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แผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 แนวคิดเชิงค ำนวณในกำรพฒันำโครงงำน 

เร่ือง กำรพฒันำโครงงำนดำ้นเทคโนโลย ี    เวลา 3 ช่ัวโมง 

รายวชิา (ว31193) วิทยำกำรค ำนวณ     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยำศำสตร์      ภาคเรียนที่ 2 

1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 1.1 ตัวชี้วัด 

ว 8.2 ม.4/1  ประยกุต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
     1.  อธิบายขั้นตอนเบื้องต้นของการพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยไีด้ (K) 
     2.  อภิปรายการพัฒนาโครงงานด้านเทคโนโลย ี(P) 
 3.  เห็นความสำคัญของการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี (A) 
 

3. สาระการเรียนรู ้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

- การพัฒนาโครงงาน 
-   การนำแนวคิดเชิงคำนวณไปพัฒนาโครงงานที่

เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น การจัดการพลังงาน 
อาหาร การเกษตร การตลาด การค้าขาย การทำ
ธุรกรรม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

-   ตัวอย่างโครงงาน เช่น ระบบดูแลสุขภาพ ระบบ
อัตโนมัติควบคุมการปลูกพืช ระบบจัดเส้นทาง 
การขนส่ งผลผลิต  ระบบแนะนำการใช้ งาน
ห้องสมุดที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้และเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูล 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 

4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี มีขั้นตอนเบื้องต้น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กำหนดปัญหา 2) 

วิเคราะห์ระบบ 3) ออกแบบระบบ 4) พัฒนาระบบและทดสอบระบบ 5) ติดตั้งระบบ 6) บำรุงรักษาระบบ 
ซึ่งการพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีจะต้องนำแนวคิดเชิงคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงาน 

 
 
 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์

1. ความสามารถในการสื่อสาร 1. มีวินัย    
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2. ความสามารถในการคิด 
1) ทักษะการคดิเชิงคำนวณ   
2) ทักษะการสื่อสาร  
3) ทักษะการทำงานร่วมกัน   
4) ทักษะการแก้ปัญหา   
5) ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

2. ใฝ่เรียนรู ้   
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู ้
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้  5Es (5Es Instructional Model) 
 

 
 
  
 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครูสนทนากับนักเรียนโดยถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยทำโครงงานหรือไม่ แล้วนักเรียนโครงงานที่
นักเรียนทำมีกี่ขั้นตอน โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระ จากนั้นครูแจ้งชื่อเรื่องที่จะ
เรียนรู้และผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 

2. ครเูปิดคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับโครงงานเทคโนโลยีให้นักเรียนดูเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เช่น 
คลิปวิดีโอ เรื่อง Welcome to Project Jacquard จาก youtube 
(https://www.youtube.com/watch?v=qObSFfdfe7I) 

3. เมื่อนักเรียนดูคลิปจบแล้ว ครูถามนักเรียนว่า โครงงานในคลิปเป็นโครงงานที่เกี่ยวกับอะไร และ
นักเรียนคิดว่าโครงงานเทคโนโลยีคืออะไร โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนให้นักเรียนในชั้นเรียน
ช่วยกันตอบคำถามและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  

 
 
    (แนวตอบ โครงงานในคลิปเป็นโครงงานที่นำเทคโนโลยีมาช่วยในการทอผ้า และโครงงาน

เทคโนโลยี คือ โครงงานที่เกี่ยวกับการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างหรือพัฒนา 
เครื่องมือ เครื่องใช้ แบบจำลองหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยมีขั้นตอน
การทำงานอยูบ่นพื้นฐานของกระบวนการเทคโนโลย)ี 

4. ครูถามคำถามประจำหน่วยการเรียนรู้จากหนังสือเรียน หน้า 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นนักเรียนว่า 
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีคืออะไร โดยให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายเพื่อหา
คำตอบ 

    (แนวตอบ จุดเริ่มต้นในการพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี คือ ความต้องการในการ
แก้ปัญหาและเพื่อให้โครงงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายจึงมีการนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน) 

 

ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นนำ 
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 สำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าถึงโครงงานที่
ตนเองเคยได้ทำ  

2.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่าขั้นตอนการพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีที่สำคัญมีกี่ขั้นตอน 
แล้วร่วมกันลงความเห็นเพื่อเป็นมติของกลุ่มตนเองว่า ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีที่
สำคัญมีกี่ขั้นตอน 

