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คํานํา
 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. 3 เลมนี้ จัดทำ ขึ้น
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำ หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โดยมีเปาหมายใหนักเรียนและครูใชเปนส่ือในการจัดการเรียนรู เพื่อพัฒนานักเรียนใหมี
คุณภาพ ตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป และสาระการเรียนรูแกนกลางที่หลักสูตรกำ หนด 
มุงใหผูเรียนมีความรูอันเปนสากล เกิดสมรรถนะสำ คัญ ไดแก ความสามารถในการสื่อสาร 
การคิด การแกปญหา การแกปญหา การใชทักษะชีวิต และการใชเทคโนโลยี รวมทั้งเสริมสราง
นกัเรียนใหมีคุณลกัษณะอนัพงึประสงค เพือ่ใหสามารถอยูรวมกบัผูอืน่ในสงัคมไทยและสงัคมโลก
ไดอยางมีความสุข
 การจัดทำ หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลมนี้ คณะ
ผูจัดทำ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาและการพัฒนาสื่อการเรียนรู ไดศึกษาเอกสารหลักสูตร
อยางละเอยีดถีถ่วนทัง้ดานวสิยัทศัน หลกัการ จดุหมาย สมรรถนะสำ คญัของนกัเรียน คณุลักษณะ
อันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดชั้นป สาระการเรียนรูแกนกลาง แนวทางการจัดการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลการเรียนรู แลวจึงนำ องคความรูท่ีไดรับมาออกแบบหนวยการเรียนรู 
โดยมุงพัฒนานกัเรยีนแบบองครวมบนพืน้ฐานของการบรูณาการความคดิรวบยอดท่ีเนนใหนกัเรยีน
เรียนรูดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Process of Information Technology) การ
เรียนรูโดยการปฏิบัติ (Active Learning) และการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain-Based 
Learning) เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล ติดตอสื่อสาร 
แกปญหาหรือสรางงานไดอยางสรางสรรค มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
 หวังเปนอยางย่ิงวา หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ม. 3 เลมนี้จะชวยสงเสริมใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองและสังคมไดเต็มตามศักยภาพ และ
ชวยสนับสนุนใหการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาบรรลุเปาหมาย
 

คณะผูŒจัดทำ 



คําชี้แจง
 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 3 เลมนี้ไดออกแบบหนวยการ
เรียนรูใหแตละหนวยการเรียนรูประกอบดวย
 1. ตัวชี้วัดชั้นป เปนเปาหมายในการพัฒนานักเรียนแตละชั้นป ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐาน
การเรียนรู มีรหัสของมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดชั้นปกำ กับไวหลังตัวชี้วัดชั้นป 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. ผังมโนทัศน�สาระการเรียนรูŒ เปนการนำ เสนอขอบขายเนื้อหาที่นักเรียนจะไดเรียนรู
ในระดับชั้นนั้น ๆ
 3. ประโยชน�จากการเรียน นำ เสนอไวเพื่อกระตุนใหนักเรียนนำ ความรู ทักษะจากการเรียน
ไปประยุกตใชในชีวิตประจำ วัน
 4. คำ ถามชวนคิด (คำ ถามนำ สู‹การเรียนรูŒ) เปนคำ ถามหรือสถานการณเพ่ือกระตุนให
นักเรียนเกิดความสงสัยและสนใจที่จะคนหาคำ ตอบ
 5. เน้ือหา เปนเน้ือหาท่ีตรงตามสาระ มาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดช้ันป และสาระการเรียนรู
แกนกลาง โดยแบงเนื้อหาเปนชวง ๆ  แลวแทรกกิจกรรมพัฒนาการเรียนรูที่พอเหมาะกับการเรียน 
รวมทั้งมีการนำ เสนอดวยภาพ ตาราง แผนภูมิ และแผนที่ความคิด เพื่อเปนสื่อใหนักเรียนสราง
ความคิดรวบยอดและเกิดความเขาใจที่คงทน
 6. นานา น‹ารูŒ (ความรูŒเสริมหรือเกร็ดความรูŒ) เปนความรูเพื่อเพิ่มพูนใหนักเรียนมีความรู
กวางขวางขึ้น โดยคัดสรรเฉพาะเรื่องที่นักเรียนควรรู    

 7. กิจกรรมเรียนรูŒ...สู‹ปฏิบัติ (กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูŒ) เปนกิจกรรมที่กำ หนดไวเมื่อจบ

เนื้อหาแตละตอนหรือแตละหัวขอ เปนกิจกรรมที่หลากหลาย ใชแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ  ที่สอดคลอง

กับเนื้อหา เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียน สะดวกในการปฏิบัติ กระตุน

ใหนักเรียนไดคิด และสงเสริมใหศึกษาคนควาเพิ่มเติม มีคำ ถามเปนการตรวจสอบผลการเรียนรู

ของนักเรียน ไดออกแบบกิจกรรมไวอยางหลากหลาย และมีมากเพียงพอที่จะพัฒนาใหนักเรียน

เกดิการเรียนรูตามเปาหมายของหลกัสตูร โดยครผููสอน/นกัเรยีนสามารถนำ กิจกรรมดงักลาวมาใช

ปฏิบัติในชวงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูได

 8. แหล‹งคŒนขŒอมูล เปนแหลงการเรียนรูตาง ๆ ตามความเหมาะสม เชน เว็บไซต หนังสือ 

สถานที่ หรือบุคคล เพื่อใหนักเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับเรื่องที่เรียน



 9. ผงัมโนทัศน�สรปุเนือ้หา ไดจัดทำ บทสรปุเปนผงัมโนทัศน (concept map) เพ่ือใหนกัเรียน

ไดใชเปนบทสรุปทบทวนความรู โดยวิธีการจินตภาพจากผังมโนทัศนที่ไดสรุปเนื้อหาที่ไดจัดทำ ไว
 10. กิจกรรมเสนอแนะ เปนกิจกรรมบูรณาการทกัษะทีร่วมหลักการและความคิดรวบยอดใน
เรื่องตาง ๆ ที่นักเรียนไดเรียนรูไปแลวมาประยุกตใชในการปฏิบัติกิจกรรม  
 11. โครงงาน เปนขอเสนอแนะในการกำ หนดใหนกัเรียนปฏบัิติโครงงาน โดยเสนอแนะหัวขอ
โครงงานและแนวทางการปฏบิตัโิครงงานทีส่อดคลองกบัมาตรฐานการเรยีนรูและตวัชีว้ดัชวงชัน้ของ
หนวยการเรียนรูนั้น เพื่อพัฒนาทักษะการคิด การวางแผน และการแกปญหาของนักเรียน 
 12. การประยกุต�ใชŒในชวีติประจำ วนั เปนกจิกรรมทีเ่สนอแนะใหนกัเรยีนไดนำ ความรู ทกัษะ
ในการประยุกตความรูในหนวยการเรียนรูนั้นไปใชในชีวิตประจำ วัน 
 13. คำ ถามทบทวน เปนคำ ถามที่ตองการใหนักเรียนไดสะทอนความคิดในเนื้อหาที่ไดศึกษา 
โดยเนนการนำ หลักการตั้งคำ ถามสะทอนคิด (RCA) มาจัดเรียงเปนคำ ถามตามเนื้อหาที่นักเรียน
ไดเรียนรู
 14. บรรณานุกรม เปนรายชื่อหนังสือ เอกสาร หรือเว็บไซตที่ใชคนควาอางอิงประกอบการ
เรียบเรียงเนื้อหาความรู
 15. คำ อภิธานศัพท� เปนการนำ คำ สำ คัญที่แทรกอยูตามเนื้อหามาอธิบายใหความหมาย และ
จัดเรียงตามลำ ดับตัวอักษร เพื่อความสะดวกในการคนควา
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ตัวอย‹างโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการทำ โครงงานลักษณะของโครงงาน

หลักการทำ โครงงาน

การคัดเลือกหัวขอโครงงาน

การศึกษาคนควา

การจัดทำ เคาโครงของโครงงาน

การทำ โครงงาน

การเขียนรายงาน

การนำ เสนอและเผยแพรโครงงาน

หนวยการเร�ยนรูที ่1
หลักการทําโครงงาน

คําถามชวนคิดประโยชนจากการเรียน

มาตรฐานการเร�ยนรู
 1. อธิบายหลักการทำ โครงงานที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 3.1 ม. 3/1)
 2. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำ ในชีวิตประจำ วัน 

 ตามหลักการทำ โครงงานอยางมีจิตสำ นึกและความรับผิดชอบ (ง 3.1 ม. 3/4)

ผังมโนทัศนสาระการเร�ยนรู

1. อธิบายลักษณะและขั้นตอนการทำ โครงงาน
 ได
2. ทำ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปน
 ประโยชนตอชีวิตประจำ วันได

1. โครงงานหมายถึงอะไร
2.  นักเรียนคิดวาโครงงานมีบทบาทอยางไร
 ตอการดำ เนินชีวิตประจำ วัน
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1.  ลักษณะของโครงงาน

