
แนวการสอนและแผนการสอน 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลย ี สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 2 (ง30259) ชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
จ านวนเวลา  2 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ จ านวน 40/1 ช่ัวโมง/หน่วยกิต 
ครูผู้สอน ครูสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล ครูชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน ครูฝันรัก  ลิ้มวัฒนา และครูปริศนา  คุ้มไพรนั 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการด าเนินงานโครงงาน  
2. สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท าโครงงาน 
3. ประยุกต์ใช้วิชาคอมพิวเตอร์ที่เรียนมา สร้างผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ 
5. สามารถเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
6. สามารถจัดท ารายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
7. สามารถน าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 
8. สามารถประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยาย 

 2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 
 3. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

4. ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยกัน (Co-operative Leaning) 
5. ผู้เรียนได้รับการฝึก และพัฒนาทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง 
 

สื่อการเรียนรู้ 
 1.  เอกสาร/หนังสือ 

- เอกสารประกอบการเรียน 
- ใบความรู้ 
- Power Point ประกอบค าบรรยาย 

2.  เว็บไซตh์ttp://www.krujeen.com/ 
3   http://www.facebook.com/krujeen 
4.  http://www.facebook.com/groups/krujeen/ 
 

การวัดผลและการประเมินผล 
การวัดผล 

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

คะแนนกลางภาค 20 คะแนน 
 น าเสนอความก้าวหน้า 50% 10   คะแนน  
 น าเสนอความก้าวหน้า 80% 10  คะแนน 
คะแนนระหว่างภาค  60  คะแนน 
 กิจกรรมการการจัดท า Poster   10 คะแนน 
 น าเสนอความก้าวหน้า 100% 10  คะแนน 
 พัฒนาการจากครูท่ีปรึกษา   10 คะแนน 
 เล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ 20   คะแนน  
 โปสเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์  10  คะแนน 
คะแนนปลายภาค  20 คะแนน 
 สอบน าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์  20   คะแนน  
รวม  100  คะแนน 

การประเมินผล 
ผลการเรยีน 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 

 

เรียนวันอังคาร คาบ 7-8 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 

แผนการเรียนโครงงานคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 

สัปดาห์ท่ี เนื้อหา กิจกรรม หมายเหตุ 
1 

(31 ต.ค. 60) 
กระบวนการด าเนินงานโครงงาน - บรรยาย 

- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

2 
(7 พ.ย. 60) 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท าโครงงาน - น าเสนอความก้าวหน้า 50% 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 

น าเสนอความก้าวหน้า 50%  
(10 คะแนน) 

 
3 

(14 พ.ย. 60) 
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท าโครงงาน - ค้นคว้าด้วยตนเอง 

- ฝึกปฏิบัต ิ
 

4 
(21 พ.ย. 60) 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท าโครงงาน - ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ฝึกปฏิบัต ิ

 

5 
(28 พ.ย. 60) 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท าโครงงาน 
 

- บรรยาย 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

6 
(5 ธ.ค. 60) 

วันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9   

7 
(12 ธ.ค. 60) 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท าโครงงาน - น าเสนอความก้าวหน้า 80% 
- ค้นคว้าด้วยตนเอง 

น าเสนอความก้าวหน้า 80% 
 (10 คะแนน) 

 
8 

(19 ธ.ค. 60) 
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท าโครงงาน 
(เรียนรู้การท าโปรเตอร์น าเสนอโครงงาน) 

- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ฝึกปฏิบัต ิ

กิจกรรมการการจัดท า Poster 

(10 คะแนน)   

9 
(26 ธ.ค. 60) 

สอบกลางภาค - ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ฝึกปฏิบัต ิ

 

10 
(2 ม.ค. 61) 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการท าโครงงาน - น าเสนอความก้าวหน้า 100% 
- ฝึกปฏิบัต ิ

น าเสนอความก้าวหน้า 100% 
 (10 คะแนน) 

11 
(9 ม.ค. 61) 

การเขียนและจัดท ารายงานโครงงานคอมพิวเตอร ์
(การจัดท าโปรเตอร์น าเสนอโครงงาน) 

- ค้นคว้าด้วยตนเอง 
- ฝึกปฏิบัต ิ

 

12 
(16 ม.ค. 61) 

วันครู 17- 19 ม.ค. 61  
ส่งไฟลโ์ปสเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร ์

โปสเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์ 

(10 คะแนน) 

13 
(23 ม.ค. 61) 

น าเสนอและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร ์ - สอบน าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์  
สอบน าเสนอโครงงาน 

(20 คะแนน) 
ส่งเล่มรายงานโครงงาน 

 (20 คะแนน) 

14 
(30 ม.ค. 61) 

น าเสนอและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร ์ - สอบน าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 

15 
(6 ก.พ. 61) 

 

น าเสนอและประเมินผลโครงงานคอมพิวเตอร ์
 

- สอบน าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ 

16-18 
(13 ก.พ. 61) 
(20 ก.พ. 61) 

ติดตามการส่งรายงาน โปสเตอร์ 
โครงงานคอมพิวเตอร์ 

  



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 

 