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาเรื่อง การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี จากหนังสือเรียน
และแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนเบื้องต้นของ
การพัฒนาโครงงานด้านเทคโนโลยแีละช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ศึกษามาลงในกระดาษ A4 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 
4.  ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มให้ออกมาอธิบายความรู้ที่กลุ่มตนเองได้ศึกษามาโดยมีครูคอยตรวจสอบความ

ถูกต้องและอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ แล้วสอบถามนักเรียนว่าขั้นตอนการ
พัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีที่แต่ละกลุ่มได้ลงมติไว้ กับสิ่งที่ศึกษาไว้เหมือนกันหรือไม่อย่างไร 
โดยชักชวนให้นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปราย จนได้ข้อสรุปที่ว่า ขั้นตอนเบื้องต้นของการพัฒนา
โครงงานทางด้านเทคโนโลยีเบื้องต้น มี 6 ขั้นตอน  ได้แก่ กำหนดปัญหา วิเคราะห์ระบบ ออกแบบ
ระบบ พัฒนาระบบและทดสอบระบบ ติดตั้งระบบ และบำรุงรักษาระบบ 

4.  ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี มาส่งเป็น
การบ้าน 

 
 

 
 สำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 

5.  ครูถามคำถามเพ่ือเป็นการกระตุ้นนักเรียนและทบทวนความรู้จากช่ัวโมงที่ผ่านมาดังนี้  
   1) ขั้นตอนเบื้องต้นของการพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง  
   2) การแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 

    (แนวตอบ 1) ขั้นตอนเบื้องต้นของการพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีมี 6 ขั้นตอน  ได้แก่ 
กำหนดปัญหา วิเคราะห์ระบบ ออกแบบระบบ พัฒนาระบบและทดสอบระบบ ติดตั้งระบบ และ
บำรุงรักษาระบบ  

             2) การแก้ไขปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณมี 4 ขั้นตอน คือ แนวคิดแยกย่อย 
แนวคิดการจดจำรูปแบบ แนวคิดเชิงนามธรรม และแนวคิดการออกแบบขั้นตอน ) 

6. ครูให้นักเรียนกลับสู่กลุ่มเดิมที่ได้แบ่งไว้ในชั่วโมงแรก แล้วครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดสร้างสรรค์
โครงงานที่พัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของ
นักเรียนทั้งโรงเรียน โดยนักเรียนจะต้องดำเนินโครงงานตามขั้นตอนเบื้องต้นของการพัฒนาโครงงาน
ทางด้านเทคโนโลยีและนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ในการแก้ปัญหา 

7.  นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และสร้างสรรค์โครงงาน แล้วร่วมกันนำเขียนวิธีการดำเนิน
โครงงานของกลุ่มตนเองลงในกระดาษฟลิปชาร์ท 

ขั้นสอน 

ชั่วโมงที่ 2 
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 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
8. ครูแจ้งนักเรียนว่าจะมีการนำเสนอโครงงานของแต่ละกลุ่มในชั่วโมงถัดไป  
 

 

 
 อธิบายความรู ้(Explain) 

1. ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มนำผลงาน (ฟลิปชาร์ทที่ได้ทำไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมา) มาติดที่ฝาผนังรอบ
ห้องเรียนแล้วให้นักเรียนเดินศึกษาโครงงานของกลุ่มต่างๆ ที่ติดอยู่รอบห้องเรียน  

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินช้ินงาน) 
2.  ครูแจกกระดาษ Post it ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น แล้วให้นักเรียนเขียนคำถาม สิ่งที่ต้องการรู้ 

คำแนะนำ หรือคำชม ไปติดบนผลงานที่ตนเองชอบ โดยห้ามติดลงบนผลงานของกลุ่มตัวเอง 
3.  ครูสรุปจำนวนกระดาษ Post it ของผลงานแต่ละชิ้น แล้วให้กลุ่มที่มีจำนวนสติกเกอร์มาที่สุดออก

นำเสนอผลงานของตนเองหน้าช้ันเรียน โดยที่ครูเพิ่มเติมข้อมูลและให้คำแนะนำนักเรียน   
 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
4.  เมื่อนักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเองเสร็จแล้ว ครูคัดเลือกคำถามที่น่าใจจากกระดาษ Post it ที่

นักเรียนได้ติดไว้บนผลงานของแต่ละกลุม่ มาอภิปรายหาคำตอบร่วมกันกับนักเรียนในช้ันเรียน 
5. ครูและนักเรียนสรุปร่วมกันถึงการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาตามขั้นตอนเบื้องต้นของการ

พัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี โดยที่ครูและนักเรียนควรจะได้ข้อสรุปร่วมกันว่า การพัฒนา
โครงงานทางด้านเทคโนโลยีจำเป็นต้องใช้แนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้โครงงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 

 

 
 
 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนหลังจากทำกิจกรรม 
2. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน กลุ่มละ 3 คน แล้วให้นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม Com 

Sci Activity เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ ในหนังสือเรียน หน้า 13 ตามขั้นตอนเบื้องต้นของการพัฒนา
โครงงานทางด้านเทคโนโลย ีโดยจัดทำเป็นรายงานมาส่งครู 

 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูถามนักเรียนด้วยคำถามว่า แนวคิดเชิงคำนวณสัมพันธ์กับการพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลยี

อย่างไร จากนั้นให้นักเรียนเขยีนคำตอบลงในกระดาษนำมาส่งครู 
2.  ครูตรวจสอบผลการทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนหลังจากทำกิจกรรม 
3.  ครูประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจาก

การนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
4. ครูประเมินผลชิ้นงาน/ผลงานที่แสดงวิธีการดำเนินโครงงานของกลุ่มตนเองลงในกระดาษฟลิปชาร์ท

ในขั้นสำรวจค้นหา 
5. ครูตรวจสอบผลการทำ ใบงานที่ 1.2 เรือ่ง การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลย ี

ขั้นสรุป 

ชั่วโมงที่ 3 
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6. ครูตรวจรายงานจากการทำกิจกรรม Com Sci Activity เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ ตามขั้นตอน
เบื้องต้นของการพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลย ี 

 

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินหลังเรียน  
- แบบทดสอบหลั งเรี ยน 

ห น่ วย ก าร เรี ย น รู้ ที่  1 
แนวคิดเชิงคำนวณในการ
พัฒนาโครงงาน 

ตรวจแบบทดสอบ 
หลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

7.2  การประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรม 
1) พฤติกรรมการทำงาน

รายบุคคล 

 
 
- สังเกตพฤติกรรม 

การทำงานรายบุคคล 

 
 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

 
 
- ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์

2)  พฤติกรรมการทำงาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์

3) ผลงานที่ แสดงวิธีการ
ดำเนินโครงงาน 

- ตรวจฟลิปชาร์ทการ
เขียนแสดงวิธีดำเนิน
โครงงาน 

- แบบประเมินชิ้นงาน/
ผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์

4) การนำเสนอผลงาน - ประเมินการนำเสนอ
ผลงาน 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์

5) ก ารพั ฒ น า โค รงงาน
ทางด้านเทคโนโลย ี

- ตรวจใบงานที่ 1.2  - ใบงานที่ 1.2 - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

6) รายงานจากการทำ
กิจกรรม Com Sci 
Activity เรื่อง แนวคิด
เชิงคำนวณ 

- ตรวจรายงานจากการ
ทำกิจกรรม Com Sci 
Activity 

- รายงาน - ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์

8)  คุณลักษณะ     
   อันพึงประสงค ์
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน     
  คุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค ์

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์
 

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 

1)  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ม.4  
         2)  ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลย ี
     8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
         1)  ห้องเรียน 
         2)  ห้องสมุด 
         3)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
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ใบงานที่ 1.2 
เรื่อง การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลย ี

 
คำชี้แจง : นำขั้นตอนเบื้องต้นของการพฒันาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีเติมหนา้ประโยคที่สัมพันธ์กัน 
  

  กำหนดปัญหา             วิเคราะห์ระบบ    ออกแบบระบบ  
  พัฒนาระบบและทดสอบระบบ    ติดต้ังระบบ    บำรุงรักษาระบบ 
  
  