 โครงงาน (Project) คือ ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทำ โครงงานเลือกศึกษา
หรือดำ เนินการตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะ และประสบการณ เพื่อวัดความรูความ
สามารถของตนเอง จนทำ ใหเกิดประโยชนในการคิดคนและพัฒนาผูทำ โครงงาน พัฒนาภาระงาน 
ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ทำ  ตลอดจนพัฒนาประเทศชาติ จึงอาจกลาวไดวา โครงงานคือสิ่งที่
เชื่อมโยงระหวางสิ่งที่ผูทำ โครงงานไดเรียนรูกับการนำ ความรูนั้นไปใชจริงในชีวิตประจำ วัน
 โครงงานสามารถประยุกตใชงานในดานตาง ๆ ไดหลากหลาย โดยมีการแบงโครงงานตาม
กระบวนการทำ งานเปน 4 ประเภท คือ
 1. โครงงานที่เปนการรวบรวมขŒอมูล มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลในเรื่องท่ีผูทำ โครง
งานสนใจ จัดเปนโครงงานขั้นพื้นฐานที่มักจะมีผูทำ โครงงานคนอื่น ๆ  นำ ไปพัฒนาเพื่อทำ โครงงาน
ใหม โครงงานประเภทนี้จะมีการรวบรวม จำ แนก และนำ เสนอขอมูลในรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งผูทำ โครง
งานสามารถรวบรวมขอมูลไดดวยการสอบถาม การสัมภาษณ และการสำ รวจ
 2. โครงงานที่เปนการคŒนควŒาและทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยเฉพาะเพือ่ตอบปญหาหรอืสมมตฐิานทีต่ัง้ไว โครงงานประเภทน้ีนยิมทำ กบังานดานวทิยาศาสตร 
มี 7 ขั้นตอน ไดแก การกำ หนดปญหา การตั้งวัตถุประสงค ปญหา หรือสมมติฐาน การออกแบบ
การทดลอง การรวบรวมขอมูล การดำ เนินการทดลอง การแปรผล และการสรุปผลการทดลอง
 3. โครงงานที่เปนการศึกษาความรูŒ ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม‹ มีวัตถุประสงคเพื่อ
นำ เสนอความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดใหม ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ยังไมมีผูนำ เสนอ
มากอน หรือนำ ความรู ทฤษฎี หลักการ และแนวคิดเดิมท่ีมีอยูแลวมาศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหได
ขอมูลใหม และแนวคิดใหม ๆ อยางมีหลักการตามเงื่อนไขที่กำ หนด
 4. โครงงานที่เปนการประดิษฐ�คิดคŒน มีวัตถุประสงคเพื่อนำ เอาความรู ทฤษฎี หลักการ 
และแนวคิดใหมไปใชงานจริงในชีวิตประจำ วัน โดยการประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณ
ตาง ๆ โครงงานประเภทนี้ผูทำ โครงงานอาจนำ เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเดิมมาดัดแปลง
เปนสิ่งประดิษฐใหมที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีกวาของเดิมได

นานา นารูแหลงคนขอมูล
 การแบงประเภทของโครงงานอาจแบงตาม
การนำ โครงงานนั้นไปใชงาน เชน โครงงาน
ดานสิ่งแวดลอม โครงงานดานวิทยาศาสตร 
หรือแบงตามจุดประสงคในการทำ โครงงาน 
เชน โครงงานวัดผลการศึกษาของนักเรียน 
โครงงานพัฒนาชุมชน 

1. E-learning เชน http://www.lib.ubu.
ac.th/libblog/?p=237

2. เว็บไซตคนหาขอมูล เชน http://www.
google.com
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2.  ขั�นตอนการทําโครงงาน

 โครงงานงานมีลำ ดับขั้นตอนการทำ  6 ขั้นตอน ดังนี้

 2.1 การคัดเลือกหัวขอโครงงาน

 หัวขอโครงงาน คือ สิ่งที่แสดงลักษณะของภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผูทำ 
โครงงานตองทำ  การคัดเลือกหัวขอโครงงานใหประสบผลสำ เร็จ ผูทำ โครงงานจะตองพิจารณา
แรงจูงใจของตนเอง เพ่ือใหสามารถตอบคำ ถามสำ คัญ 2 ประการ คือ ตองการศึกษาหรือแกปญหา
สิ่งใดและเหตุใดจึงตองการศึกษาสิ่งนั้น โดยหัวขอโครงงานจะตองเปนเรื่องเฉพาะเจาะจง ชัดเจน 
โดยมุงเนนทำ โครงงานที่อยูใกลตัว ซึ่งอาจเกิดจากปญหาของผูทำ โครงงาน หรือผูทำ โครงงาน
มีความคุนเคยกับสิ่งนั้น ดังนั้นผูทำ โครงงานจึงควรสำ รวจตนเองและพิจาณาสิ่งตาง ๆ ดังนี้
 1. ความรู ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ และประสบการณของตนเอง
 2. มีแหลงความรูเพียงพอที่จะคนควาหรือขอคำ ปรึกษา
 3. ประโยชนที่ไดรับ โดยโครงงานนั้นควรจะสามารถนำ ไปพัฒนาและใชไดจริง
 4. ระยะเวลาในการทำ โครงงาน เพื่อกำ หนดขอบเขตและเปาหมายในการทำ โครงงาน
 5. คาใชจายในการทำ โครงงาน
 6. ความปลอดภัย โดยไมเปนอันตรายทั้งตอผูทำ โครงงาน สังคม และประเทศชาติ
 7. คานิยมของสังคม โดยจะตองไมขัดตอคานิยม วัฒนธรรม และความเชื่อของสังคม

 2.2 การศึกษาคนควา

 การศึกษาคนควาเปนข้ันตอนในการกำ หนดและทำ ความเขาใจขอมูลท่ีเก่ียวกับหัวขอโครงงาน 
โดยผูทำ โครงงานจะตองศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับหัวขอนั้นจากแหลงขอมูลตาง ๆ  เชน เอกสาร
สิ่งพิมพ เอกสารอิเล็กทรอนิกส และผูเชี่ยวชาญ โดยมีแนวทางดังนี้
 1. การศึกษาโครงงานของผูŒอื่น เปนการศึกษาวามีผูทำ โครงงานนี้มากอนหรือไม โครงงาน
นั้นไดผลอยางไร หรือมีแนวทางในการทำ โครงงานนี้อยางไร หากโครงงานนี้เปนโครงงานที่มีผูอื่น
ทำ ไวแลว ผูทำ โครงงานจะตองพิจารณาวาจะทำ โครงงานในหัวขอเดิมดวยการพัฒนาโครงงาน
นั้น ๆ ตอจากโครงงานที่ผูอื่นทำ ไวหรือไม หรือจะเลือกทำ โครงงานในหัวขอใหม

