนการศึกษาวามีผูทำโครงงานนี้มากอนหรือไม โครงงาน
นั้นไดผลอยางไร หรือมีแนวทางในการทำโครงงานนี้อยางไร หากโครงงานนี้เปนโครงงานที่มีผูอื่น
ทำไวแลว ผูทำโครงงานจะตองพิจารณาวาจะทำโครงงานในหัวขอเดิมดวยการพัฒนาโครงงาน
นั้น ๆ ตอจากโครงงานที่ผูอื่นทำไวหรือไม หรือจะเลือกทำโครงงานในหัวขอใหม
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2. การกำหนดหัวขŒอย‹อย เปนการกำหนดหัวขอยอยเกี่ยวกับหัวขอโครงงานที่เลือก โดย
ผูทำโครงงานอาจจัดทำในรูปแบบของแผนผังความคิดเพื่อใหครอบคลุมหัวขอที่เกี่ยวของทั้งหมด
โครงงานสรางเว็บไซตเผยแพรผลงานนักเร�ยน

ผลงานของนักเรียน
การขออนุญาตโรงเรียน
และผูที่เกี่ยวของ

ผลงานของนักเรียน

การสรางเว็บไซต

สาขาวิชาที่มีผลงาน

ราคาหรือชองทางการตลาด

แผนผังความคิด

3. การกำหนดแหล‹งขŒอมูล เมื่อผูทำโครงงานไดหัวขอยอยเกี่ยวกับโครงงานที่ทำแลว ผูทำ
โครงงานจะตองกำหนดแหลงขอมูลที่เกี่ยวกับหัวขอยอยตาง ๆ เหลานั้น โดยหัวขอยอย 1 หัวขอ
อาจมีแหลงขอมูลมากกวา 1 แหลง และแหลงขอมูลแตละแหลงสามารถใหขอมูลที่เกี่ยวกับ
หัวขอยอยไดมากกวา 1 หัวขอ
4. การกำหนดระยะเวลาและผูŒรับผิดชอบในการศึกษาคŒนควŒา ผูทำโครงงานควรกำหนด
ระยะเวลาในการศึกษาคนควาขอมูลนั้น ๆ เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน นอกจากนี้หากผูทำ
โครงงานไดจัดทำโครงงานเปนหมูคณะหรือมีการรวมกลุมกันทำโครงงานรวมกับเพื่อน ๆ ก็ควร
ระบุผูรับผิดชอบในการศึกษาคนควา โดยอาจรวมไวกับตารางการศึกษาคนควา
หัวขŒอย‹อย
การขออนุญาต
โรงเรียน
และผูที่เกี่ยวของ
การสรางเว็บไซต

แหล‹งขŒอมูล
1. อาจารยที่ปรึกษา
2. อาจารยวิชาคอมพิวเตอร
3. เจาหนาที่สารสนเทศของโรงเรียน
1. อาจารยวิชาคอมพิวเตอร
2. เจาหนาที่สารสนเทศของโรงเรียน
3. หนังสือจากหองสมุด
4. โปรแกรมเมอร
5. เว็บไซต
6. แผนซีดีสอนการสรางเว็บไซต

ระยะเวลา ผูŒรับผิดชอบ
30 นาที
30 นาที
30 นาที
4 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

ณัฐกานต

ทุกคน
ในกลุม
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5. การปฏิบัติการศึกษาคŒนควŒา ผูทำโครงงานควรศึกษาคนควาตามที่ไดกำหนดไวในตาราง
การศึกษาคนควาใหไดมากทีส่ ดุ ทัง้ นีผ้ ทู ำโครงงานสามารถปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงการปฏิบตั ไิ ด
ตลอดระยะเวลาทีศ่ กึ ษาคนควา แตกค็ วรยึดถือและปฏิบตั ติ ามตารางศึกษาคนควาใหมากทีส่ ดุ เพือ่
ใหผูทำโครงงานและสมาชิกกลุมเกิดแนวทางในการศึกษาคนควาที่ชัดเจน