…………………………..1. การเขยีนชุดคำสั่งต่าง ๆ เพื่อสร้างซอฟต์แวร ์
…………………………..2. ประชุมทีมงานผู้พัฒนาเพ่ือกำหนดหน้าที่ให้แกท่มีงาน 
…………………………..3. การปรบัเปลี่ยนการทำงานบางประการให้ทันสมัยมากขึ้น 
…………………………..4. ขั้นตอนที่ต้องลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ใช้งานเพ่ือเก็บข้อมูลต่าง ๆ  
…………………………..5. การแกไ้ขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง 
…………………………..6. ขั้นตอนการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 
…………………………..7. ขั้นตอนที่กำหนดขั้นตอนการทำงานโดยใช้แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน  
…………………………..8. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ของขั้นตอนการวิเคราะห์ 
                ความเป็นไปได้และการวางแผน 
…………………………..9. หลังจากการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูล ทีมผู้พัฒนาควรนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา 
                วิเคราะห์หาข้อมูล 
…………………………..10. การทดสอบระบบงานว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการ 
                  ของผู้ใช้งาน  
…………………………..11. การนำซอฟต์แวร์และระบบงานใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์มาติดตั้งในสภาพแวดล้อม 
                  การทำงานจริง 
…………………………..12. แผนภาพกระแสข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขยีนแผนภาพจำลองการทำงานขง 
                 กระบวนการต่างๆ ในระบบ ซึ่งนำมาใช้วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง 
…………………………..13. กรณทีี่มีระบบงานเดิมควรใช้งานระบบงานใหม่ควบคู่กับระบบงานเดิมโดยใช้ข้อมูล 
    ชุดเดียวกัน และเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม่ 
…………………………..14. ทีมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ว่าจะ 
    สามารถดำเนินการได้สำเร็จหรือไม่ ภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ  
…………………………..15. ขั้นตอนที่มีขั้นตอนย่อย 4 ขั้นตอน คือ สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน วิเคราะห์ปัญหาและ 
    ความต้องการ กำหนดขอบเขตของระบบงาน และวิเคราะห์กลุ่มกระบวนการทำงาน 
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เฉลย  ใบงานที่ 1.2 
เรื่อง การพัฒนาโครงงานทางด้านเทคโนโลย ี

 
คำชี้แจง : นำขั้นตอนเบื้องต้นของการพฒันาโครงงานทางด้านเทคโนโลยีเติมหนา้ประโยคที่สัมพันธ์กัน 
  

  กำหนดปัญหา             วิเคราะห์ระบบ    ออกแบบระบบ  
  พัฒนาระบบและทดสอบระบบ    ติดต้ังระบบ    บำรุงรักษาระบบ 
  
  

พัฒนาระบบและทดสอบระบบ 1. การเขียนชุดคำสั่งต่าง ๆ เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ 
กำหนดปัญหา        2. ประชุมทีมงานผู้พัฒนาเพื่อกำหนดหน้าที่ให้แกท่ีมงาน 
บำรุงรักษาระบบ    3. การปรับเปลี่ยนการทำงานบางประการให้ทันสมัยมากขึ้น 
วิเคราะห์ระบบ      4. ขั้นตอนที่ต้องลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผูใ้ช้งานเพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ  
บำรุงรักษาระบบ    5. การแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง 
ออกแบบระบบ      6. ขั้นตอนการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ จากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ 
ออกแบบระบบ      7. ขั้นตอนที่กำหนดขั้นตอนการทำงานโดยใช้แผนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน  
กำหนดปัญหา        8. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ของขั้นตอนการวิเคราะห์

ความเป็นไปได้และการวางแผน 
วิเคราะห์ระบบ      9. หลังจากการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูล ทีมผู้พัฒนาควรนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา 
                    วิเคราะห์หาข้อมูล 
พัฒนาระบบและทดสอบระบบ10. การทดสอบระบบงานว่าสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและตรงตาม 
                                     ความต้องการของผู้ใช้งาน  
ติดต้ังระบบ           11. การนำซอฟต์แวร์และระบบงานใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์มาติดตั้งในสภาพแวดล้อม 
    การทำงานจริง 
วิเคราะห์ระบบ      12. แผนภาพกระแสข้อมูลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนแผนภาพจำลองการทำงานขง

กระบวนการต่างๆ ในระบบ ซึ่งนำมาใช้วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง 
ติดต้ังระบบ            13. กรณีที่มีระบบงานเดิมควรใช้งานระบบงานใหม่ควบคู่กับระบบงานเดิมโดยใช้ข้อมูล 
    ชุดเดียวกัน และเปรียบเทียบผลลัพธ์ว่าตรงกันหรือไม ่
กำหนดปัญหา         14. ทมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ว่าจะ 
                    สามารถดำเนินการได้สำเร็จหรือไม่ ภายใต้ปัจจัยต่าง ๆ  
วิเคราะห์ระบบ         15. ขั้นตอนที่มีขั้นตอนย่อย 4 ขัน้ตอน คือ สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน วิเคราะห์ปัญหาและ 
    ความต้องการ กำหนดขอบเขตของระบบงาน และวิเคราะห์กลุ่มกระบวนการทำงาน 
  
9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงชื่อ  ................................. 
                                                                            ( ................................ ) 
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                                                                ตำแหน่ง   ....... 

10. บันทึกผลหลังการสอน 
  ด้านความรู ้
      
      
  ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีม่ีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 