กิจกรรมเรียนรู...สูปฎิบัติ

 คนหาตัวอยางโครงงานอยางนอย 2 โครงงาน แลวนำ มาวิเคราะหวาเปนโครงงาน
ประเภทใด เพราะเหตุใด
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 2. การกำ หนดหัวขŒอย‹อย เปนการกำ หนดหัวขอยอยเกี่ยวกับหัวขอโครงงานท่ีเลือก โดย
ผูทำ โครงงานอาจจัดทำ ในรูปแบบของแผนผังความคิดเพื่อใหครอบคลุมหัวขอที่เกี่ยวของทั้งหมด

โครงงานสรางเว็บไซตเผยแพรผลงานนักเร�ยน

ผลงานของนักเรียน

การขออนุญาตโรงเรียน
และผูที่เกี่ยวของ

สาขาวิชาที่มีผลงานการสรางเว็บไซต ราคาหรือชองทางการตลาด

ผลงานของนักเรียน

แผนผังความคิด

 3. การกำ หนดแหล‹งขŒอมูล เมื่อผูทำ โครงงานไดหัวขอยอยเกี่ยวกับโครงงานที่ทำ แลว ผูทำ 
โครงงานจะตองกำ หนดแหลงขอมูลที่เกี่ยวกับหัวขอยอยตาง ๆ เหลานั้น โดยหัวขอยอย 1 หัวขอ
อาจมีแหลงขอมูลมากกวา 1 แหลง และแหลงขอมูลแตละแหลงสามารถใหขอมูลท่ีเกี่ยวกับ
หัวขอยอยไดมากกวา 1 หัวขอ
 4. การกำ หนดระยะเวลาและผูŒรับผิดชอบในการศึกษาคŒนควŒา ผูทำ โครงงานควรกำ หนด
ระยะเวลาในการศึกษาคนควาขอมูลนั้น ๆ  เพื่อความสะดวกในการดำ เนินงาน นอกจากนี้หากผูทำ 
โครงงานไดจัดทำ โครงงานเปนหมูคณะหรือมีการรวมกลุมกันทำ โครงงานรวมกับเพื่อน ๆ ก็ควร
ระบุผูรับผิดชอบในการศึกษาคนควา โดยอาจรวมไวกับตารางการศึกษาคนควา

หัวขŒอย‹อย แหล‹งขŒอมูล ระยะเวลา ผูŒรับผิดชอบ

การขออนุญาต
โรงเรียน
และผูที่เกี่ยวของ

1. อาจารยที่ปรึกษา 
2. อาจารยวิชาคอมพิวเตอร 
3. เจาหนาที่สารสนเทศของโรงเรียน

30 นาที
30 นาที
30 นาที

ณัฐกานต

การสรางเว็บไซต 1. อาจารยวิชาคอมพิวเตอร 
2. เจาหนาที่สารสนเทศของโรงเรียน
3. หนังสือจากหองสมุด
4. โปรแกรมเมอร
5. เว็บไซต
6. แผนซีดีสอนการสรางเว็บไซต

4 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
4 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

ทุกคน
ในกลุม
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 5. การปฏิบัติการศึกษาคŒนควŒา ผูทำ โครงงานควรศึกษาคนควาตามที่ไดกำ หนดไวในตาราง
การศกึษาคนควาใหไดมากทีส่ดุ ทัง้นีผู้ทำ โครงงานสามารถปรบัปรงุหรือเปล่ียนแปลงการปฏบัิติได
ตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาคนควา แตกค็วรยึดถอืและปฏบัิติตามตารางศกึษาคนควาใหมากท่ีสุด เพือ่
ใหผูทำ โครงงานและสมาชิกกลุมเกิดแนวทางในการศึกษาคนควาที่ชัดเจน

 2.3 การจัดทําเคาโครงของโครงงาน

 เคาโครงหรือโครงรางของโครงงาน คือ เอกสารสิ่งพิมพที่นำ เสนอรายละเอียดในการทำ 
โครงงานตออาจารยที่ปรึกษา เคาโครงของโครงงานจะมีการนำ เสนอหัวขอตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
เปนผูกำ หนด หรือมีหัวขอดังตอไปนี้
 1. ชือ่โครงงานและชือ่วชิาทีเ่กีย่วของ ควรเปนชือ่ท่ีบอกภาระงาน ชิน้งาน หรือกิจกรรมอสิระ
ที่ตองการทำ  ชื่อโครงงานที่ดีจะตองระบุวาทำ อะไร เพื่ออะไร
 2. ชื่อผูทำ โครงงานหรือชื่อสมาชิกทุกคนที่ทำ โครงงาน
 3. ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
 4. ระยะเวลาดำ เนินงาน เปน วัน เวลา และกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
 5. หลักการและเหตุผล เปนการนำ เสนอสาเหตุของการทำ โครงงาน ใชหลักการใดในการ
ดำ เนินการ และผลที่คาดวาจะไดรับจากการทำ โครงงาน
 6. จุดประสงค เปนการกำ หนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงงานเปนขอ ๆ โดย
จุดประสงคควรวัดและประเมินผลไดเปนรูปธรรม
 7. สมมติฐาน เปนหัวขอที่กำ หนดขึ้นสำ หรับโครงงานท่ีเปนการคนควาและทดลองเทานั้น 
เพื่อพิสูจนในสิ่งที่ตองการคนควาและทดลอง
 8. ขั้นตอนการทำ โครงงาน เปนการกำ หนดกิจกรรม วีธีการ เครื่องมือ ทรัพยากรที่ตองใช 
และระยะเวลาในการดำ เนินงานแตละขั้นตอนอยางละเอียด
 9. ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนการกำ หนดส่ิงท่ีตองการใหเกิดขึ้นหลังจากทำ โครงงาน โดย
ผลที่คาดวาจะไดรับจะตองสอดคลองกับจุดประสงคของโครงงานที่ตั้งไว
 10. เอกสารอางอิง/บรรณานุกรม เปนการระบุชื่อเอกสารสิ่งพิมพหรือแหลงขอมูลตาง ๆ ที่
นำ มาใชในการทำ โครงงาน