2.3 การจัดทําเคาโครงของโครงงาน
เคาโครงหรือโครงรางของโครงงาน คือ เอกสารสิ่งพิมพที่นำเสนอรายละเอียดในการทำ
โครงงานตออาจารยที่ปรึกษา เคาโครงของโครงงานจะมีการนำเสนอหัวขอตามที่อาจารยที่ปรึกษา
เปนผูกำหนด หรือมีหัวขอดังตอไปนี้
1. ชือ่ โครงงานและชือ่ วิชาทีเ่ กีย่ วของ ควรเปนชือ่ ทีบ่ อกภาระงาน ชิน้ งาน หรือกิจกรรมอิสระ
ที่ตองการทำ ชื่อโครงงานที่ดีจะตองระบุวาทำอะไร เพื่ออะไร
2. ชื่อผูทำโครงงานหรือชื่อสมาชิกทุกคนที่ทำโครงงาน
3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
4. ระยะเวลาดำเนินงาน เปน วัน เวลา และกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
5. หลักการและเหตุผล เปนการนำเสนอสาเหตุของการทำโครงงาน ใชหลักการใดในการ
ดำเนินการ และผลที่คาดวาจะไดรับจากการทำโครงงาน
6. จุดประสงค เปนการกำหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงงานเปนขอ ๆ โดย
จุดประสงคควรวัดและประเมินผลไดเปนรูปธรรม
7. สมมติฐาน เปนหัวขอที่กำหนดขึ้นสำหรับโครงงานที่เปนการคนควาและทดลองเทานั้น
เพื่อพิสูจนในสิ่งที่ตองการคนควาและทดลอง
8. ขั้นตอนการทำโครงงาน เปนการกำหนดกิจกรรม วีธีการ เครื่องมือ ทรัพยากรที่ตองใช
และระยะเวลาในการดำเนินงานแตละขั้นตอนอยางละเอียด
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนการกำหนดสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นหลังจากทำโครงงาน โดย
ผลที่คาดวาจะไดรับจะตองสอดคลองกับจุดประสงคของโครงงานที่ตั้งไว
10. เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม เปนการระบุชื่อเอกสารสิ่งพิมพหรือแหลงขอมูลตาง ๆ ที่
นำมาใชในการทำโครงงาน

2.4 การทําโครงงาน
เมื่อโครงรางของโครงงานที่เสนอตออาจารยที่ปรึกษาไดรับความเห็นชอบวาเหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติไดจริงแลว ผูทำโครงงานจึงทำโครงงานตามที่ไดนำเสนอไวในเคาโครงของโครงงาน
นั้น โดยยึดหลักการทำโครงงานดังนี้
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1. ทำโครงงานดวยความละเอียด รอบคอบ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
2. จดบันทึกปญหา อุปสรรค และวิธีแกปญหาตาง ๆ ที่พบในระหวางการทำโครงงานอยาง
ละเอียด เพื่อใชเปนขอมูลในการแกปญหาหรือปรับปรุงโครงงานในภายหลัง
3. พยายามทำโครงงานตามเคาโครงที่นำเสนอไวใหมากที่สุด
4. ระลึกไวเสมอวา การทำโครงงานเปนการศึกษาคนควาในเรื่องที่ตนเองสนใจ จึงควร
ใหความสำคัญและใชเวลาในการทำโครงงานอยางคุมคาที่สุด
5. ขอคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบโครงงานเปนระยะ ๆ

2.5 การเข�ยนรายงาน
การเขียนรายงานหรือการทำรายงานเปนการสรุปและรายงานผลที่ไดรับจากการทำโครงงาน
ในรูปแบบของเอกสารสิง่ พิมพ โดยผูท ำโครงงานควรนำเสนอดวยภาษาทีเ่ ขาใจงาย กระชับ ชัดเจน
ครอบคลุมประเด็นสำคัญ และนำเสนอขอมูลตามความเปนจริง ซึง่ ผูท ำโครงงานสามารถนำเคาโครง
ของโครงงานมาปรับปรุงและเพิ่มรายละเอียดที่พบในระหวางการทำโครงงานได การเขียนรายงาน
นิยมแบงเปน 9 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนำ เปนการนำเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงงาน ประกอบดวยชื่อโครงงาน
ชื่อวิชาที่เกี่ยวของ ชื่อผูทำโครงงาน ชื่ออาจารยที่ปรึกษา คำขอบคุณสำหรับองคกรหรือผูเกี่ยวของ
ที่ใหการสนับสนุนโครงงาน และบทคัดยอซึ่งสรุปผลการทำโครงงานโดยยอ
บทที่ 2 รายละเอียดของโครงงาน ไดแก แนวคิด ที่มา ความสำคัญ และวัตถุประสงค
ในการทำโครงงาน
บทที่ 3 หลักการและทฤษฎี เปนการรวบรวมหลักการและทฤษฎีทสี่ นับสนุนการทำโครงงาน
ตลอดจนเปรียบเทียบโครงงานอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงงานที่ทำ
บทที่ 4 วิธีการดำเนินการ ผูทำโครงงานจะตองอธิบายรายละเอียดในการดำเนินการหรือ
วิธีการปฏิบัติโครงงานโดยละเอียดในทุกขั้นตอน
บทที่ 5 ผลที่ไดŒรับจากโครงงาน เปนการนำเสนอภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ได
จากโครงงานในรูปแบบตาง ๆ เพื่อถายทอดใหแกผูสนใจ
บทที่ 6 บทสรุปและขŒอเสนอแนะ เปนการสรุปขอมูลทีไ่ ดจากภาระงาน ชิน้ งาน หรือกิจกรรม
อิสระในโครงงาน ตลอดจนปญหาและแนวทางการแกปญ
 หาทีผ่ ทู ำโครงงานไดจดบันทึกไวในระหวาง
การทำโครงงาน
บทที่ 7 ประโยชนและแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน ผูทำโครงงานควรระบุประโยชนที่
ไดรับจากการใชโครงงานนี้ และแนวคิดในการพัฒนาโครงงานเพื่อประโยชนสำหรับผูสนใจ
บทที่ 8 บรรณานุกรมและภาคผนวก เปนบทที่รวบรวมแหลงขอมูลทั้งหมดที่ใชในการทำ
โครงงาน เชน หนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เพื่อใหผูสนใจ
ใชเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาโครงงานตอไป
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บทที่ 9 คู‹มือการใชŒงาน ในการทำโครงงานทุกโครงงานผูทำโครงงานจะตองสรางคูมือ
การใชงานขึ้น เพื่อใหใชควบคูไปกับภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระในโครงงาน โดยประกอบ
ดวย ชื่อโครงงาน วัสดุและอุปกรณที่ใช และขอแนะนำในการใชงาน เพื่อใหสามารถนำโครงงานนี้
ไปใชงานไดจริงในชีวิตประจำวันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.6 การนําเสนอและเผยแพรโครงงาน
การนำเสนอและเผยแพรโครงงานเปนการนำภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระของ
โครงงานที่ทำไวไปเผยแพรใหแกผูสนใจหรือสาธารณชนไดรับรู เพื่อใหผูสนใจนำผลงานที่ไดจาก
การทำโครงงานไปพัฒนาและใชในชีวิตประจำวันตอไป การนำเสนอและเผยแพรโครงงานสามารถ
ทำไดหลายรูปแบบ เชน การรายงาน การจัดนิทรรศการ การสรางเว็บไซต

นานา นารู

แหลงคนขอมูล
1. E-learning เชน http://www.ai.swu.
ac.th/Portals/21/Files%20Folder/
AcadamicSup/4.pdf?ver=2015-08-11104025-670
2. เว็บไซตคนหาขอมูล เชน http://www.
google.com

โครงงานทีไ่ มประสบผลสำเร็จตามจุดประสงค
ไมไดแปลวาโครงงานดังกลาวลมเหลว เนือ่ งจาก
โครงงานนัน้ จะทำใหผทู ำโครงงานรูว า ภาระงาน
ชิ้นงาน หรือกิจกรรมนั้นไมสามารถปฏิบัติ
ไดตามวิธีการดังกลาว ซึ่งถือวาเปนประโยชน
อยางมากตอการพัฒนาภาระงาน ชิ้นงาน หรือ
กิจกรรมนั้นในอนาคต

กิจกรรมเรียนรู...สูปฎิบัติ
จับกลุมกับเพื่อนรวมกันคัดเลือกหัวขอโครงงาน แลวนำเสนอเหตุผลของการเลือก
หัวขอโครงงานนั้น ๆ หนาชั้นเรียน

3. ตัวอยางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงานเทคโนโลยีสารสนเทศมุงเนนการจัดการขอมูลหรือสารสนเทศดวยการใชเทคโนโลยี
ในหนวยการเรียนรูนี้จะยกตัวอยางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศหัวขอ โครงงานเว็บเพจรวบรวม
บล็อก (Blog) ของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำรุง โดยมีเคาโครงงานดังนี้
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ชื่อโครงงาน
เว็บเพจรวบรวมบล็อกของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำรุง
ชื่อผูŒทำโครงงาน
1. นายสมชาย รักสะอาด
รหัส 58010044
2. นางสาวสมใจ จิตบำรุง
รหัส 58010049
3. นางสาวสมหญิง แกวกรุณา รหัส 58010052
4. นายสมปอง ศิลปะเจริญ รหัส 58010055
5. นายสมหมาย ศาลาธรรม รหัส 58010059

ชั้น ม. 3/8
ชั้น ม. 3/8
ชั้น ม. 3/8
ชั้น ม. 3/8
ชั้น ม. 3/8

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
อาจารยสมศักดิ์ ชลาศร อาจารยประจำวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสมบัติ สมาพร เจาหนาที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ระยะเวลาดำเนินการ
1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558
หลักการและเหตุผล
บล็อกเปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยนำเสนอความคิดเห็นในดานตาง ๆ ที่นิยมมาก
ในปจจุบัน ขอมูลในบล็อกจะมีทั้งที่เปนความรูเชิงวิชาการ และเปนความบันเทิงของผูทำ
บล็อก อยางไรก็ตาม ขอมูลในบล็อกจะชวยแสดงทัศนคติของผูทำบล็อก การจัดทำเว็บเพจ
รวบรวมบล็อกของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำรุงจะชวยเปนแหลงคนขอมูลและเปนสือ่ กลาง
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูทำบล็อกกับผูสนใจทั่วไป
จุดประสงค
1. เพื่อสรางเว็บเพจที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซตของโรงเรียนเทคโนโลยีบำรุง
2. เพื่อศึกษาวิธีการสรางเว็บเพจและการเชื่อมโยงเว็บเพจเขากับเว็บไซตหลัก
3. เพื่อสรางศูนยกลางในการติดตอสื่อสารระหวางผูทำบล็อก
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ขั้นตอนการทำโครงงาน
1. รวบรวมรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำรุงที่ทำบล็อก
2. ติดตอนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำรุงที่ทำบล็อก แลวรวบรวมที่อยูบล็อกหรือ
ÂÙÍÒÃáÍÅ (URL: Universal Resource Locator) สำหรับเชื่อมโยงบล็อกดังกลาว
ติดตอและประสานงานกับผูเกี่ยวของ
3. ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML
4. จัดทำเคาโครงของโครงงานนำเสนออาจารยที่ปรึกษา
5. จัดทำเว็บเพจรวบรวมบล็อกของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำรุง
6. ประเมินผลการทำโครงงานดวยแบบสอบถาม
7. สรุปผลการทำโครงงานจากแบบสอบถาม
8. นำขอมูลทั้งหมดมาเขียนรายงาน
9. นำเสนอและเผยแพรโครงงานดวยการประชาสัมพันธผานเว็บไซตของโรงเรียน
เทคโนโลยีบำรุงและติดประกาศที่ปายนิเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติงาน
ลำดับ
กำหนด
ผลการปฏิบัติ
รายการปฏิบัติ
ที่
เวลา
1 รวบรวมรายชื่อนักเรียนโรงเรียน 3 วัน รายชื่ อ และที่ อ ยู  ข องบล็ อ กสามารถ
เทคโนโลยีบำรุงที่ทำบล็อกและ
เพิ่มเติมไดจนถึงการปฏิบัติงานใน
ติดตอผูที่เกี่ยวของ
ลำดับที่ 4
2

ศึกษาคนควาเกี่ยวกับการทำ
เว็บเพจดวยภาษา HTML ตาม
ตารางการศึกษาคนควา

10 วัน สามารถคนควาเพิม่ เติมไดตลอดการทำ
โครงงานเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา

3

จัดทำเคาโครงของโครงงาน
นำเสนอตออาจารยที่ปรึกษา

2 วัน นำเสนอพรอมแกไขตามความเหมาะสม
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ลำดับ
กำหนด
รายการปฏิบัติ
ผลการปฏิบัติ
ที่
เวลา
4 จัดทำเว็บเพจรวบรวมบล็อกของ 15 วัน สามารถปฏิบัติงานได
นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำรุง
ตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ออกแบบเว็บเพจ
2. เขียนภาษา HTML ตามที่ได
ออกแบบไว
3. แปลงภาษา HTML เพื่ อ
นำเสนอบนเว็บเบราวเซอร
4. ตรวจสอบการเชื่อมโยง
5. ติดตอและประสานงานกับ
เจาหนาที่ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมโยง
เว็บเพจกับเว็บไซตของโรงเรียน
5 ใหกลุมตัวอยางจำนวน 25 คน 3 วัน กลุมตัวอยางจะตองไมใชผูทําบล็อก
ทดลองใชงานเว็บเพจ
แตเปนผูท ส่ี นใจการทำบล็อก ซึง่ คัดเลือก
กลุมตัวอยางจากการสอบถาม
6 ประเมินและสรุปผลการทำ
1 วัน สามารถปฏิบัติงานได
โครงงานจากแบบสอบถาม และ
เขียนรายงาน
7 นํ า เสนอและเผยแพร โ ครงงาน 1 วัน สามารถปฏิบัติงานได โดยจะนำเสนอ
ผ า นเว็ บ ไซต แ ละติ ด ประกาศที่
และเผยแพรโครงงานตอเนื่อง 30 วัน
ปายนิเทศของโรงเรียน
ผลที่คาดว‹าจะไดŒรับ
1. วิธีการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML
2. ศูนยกลางในการติดตอสื่อสารสำหรับ
ผูทำบล็อก
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เอกสารอŒางอิง/บรรณานุกรม
1. http://www.bcoms.net/html/index.asp
2. http://www.it-guides.com/html/lesson01.html
3. http://www.rd.ac.th/elearning/work/project/internet/html/mainhtml.html
4. การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน โดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
5. คูมือเรียนลัดดวยภาพ HTML โดย สุธีร นวกุล
6. หนังสือเรียน รายวิชาพืน้ ฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 5 โดย รศ. ดร.อำนวย เดชชัยศรี
7. ภาษา HTML ฉบับผูเริ่มตน โดย มณีโชติ สมานไทย

แหลงคนขอมูล
1. E-learning เชน http://www.moe.go.th/
moe/upload/news20/FileUpload/
42567-1658.pdf
2. เว็บไซตคนหาขอมูล เชน http://www.
google.com

นานา นารู
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช
หรือไมใชคอมพิวเตอรในกระบวนการทำงาน
เพื่อจัดการกับขอมูลหรือไมก็ได แตโครงงาน
คอมพิวเตอรจะตองใชคอมพิวเตอรในกระบวนการทำงาน

กิจกรรมเรียนรู...สูปฎิบัติ
1. คนหาตัวอยางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอยางนอย 3 โครงงาน แลวสรุป
ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รวมกันวิเคราะหวาเคาโครงของโครงงานที่นักเรียนทำสามารถนำไปทำโครงงานไดจริง
หรือไม ถาตองการนำไปทำโครงงานจริง ๆ จะตองทำอยางไร
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ผังมโนทัศนสรุปเนื้อหา
หลักการทําโครงงาน

ลักษณะของโครงงาน

โครงงาน คือ ภาระงาน ชิน้ งาน หรือกิจกรรมทีผ่ ทู ำโครงงานเลือก
ศึกษาหรือดำเนินการตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะ และ
ประสบการณของผูทำโครงงาน โครงงานแบงเปน 4 ประเภท ไดแก
โครงงานที่เปนการรวบรวมขอมูล โครงงานที่เปนการคนควาและ
ทดลอง โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนว
คิดใหม และโครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคน

ขัน� ตอนการทําโครงงาน

วิธีการทำโครงงานจะแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของ
โครงงานแตละประเภท โดยวิธีการทำโครงงานแบงเปน 6 ขั้นตอน
คือ การคัดเลือกหัวขอโครงงาน การศึกษาคนควา การจัดทำเคาโครง
ของโครงงาน การทำโครงงาน การเขียนรายงาน และการนำเสนอและ
เผยแพรโครงงาน

ตัวอยางโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนโครงงานที่มีภาระงาน ชิ้นงาน
หรือกิจกรรมอิสระเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศหรือขอมูล โดยนำ
ความรู ทักษะ ความชำนาญ และเครื่องมือมาใชเพื่อแกปญหาและ
สรางความสะดวกสบายใหแกผูใชงาน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. 3
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กิจกรรมเสนอแนะ
1. จับกลุมกับเพื่อนทำโครงงานที่สนใจ
2. รวมกันอภิปรายประโยชนที่ไดรับจากการทำโครงงาน
3. คนหาและสรุปขอมูลเกี่ยวกับโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมบอกแหลงที่มา
4. คนหาตัวอยางโครงงานแลวนำมาวิเคราะหวา โครงงานนัน้ ใหประโยชนและนำไปใชในชีวติ
ประจำวันไดอยางไร
5. คนหาและรวบรวมชื่อโครงงาน ชื่อผูทำโครงงาน หลักการและเหตุผล และแหลงขอมูล
ของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงาน
นักเรียนเลือกทำโครงงานจากหัวขอที่กำหนดใหเพียง 1 โครงงาน หรืออาจทำโครงงานอื่น
ตามความสนใจ โดยเลือกเรื่องที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน แลววางแผนการทำโครงงานนำเสนอ
ครู/อาจารยที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติกอนลงมือทำ (ซึ่งอยางนอยควรมีหัวขอชื่อโครงงาน
วัตถุประสงคของโครงงาน วิธีดำเนินการ และแผนปฏิบัติงาน)
หัวขŒอโครงงาน
1. เทคโนโลยีที่สงเสริมการทำโครงงาน
2. ลักษณะของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
3. ปญหาและแนวทางการแกปญหาที่พบบอย ๆ ในการทำโครงงาน
หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจควรไดรับคำแนะนำและความเห็นชอบจากครู/
อาจารยที่ปรึกษากอนดำเนินการและประเมินผลโดยครู/อาจารยที่ปรึกษา/ผูปกครอง/กลุมเพื่อน
ในดานกระบวนการทำงาน รวมทั้งนักเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปผลกอน
พิจารณาเก็บรวมไวในแฟมสะสมผลงาน

การประยุกตใชในชี ว ิตประจําวัน
จับกลุม กับเพือ่ นทำโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ามารถนำภาระงาน ชิน้ งาน หรือกิจกรรม
นั้นมาใชในชีวิตประจำวันได
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คําถามประจําหนวยการเรียนรูที่ 2
1. โครงงานคืออะไร
2. โครงงานมีความสำคัญอยางไร
3. คูมือการใชงานมีประโยชนอยางไร
4. การเขียนรายงานแบงเปนกี่บท อะไรบาง
5. แผนผังความคิดหัวขอยอยมีประโยชนอยางไร
6. นักเรียนมีหลักการเลือกหัวขอโครงงานอยางไร
7. บทนำของรายงานประกอบดวยขอมูลอะไรบาง
8. ใครเปนผูที่มีบทบาทมากที่สุดในการทำโครงงาน
9. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีวัตถุประสงคอะไร
10. ตารางการศึกษาคนควาที่สมบูรณประกอบดวยหัวขอใดบาง
11. นักเรียนมีวิธีการเลือกใชทรัพยากรในการทำโครงงานอยางไร
12. ยกตัวอยางการนำเสนอและเผยแพรโครงงานอยางนอย 5 วิธี
13. ปญหาที่พบในการทำโครงงานควรแสดงไวในหนวยใดของรายงาน
14. ถาโครงงานที่ตองการทำมีผูอื่นทำไวแลว นักเรียนควรแกปญหาอยางไร
15. นั ก เรี ย นคิ ด ว า โครงงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศจํ า เป น ต อ งมี ก ารใช ค อมพิ ว เตอร ใ น
กระบวนการทำงานหรือไม อยางไร

