
 

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 

1. รหัสวิชา   ง 32293 
2. จ านวนหน่วยการเรียนรู้ 3 
3. ชื่อวิชา   โครงงานคอมพิวเตอร์ 
4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ชื่อผู้สอน   นายพิชญะ  โชคพล 
8. เงื่อนไขรายวิชา  -  
9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาลักษณะของการท าโครงงานจากปัญหาหรือเรื่องที่สนใจศึกษา น าไปสู่การวิเคราะห์รูปแบบกระบวนการ
ด าเนินงานโครงงาน แนวทางการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับโครงงาน 
 ปฏิบัติการสร้างโครงงานด้วยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือโดยใช้ความรู้ จินตนาการ ทักษะ เหตุผล และ
กระบวนการต่างๆทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ระบบการ
สื่อสารข้อมูล ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันจน เกิดความรู้ใหม่ที่มีความหมายสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน โดยมีการบูรณาการความรู้ด้านอ่ืนๆ หรือจากรายวิชาอ่ืนๆ 
 ใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ กระบวนการออกแบบอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปัญหาความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ตะ
หนักและเห็นคุณค่าของการใฝ่เรียนรู้  
 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มุ่งมันในการท างานสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบระเบียบ มีจิตสาธารณะและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 1. เขียนกระบวนการจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
 2. ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการจัดท าโครงงานได้ 
 3. บอกคุณค่าการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในชีวิตประจ าวันและคุณค่าการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ท าโครงงานได้
 4. จัดท าผลงานด้านคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ได้ 
 5. ทดสอบโปรแกรมหรือผลงานที่เกิดจากการท าโครงงานได้ 
 6. จัดพิมพ์เอกสารประกอบโครงงานตามกระบวนการจัดท าโครงงานได้ 
 7. น าเสนอโครงงานตามที่ศึกษาได้ 
 8. สามารถพัฒนาโครงงานอย่างมีคุณภาพถูกต้องตามขั้นตอน 
 

 
 



 

 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนอภิปรายซักถามแบบมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
 2. นักเรียนด าเนินกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม 
 3. นักเรียนศึกษา ค้นคว้า องค์ความรู้ใหม่จากสื่อการเรียนรู้ในแหล่งอ่ืนๆได้แก่ อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด เป็นต้น 
 
14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ 
(วัน/เดือน/ปี) 

หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน
คาบ 

1-5 กระบวนการจัดท า
โครงงาน 

- ขั้นตอนการจัดท าโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 
- การก าหนดปัญหาในการจัดท า
โครงงาน 

- การก าหนดหัวข้อโครงงาน 

- การเขียนเค้าโครงงาน 

- น าเสนอความคืบหน้าของ
โครงงาน 25% 

- บรรยาย/อภิปราย
ซักถามแบบมีส่วนร่วม 

- กิจกรรมกลุ่ม 

- การน าเสนองาน 
10 

6-13 การพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
- คุณค่าในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในชีวิตประจ าวนั 
- ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและ
ถูกต้องตามขั้นตอน 
- น าเสนอความคืบหน้าของ
โครงงาน 50% 
- การจัดสร้างผลงาน 
- การประยุกต์หลักวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
- การตรวจสอบและทดสอบระบบ 
- น าเสนอความคืบหน้าของ
โครงงาน 75% 

- บรรยาย/อภิปราย
ซักถามแบบมีส่วนร่วม 

- กิจกรรมกลุ่ม 

- การน าเสนองาน 

16 

14-18 การจัดท าเอกสาร
ประกอบโครงงาน 

- การจัดท าเอกสารประกอบ 

โครงงาน 

- การจัดท าสื่อน าเสนอโครงงาน 

- การจัดท าสิ่งพิมพ์น าเสนองาน 

- การจัดท าโปสเตอร์น าเสนองาน 

- การน าเสนอโครงงาน 100% 

- บรรยาย/อภิปราย
ซักถามแบบมีส่วนร่วม 

- กิจกรรมกลุ่ม 

- การน าเสนองาน 
10 

 
 
 



 

 

15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
 1. สังเกตจากการด าเนินกิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน และการสรุปองค์
ความรู้ (20 คะแนน) 
 2. การน าเสนอโครงงาน 25% (10 คะแนน) 
 3. การน าเสนอโครงงาน 50% (10 คะแนน) 
 4. การน าเสนอโครงงาน 75% (20 คะแนน) 
 5. การน าเสนอโครงงาน 100% (30 คะแนน) 
 6. ประเมินเจตคติ คุณธรรม ค่านิยมท่ีนักเรียนที่แสดงออกมาตลอดการเรียน เช่น การเข้าเรียน การแต่งกาย 
(10 คะแนน) 
 

ข้อเสนอแนะ  
 - 
16. แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเตอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่างๆ 
 2. ศึกษาเอกสารโครงงานของงานแข่งขันโครงงานต่างๆ 
         ลงชื่อ     

          (นายพิชญะ  โชคพล) 
          ผู้จัดท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

         (ลงชื่อ)     
              (นางจงรัก  เทศนา) 

   
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
         

         (ลงชื่อ)     
                  (นางวชิราภรณ์ รัตนะวงศ์ไชย) 

   
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         (ลงชื่อ)     

                (ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว) 