 2.4 การทําโครงงาน

 เมื่อโครงรางของโครงงานที่เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาไดรับความเห็นชอบวาเหมาะสมและ
สามารถปฏิบัติไดจริงแลว ผูทำ โครงงานจึงทำ โครงงานตามที่ไดนำ เสนอไวในเคาโครงของโครงงาน
นั้น โดยยึดหลักการทำ โครงงานดังนี้
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 1. ทำ โครงงานดวยความละเอยีด รอบคอบ โดยคำ นึงถงึความประหยดัและความปลอดภยั
 2. จดบันทึกปญหา อุปสรรค และวิธีแกปญหาตาง ๆ ที่พบในระหวางการทำ โครงงานอยาง
ละเอียด เพื่อใชเปนขอมูลในการแกปญหาหรือปรับปรุงโครงงานในภายหลัง
 3. พยายามทำ โครงงานตามเคาโครงที่นำ เสนอไวใหมากที่สุด
 4. ระลึกไวเสมอวา การทำ โครงงานเปนการศึกษาคนควาในเรื่องที่ตนเองสนใจ จึงควร
ใหความสำ คัญและใชเวลาในการทำ โครงงานอยางคุมคาที่สุด
 5. ขอคำ แนะนำ จากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบโครงงานเปนระยะ ๆ

 2.5 การเข�ยนรายงาน

 การเขียนรายงานหรือการทำ รายงานเปนการสรุปและรายงานผลท่ีไดรับจากการทำ โครงงาน
ในรปูแบบของเอกสารสิง่พิมพ โดยผูทำ โครงงานควรนำ เสนอดวยภาษาทีเ่ขาใจงาย กระชบั ชดัเจน 
ครอบคลมุประเดน็สำ คัญ และนำ เสนอขอมูลตามความเปนจรงิ ซึง่ผูทำ โครงงานสามารถนำ เคาโครง
ของโครงงานมาปรับปรุงและเพิ่มรายละเอียดที่พบในระหวางการทำ โครงงานได การเขียนรายงาน
นิยมแบงเปน 9 บท ดังนี้
 บทที่ 1 บทนำ  เปนการนำ เสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับโครงงาน ประกอบดวยชื่อโครงงาน 
ชื่อวิชาที่เกี่ยวของ ชื่อผูทำ โครงงาน ชื่ออาจารยที่ปรึกษา คำ ขอบคุณสำ หรับองคกรหรือผูเกี่ยวของ
ที่ใหการสนับสนุนโครงงาน และบทคัดยอซึ่งสรุปผลการทำ โครงงานโดยยอ
 บทที่ 2 รายละเอียดของโครงงาน ไดแก แนวคิด ที่มา ความสำ คัญ และวัตถุประสงค
ในการทำ โครงงาน
 บทท่ี 3 หลกัการและทฤษฎ ีเปนการรวบรวมหลกัการและทฤษฎทีีส่นบัสนนุการทำ โครงงาน
ตลอดจนเปรียบเทียบโครงงานอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงงานที่ทำ 
 บทที่ 4 วิธีการดำ เนินการ ผูทำ โครงงานจะตองอธิบายรายละเอียดในการดำ เนินการหรือ
วิธีการปฏิบัติโครงงานโดยละเอียดในทุกขั้นตอน
 บทที่ 5 ผลที่ไดŒรับจากโครงงาน เปนการนำ เสนอภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ได
จากโครงงานในรูปแบบตาง ๆ เพื่อถายทอดใหแกผูสนใจ
 บทที ่6 บทสรปุและขŒอเสนอแนะ เปนการสรุปขอมลูท่ีไดจากภาระงาน ชิน้งาน หรือกิจกรรม
อสิระในโครงงาน ตลอดจนปญหาและแนวทางการแกปญหาทีผู่ทำ โครงงานไดจดบนัทกึไวในระหวาง
การทำ โครงงาน
 บทที่ 7 ประโยชน�และแนวคิดในการพัฒนาโครงงาน ผูทำ โครงงานควรระบุประโยชนที่
ไดรับจากการใชโครงงานนี้ และแนวคิดในการพัฒนาโครงงานเพื่อประโยชนสำ หรับผูสนใจ
 บทที่ 8 บรรณานุกรมและภาคผนวก เปนบทที่รวบรวมแหลงขอมูลทั้งหมดที่ใชในการทำ 
โครงงาน เชน หนังสือ วารสาร เอกสาร เว็บไซต และสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เพื่อใหผูสนใจ
ใชเปนแหลงขอมูลในการพัฒนาโครงงานตอไป
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 บทที่ 9 คู‹มือการใชŒงาน ในการทำ โครงงานทุกโครงงานผูทำ โครงงานจะตองสรางคูมือ
การใชงานขึ้น เพื่อใหใชควบคูไปกับภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระในโครงงาน โดยประกอบ
ดวย ชื่อโครงงาน วัสดุและอุปกรณที่ใช และขอแนะนำ ในการใชงาน เพื่อใหสามารถนำ โครงงานนี้
ไปใชงานไดจริงในชีวิตประจำ วันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

