
แนวการสอนและแผนการสอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ เพ่ิมเติม 
รายวิชา  คอมพิวเตอร์และข้ันตอนวิธี  (ง 30255)  ช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และ 4/5 
จ านวนเวลา  2 ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวน  40/1 ชั่วโมง/หน่วยกิต 
ครูผู้สอน    ครสูุรศักด์ิ  ทิพย์พิมล 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. บอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ได้ 
2. ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ได้ 
3. ติดต้ังซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติ และซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์อื่น ๆ ได้ 
4. เข้าใจข้ันตอนวิธีการแก้ปัญหา 
5. รู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมแก้ปัญหาจากโจทย์ได้ 

เน้ือหา 
เรื่องที ่ เน้ือหา กิจกรรม หมายเหตุ 

1  Introduction Computer 
•       Computing history and computer 
generations 
•       The components of a computer. 
•       Computer system 
•       Networks and the Internet 

- บรรยาย 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ทดสอบก่อน-หลังเรียน 

MindMap/Timeline 
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

พร้อมน าเสนอ 
 (8 คะแนน) 

 

2 Software: Operating System  
•       DOS 
•       Windows operating system 
•       Unix operating system 
•       Linux 
•       iOS 
•       Android 

- บรรยาย 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบก่อน-หลังเรียน 

น าเสนอระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมประยุกต์ 

และอภิปราย 
(8 คะแนน) 

4 Number systems 
•       Positional number system 
•       Numbers conversions 
•       Arithmetic on  numbers   

- บรรยาย 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ทดสอบก่อน-หลังเรียน 
 

สอบปรนัยและอัตนัย 
เรื่องระบบจ านวน 

(8 คะแนน) 

5 Logic circuits and logic problems - บรรยาย 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ทดสอบก่อน-หลังเรียน 

Logic problems 
(8 คะแนน) 

6 Computer languages and processing  
Programming languages  
·       Language translators 
·       Translation and execution of a program 
·       Meta-language 
 

- บรรยาย 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ทดสอบก่อน-หลังเรียน 

MindMap 
 เรื่องภาษาคอมพิวเตอร์ 

พร้อมสอบอัตนัย 
และน าเสนอ 
(8 คะแนน) 

 สอบวัดผลการเรียนรู้กลางภาค (20 คะแนน) 
 

 

 

 

 



รายวชิา  คอมพิวเตอร์และขั้นตอนวธิี   (ง 30255)                          ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)                                                                              

 

ครูสุรศกัด์ิ  ทิพยพิ์มล  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จงัหวดัชุมพร 

เรื่องที ่ เน้ือหา กิจกรรม หมายเหตุ 
7 Problem solving with computer 

·       Steps in producing a program 
·       Flowchart, Algorithms    
·       Tools for writing algorithms 
·       Recursive algorithms 

- บรรยาย 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ทดสอบก่อน-หลังเรียน 

สอบเขียน Flowchart 
และเขียนโปรแกรม  

 (20 คะแนน) 

 สอบวัดผลการเรียนรู้ปลายภาค   (20 คะแนน) 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1  บรรยาย 
 3.2  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 
 3.3  ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและศึกษาค้นคว้าด้วย
ตัวเอง 

3.4  ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกัน (Co-operative Leaning) 
3.5  ผู้เรียนได้รับการฝึก และพัฒนาทางปัญญาอย่างต่อเน่ือง 

 
สื่อการเรียนรู ้
 4.1  เอกสารต ารา 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- ใบความรู้ 

4.2  Power Point ประกอบค าบรรยาย 
4.3  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
4.4  เว็บไซต์  http://www.krujeen.com 

 
การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล 
  คะแนน 80 : 20  มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% 
  เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ รวม 40 ชั่วโมง ต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 32 ชั่วโมง 

กลางภาค 20  คะแนน 
แบบทดสอบ ระหว่างภาค  60  คะแนน 
ปลายภาค  20  คะแนน 
รวม  100 คะแนน 

การประเมินผล 
ผลการเรียน 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 
คะแนน 80-100 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 0-49 
 
 


