เค้ าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์
เรื่อง เกมเพือ่ การศึกษาอาเซียน
โดย
1. …………………………………เลขที่……….
2. …………………………………เลขที่……….
3. …………………………………เลขที่……….
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 / ……….
ครู ที่ปรึกษา
นางสาวปาณิศา เศรษฐศุภกูล

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ทีม่ าและความสาคัญของโครงงาน
ประชาคมอาเซี ยน คือ องค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ประเทศสมาชิ กอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปั ญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมัน่ ในหลัก
ความมัน่ คงรอบด้าน สร้ างความมัน่ คง และมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิ จ ให้ประเทศสมาชิ กสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ มี
สภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้านและมีความมัน่ คงทางสังคมแบบเอื้ออาทร ประเทศไทยเป็ นประเทศ
สมาชิ กประเทศหนึ่ งในประชาคมอาเซี ยน ดังนั้นจึงส่ งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงทั้งในด้านเศรษฐกิ จ ด้าน
การเมือง วัฒนธรรม และ ความมัน่ คง ซึ่ งถื อว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศเปิ ดประเทศสู่ การเป็ นประชาคม
อาเซียน และแต่ละประเทศที่เป็ นสมาชิกประชาคมอาเซี ยนนั้นมีวฒั นธรรม ภาษา ประเพณี และอื่นๆ ที่แตกต่างกัน จึงมี
ความสาคัญที่ตอ้ งทาความเข้าใจกับสิ่ งเหล่านั้นกับประเทศต่างๆด้วย
เพื่อเป็ นการเตรี ย มความพร้ อม และ ปรั บตัวให้ก้าวทันกับเปิ ดประเทศสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน คณะ
ผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นความสาคัญ ควรให้ความรู ้เกี่ ยวกับประเทศสมาชิ กประชาคมอาเซี ยน เพื่อสร้ างความเข้าใจและเห็ น
ความสาคัญของประชาคมอาเซียน
คณะผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ และ ความสาคัญจึงพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เกมเพื่อการศึกษาอาเซี ยน
ขึ้ นมาโดยใช้โปรแกรม Adobe Flash เกมเพื่อการศึกษาอาเซี ยนเป็ นเกมที่ให้ความรู ้ เกี่ ยวกับข้อมูลต่ าง ๆ ของ
ประเทศที่เป็ นสมาชิ กประชาคมอาเซี ยนที่ให้ความเพลิดเพลิน และมีความสนุกสนาน และให้ความรู้ ประเทืองปั ญญา
มุ่ ง เน้นเสริ ม สร้ า งประโยชน์ ไม่ มี ค วามรุ นแรง เผยแพร่ ค วามรู ้ ใ ห้ก ับ เยาวชนและบุ ค คลทัว่ ไปได้เข้า ใจและเห็ น
ความสาคัญของประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
1. เป็ นสื่ อเผยแพร่ ให้ความรู ้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซี ยน
ขอบเขตของโครงงาน
สร้ า งเกมเพื่ อการศึก ษาอาเซี ยน ให้ความรู ้ เกี่ ย วกับข้อมู ลต่ างๆของแต่ล ะประเทศที่ เป็ นสมาชิ ก ประชาคม
อาเซียน โดยใช้โปรแกรม Adobe flash CS3 ในการสร้างเกม และใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ในการตกแต่ง
ภาพ พร้อมทั้งนาเสนอเผยแพร่ ผลงานผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่เว็บไซต์ของโรงเรี ยน

แผนการดาเนินงาน
ตารางที่ 1 แผนการดาเนินงานโครงงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน
กรกฎาคม
2558

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1
1. เลือกหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนออาจารย์
ที่ปรึ กษา
2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างเกมเพื่อการศึกษาอาเซียน
3. ศึกษาโปรแกรมการสร้างเกม
4. จัดทาเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์เสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
5. ออกแบบเกมเพื่อการศึกษาอาเซี ยน เนื้ อหา
วิธีการเล่น กฎกติกา ตัวละคร
6. สร้างเกมเพื่อการศึกษาอาเซียน
7. ตรวจสอบการทางานของเกมคอมพิวเตอร์
และปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด
8. เผยแพร่ ผลงาน
9. ประเมินความพึงพอใจ
10. ทาเอกสารสรุ ปรายงานโครงงาน
11. นาเสนอผลงาน

2

3

สิ งหาคม
2558
4

1

2

3

กันยายน
2559
4

1

2 3

4

ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. เยาวชนและบุคคลทัว่ ได้ได้รับความรู ้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซี ยน
เมื่อได้เล่นเกมเพื่อการศึกษาอาเซี ยน
2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
3. ฝึ กทักษะในการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ และวิธีการดาเนินการ
การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ เกมเพื่อการศึกษาอาเซียน คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานมีวธิ ี ดาเนินงานโครงงาน
ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
( 1 ) ขั้นตอนการดาเนินการ
1. คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
2. ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานในการสร้างเกมเพื่อการศึกษาอาเซียน
3. ศึกษาโปรแกรมการสร้างเกม
4. จัดทาเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
5. ออกแบบเกมเพื่อการศึกษาอาเซียน โครงเรื่ องเนื้ อหาของเกม วิธีการเล่น กฎกติกา ตัวละคร
6. จัดทาโครงงานเกมเพื่อการศึกษาอาเซียน
7. ตรวจสอบการทางานของเกมคอมพิวเตอร์ และปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาด
8. เผยแพร่ ผลงาน
9. ประเมินความพึงพอใจ
10. ทาเอกสารสรุ ปรายงานโครงงาน
11. นาเสนอผลงาน
( 2 ) วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษา เรื่ อง ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน
2. ศึกษา เรื่ อง การสร้างเกมเพื่อการศึกษา
3. ศึกษา เรื่ อง การทางานของตัวโปรแกรม
3.1 Adobe Flash CS3
3.2 Adobe Photoshop CS3

( 3 ) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมทีใ่ ช้ ในการพัฒนาโครงงาน
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้ อมเชื่อมต่ อระบบเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ต
2. ซอฟต์ แวร์
- Adobe Flash CS3
- Adobe Photoshop CS3
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