 2.6 การนําเสนอและเผยแพรโครงงาน

 การนำ เสนอและเผยแพรโครงงานเปนการนำ ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระของ
โครงงานที่ทำ ไวไปเผยแพรใหแกผูสนใจหรือสาธารณชนไดรับรู เพื่อใหผูสนใจนำ ผลงานที่ไดจาก
การทำ โครงงานไปพัฒนาและใชในชีวิตประจำ วันตอไป การนำ เสนอและเผยแพรโครงงานสามารถ
ทำ ไดหลายรูปแบบ เชน การรายงาน การจัดนิทรรศการ การสรางเว็บไซต

 โครงานเทคโนโลยีสารสนเทศมุงเนนการจัดการขอมูลหรือสารสนเทศดวยการใชเทคโนโลยี 
ในหนวยการเรียนรูนี้จะยกตัวอยางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศหัวขอ โครงงานเว็บเพจรวบรวม
บล็อก (Blog) ของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำ รุง โดยมีเคาโครงงานดังนี้

3.  ตัวอยางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมเรียนรู...สูปฎิบัติ

นานา นารูแหลงคนขอมูล
 โครงงานท่ีไมประสบผลสำ เร็จตามจุดประสงค
ไมไดแปลวาโครงงานดังกลาวลมเหลว เน่ืองจาก
โครงงานน้ันจะทำ ใหผูทำ โครงงานรูวาภาระงาน 
ชิ้นงาน หรือกิจกรรมนั้นไมสามารถปฏิบัติ
ไดตามวิธีการดังกลาว ซึ่งถือวาเปนประโยชน
อยางมากตอการพัฒนาภาระงาน ชิ้นงาน หรือ
กิจกรรมนั้นในอนาคต 

1. E-learning เชน http://www.ai.swu.
ac.th/Portals/21/Files%20Folder/
AcadamicSup/4.pdf?ver=2015-08-11-
104025-670

2. เว็บไซตคนหาขอมูล เชน http://www.
google.com

 จับกลุมกับเพื่อนรวมกันคัดเลือกหัวขอโครงงาน แลวนำ เสนอเหตุผลของการเลือก
หัวขอโครงงานนั้น ๆ หนาชั้นเรียน
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ชื่อโครงงาน 
เว็บเพจรวบรวมบล็อกของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำ รุง

ชื่อผูŒทำ โครงงาน
 1. นายสมชาย รักสะอาด รหัส 58010044 ชั้น ม. 3/8
 2. นางสาวสมใจ จิตบำ รุง รหัส 58010049  ชั้น ม. 3/8
 3. นางสาวสมหญิง แกวกรุณา รหัส 58010052  ชั้น ม. 3/8
 4. นายสมปอง ศิลปะเจริญ รหัส 58010055  ชั้น ม. 3/8
 5. นายสมหมาย ศาลาธรรม รหัส 58010059  ชั้น ม. 3/8

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
อาจารยสมศักดิ์  ชลาศร  อาจารยประจำ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสมบัติ  สมาพร  เจาหนาที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร

ระยะเวลาดำ เนินการ
 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2558

หลักการและเหตุผล
  บล็อกเปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยนำ เสนอความคิดเห็นในดานตาง ๆ ท่ีนิยมมาก
ในปจจุบัน ขอมูลในบล็อกจะมีทั้งที่เปนความรูเชิงวิชาการ และเปนความบันเทิงของผูทำ 
บล็อก อยางไรก็ตาม ขอมูลในบล็อกจะชวยแสดงทัศนคติของผูทำ บล็อก การจัดทำ เว็บเพจ
รวบรวมบลอ็กของนกัเรยีนโรงเรยีนเทคโนโลยบีำ รุงจะชวยเปนแหลงคนขอมลูและเปนส่ือกลาง
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูทำ บล็อกกับผูสนใจทั่วไป
จุดประสงค�
  1. เพื่อสรางเว็บเพจที่เชื่อมโยงมาจากเว็บไซตของโรงเรียนเทคโนโลยีบำ รุง
  2. เพื่อศึกษาวิธีการสรางเว็บเพจและการเชื่อมโยงเว็บเพจเขากับเว็บไซตหลัก
  3. เพื่อสรางศูนยกลางในการติดตอสื่อสารระหวางผูทำ บล็อก



9หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม. 3

ขั้นตอนการทำ โครงงาน
  1. รวบรวมรายชื่อนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำ รุงที่ทำ บล็อก 
  2. ติดตอนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำ รุงที่ทำ บล็อก แลวรวบรวมที่อยูบล็อกหรือ
   ÂÙÍÒÃ�áÍÅ (URL: Universal Resource Locator) สำ หรับเชื่อมโยงบล็อกดังกลาว
   ติดตอและประสานงานกับผูเกี่ยวของ
  3. ศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML 
  4. จัดทำ เคาโครงของโครงงานนำ เสนออาจารยที่ปรึกษา 
  5. จัดทำ เว็บเพจรวบรวมบล็อกของนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบำ รุง 
  6. ประเมินผลการทำ โครงงานดวยแบบสอบถาม
  7. สรุปผลการทำ โครงงานจากแบบสอบถาม
  8. นำ ขอมูลทั้งหมดมาเขียนรายงาน
  9. นำ เสนอและเผยแพรโครงงานดวยการประชาสัมพันธผานเว็บไซตของโรงเรียน
   เทคโนโลยีบำ รุงและติดประกาศที่ปายนิเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติงาน

ลำ ดับ
ที่

รายการปฏิบัติ
กำ หนด
เวลา

ผลการปฏิบัติ

1 รวบรวมรายชื่อนักเรียนโรงเรียน
เทคโนโลยีบำ รุงที่ทำ บล็อกและ
ติดตอผูที่เกี่ยวของ

3 วัน รายชื่อและที่อยู ของบล็อกสามารถ
เพิ่มเติมไดจนถึงการปฏิบัติงานใน
ลำ ดับที่ 4

2 ศึกษาคนควาเกี่ยวกับการทำ 
เว็บเพจดวยภาษา HTML ตาม
ตารางการศึกษาคนควา

10 วัน สามารถคนควาเพิม่เตมิไดตลอดการทำ 
โครงงานเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา

3 จัดทำ เคาโครงของโครงงาน
นำ เสนอตออาจารยที่ปรึกษา

2 วัน นำ เสนอพรอมแกไขตามความเหมาะสม
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ผลที่คาดว‹าจะไดŒรับ
  1. วิธีการสรางเว็บเพจดวยภาษา HTML
  2. ศูนยกลางในการติดตอสื่อสารสำ หรับ
   ผูทำ บล็อก

ลำ ดับ
ที่

รายการปฏิบัติ
กำ หนด
เวลา

ผลการปฏิบัติ

4 จัดทำ เว็บเพจรวบรวมบล็อกของ
นกัเรยีนโรงเรยีนเทคโนโลยบีำ รงุ
ตามขั้นตอนตอไปนี้
1. ออกแบบเว็บเพจ
2. เขียนภาษา HTML ตามที่ได
 ออกแบบไว
3. แปลงภาษา HTML เพื่อ
 นำ เสนอบนเว็บเบราวเซอร
4. ตรวจสอบการเชื่อมโยง
5. ติดตอและประสานงานกับ
 เจาหนาที่ปฏิบัติการ
 คอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมโยง
 เว็บเพจกับเว็บไซตของโรงเรียน

15 วัน สามารถปฏิบัติงานได

5 ใหกลุมตัวอยางจำ นวน 25 คน
ทดลองใชงานเว็บเพจ

3 วัน กลุมตัวอยางจะตองไมใชผู ทําบล็อก
แตเปนผูท่ีสนใจการทำ บล็อก ซ่ึงคัดเลือก
กลุมตัวอยางจากการสอบถาม

6 ประเมินและสรุปผลการทำ 
โครงงานจากแบบสอบถาม และ
เขียนรายงาน

1 วัน สามารถปฏิบัติงานได

7 นําเสนอและเผยแพรโครงงาน
ผานเว็บไซตและติดประกาศที่
ปายนิเทศของโรงเรียน

1 วัน สามารถปฏิบัติงานได โดยจะนำ เสนอ
และเผยแพรโครงงานตอเนื่อง 30 วัน
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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 สำ นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ
  5. คูมือเรียนลัดดวยภาพ HTML โดย สุธีร นวกุล
  6. หนงัสอืเรยีน รายวชิาพ้ืนฐาน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม. 5 โดย รศ. ดร.อำ นวย เดชชยัศรี
  7. ภาษา HTML ฉบับผูเริ่มตน โดย มณีโชติ สมานไทย

กิจกรรมเรียนรู...สูปฎิบัติ

นานา นารูแหลงคนขอมูล
 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช
หรือไมใชคอมพิวเตอรในกระบวนการทำ งาน
เพื่อจัดการกับขอมูลหรือไมก็ได แตโครงงาน
คอมพิวเตอรจะตองใชคอมพิวเตอรในกระบวน-
การทำ งาน

1. E-learning เชน http://www.moe.go.th/
moe/upload/news20/FileUpload/
42567-1658.pdf

2. เว็บไซตคนหาขอมูล เชน http://www.
google.com

1. คนหาตัวอยางโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอยางนอย 3 โครงงาน แลวสรุป
 ลักษณะสำ คัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รวมกันวิเคราะหวาเคาโครงของโครงงานท่ีนักเรียนทำ สามารถนำ ไปทำ โครงงานไดจริง
 หรือไม ถาตองการนำ ไปทำ โครงงานจริง ๆ จะตองทำ อยางไร



 โครงงาน คอื ภาระงาน ชิน้งาน หรือกจิกรรมทีผู่ทำ โครงงานเลอืก
ศึกษาหรือดำ เนินการตามความสนใจ โดยอาศัยความรู ทักษะ และ
ประสบการณของผูทำ โครงงาน โครงงานแบงเปน 4 ประเภท ไดแก 
โครงงานที่เปนการรวบรวมขอมูล โครงงานที่เปนการคนควาและ
ทดลอง โครงงานที่เปนการศึกษาความรู ทฤษฎี หลักการ และแนว
คิดใหม และโครงงานที่เปนการประดิษฐคิดคน

  วิธีการทำ โครงงานจะแตกตางกันไปตามลักษณะเฉพาะของ
โครงงานแตละประเภท โดยวิธีการทำ โครงงานแบงเปน 6 ขั้นตอน 
คอื การคดัเลอืกหวัขอโครงงาน การศกึษาคนควา การจดัทำ เคาโครง
ของโครงงาน การทำ โครงงาน การเขียนรายงาน และการนำ เสนอและ
เผยแพรโครงงาน 

 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนโครงงานที่มีภาระงาน ชิ้นงาน 
หรือกิจกรรมอิสระเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศหรือขอมูล โดยนำ 
ความรู ทักษะ ความชำ นาญ และเครื่องมือมาใชเพื่อแกปญหาและ
สรางความสะดวกสบายใหแกผูใชงาน 
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ผังมโนทัศน�สรุปเนื้อหา

หลักการทําโครงงาน

ลักษณะของโครงงาน

ขั�นตอนการทําโครงงาน

ตัวอยางโครงงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กิจกรรมเสนอแนะ

โครงงาน

การประยุกตใชในชีวติประจําวัน

 1. จับกลุมกับเพื่อนทำ โครงงานที่สนใจ 
 2. รวมกันอภิปรายประโยชนที่ไดรับจากการทำ โครงงาน
 3. คนหาและสรุปขอมูลเกี่ยวกับโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมบอกแหลงที่มา
 4. คนหาตวัอยางโครงงานแลวนำ มาวิเคราะหวาโครงงานนัน้ใหประโยชนและนำ ไปใชในชวีติ
ประจำ วันไดอยางไร
 5. คนหาและรวบรวมชื่อโครงงาน ชื่อผูทำ โครงงาน หลักการและเหตุผล และแหลงขอมูล
ของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 นักเรียนเลือกทำ โครงงานจากหัวขอที่กำ หนดใหเพียง 1 โครงงาน หรืออาจทำ โครงงานอื่น
ตามความสนใจ โดยเลือกเร่ืองที่เก่ียวของกับเน้ือหาที่เรียน แลววางแผนการทำ โครงงานนำ เสนอ
ครู/อาจารยที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาอนุมัติกอนลงมือทำ  (ซึ่งอยางนอยควรมีหัวขอช่ือโครงงาน 
วัตถุประสงคของโครงงาน วิธีดำ เนินการ และแผนปฏิบัติงาน)
 หัวขŒอโครงงาน
 1. เทคโนโลยีที่สงเสริมการทำ โครงงาน
 2. ลักษณะของโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี
 3. ปญหาและแนวทางการแกปญหาที่พบบอย ๆ ในการทำ โครงงาน
 หมายเหตุ โครงงานที่เลือกตามความสนใจควรไดรับคำ แนะนำ และความเห็นชอบจากครู/
อาจารยที่ปรึกษากอนดำ เนินการและประเมินผลโดยครู/อาจารยท่ีปรึกษา/ผูปกครอง/กลุมเพ่ือน
ในดานกระบวนการทำ งาน รวมทั้งนักเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปผลกอน
พิจารณาเก็บรวมไวในแฟมสะสมผลงาน

 จับกลุมกบัเพือ่นทำ โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ามารถนำ ภาระงาน ชิน้งาน หรอืกจิกรรม
นั้นมาใชในชีวิตประจำ วันได
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คําถามประจําหนวยการเรียนรูที่ 2

 1. โครงงานคืออะไร
  2. โครงงานมีความสำ คัญอยางไร
  3. คูมือการใชงานมีประโยชนอยางไร
  4. การเขียนรายงานแบงเปนกี่บท อะไรบาง
  5. แผนผังความคิดหัวขอยอยมีประโยชนอยางไร
  6. นักเรียนมีหลักการเลือกหัวขอโครงงานอยางไร
  7. บทนำ ของรายงานประกอบดวยขอมูลอะไรบาง
  8. ใครเปนผูที่มีบทบาทมากที่สุดในการทำ โครงงาน
  9. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีวัตถุประสงคอะไร
 10. ตารางการศึกษาคนควาที่สมบูรณประกอบดวยหัวขอใดบาง
 11. นักเรียนมีวิธีการเลือกใชทรัพยากรในการทำ โครงงานอยางไร
 12. ยกตัวอยางการนำ เสนอและเผยแพรโครงงานอยางนอย 5 วิธี
 13. ปญหาที่พบในการทำ โครงงานควรแสดงไวในหนวยใดของรายงาน
 14. ถาโครงงานที่ตองการทำ มีผูอื่นทำ ไวแลว นักเรียนควรแกปญหาอยางไร
 15. นักเรียนคิดวาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศจําเปนตองมีการใชคอมพิวเตอรใน
กระบวนการทำ งานหรือไม อยางไร
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