
 

 

ภาคผนวก ก 
แผนจัดการเรียนรู้ เรื่องขั้นตอนการท าโครงงาน 

รายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6



แผนการจดัการเรยีนรู ้
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์                    รหัสวิชา  ง30215 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6                ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เรื่อง  ไปแสวงหาค าตอบ                   เวลา  12  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เรื่อง  ขั้นตอนการท าโครงงาน                       เวลา    4  ช่ัวโมง 
ผู้สอน นายอภิเดช  จิตรมุ่ง      โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

 

 มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด   
มาตรฐานการเรียนรู้   
มาตรฐาน ง 3.1  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น 

ข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม  

ตัวช้ีวัด  
ม. 2/3. ค้นหาข้อมูล  และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อย่างมีคุณธรรมและ 

จริยธรรม 
ม. 3/1 อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

ขั้นตอนการจัดท าโครงงานได้ 6 ขั้นตอน ดังน้ี 1. เลือกเร่ืองที่น่าสนใจ 2. เตรียมไปหาแหล่ง
ความรู้ 3. เข้าสู่การวางแผนก่อน 4. ท าตามขั้นตอนอย่างสนุกสนาน 5. เขียนรายงานอย่างมั่นใจ        6. 
น าเสนองานได้เหมาะสม 

 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. มีวินัย 
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการคิด 



3 
 

2. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการท าโครงงานได้ (K) 
 2. นักเรียนสามารถท าโครงงานได้ถูกต้องตามขั้นตอนการท าโครงงาน (P) 
 3. นักเรียนเห็นคุณค่าของการท างานในกระบวนการกลุ่ม (A) 

 สาระการเรียนรู้/เนื้อหา 
ขั้นตอนการจัดท าโครงงาน 

 

 กิจกรรมการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ช่ัวโมงท่ี 1-2 
ข้ันท่ี 1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

   1.1 แจ้งจุดประสงค์ที่เรียนในชั่วโมงน้ี 
   1.2 ครูผู้สอนใช้เกม Kahoot เพื่อให้ผู้เรียนตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ข้ันท่ี 2 ข้ันสอน 
   2.1 ครูแจกใบความรู้ เรื่อง การท าโครงงานต้องท าอย่างไร    
   2.2 ครูอธิบายขั้นตอนวิธีการท าโครงงานให้นักเรียนฟัง 
   2.3 ให้นักเรียนสรุปความรู้ที่แต่ละคนเข้าใจแล้วอภิปรายกันในกลุ่ม 
 

ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป 
   3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา 

 

ข้ันท่ี 4 ข้ันฝึกฝนนักเรียน 
  4.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และฝึกท าโครงงานตามขั้นตอนการท าโครงงาน

ด้วยตนเอง 
 

ข้ันท่ี 5 ข้ันน าไปใช้ 
5.1 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ 

สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทีเชื่อถือได้  
  5.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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กระบวนการเรียนรู้ช่ัวโมงท่ี 3-4 
ข้ันท่ี 1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

   1.1 แจ้งจุดประสงค์ที่เรียนในชั่วโมงน้ี 
   1.2 ครูผู้สอนใช้กิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนตอบค าถามกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

ข้ันท่ี 2 ข้ันสอน 
   2.1 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้ที่ได้ออกมาเป็นองค์ความรู้  
   2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหน้าชั้นเรียน 

ข้ันท่ี 3 ข้ันสรุป 
3.1 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในส่วนที่ยังบกพร่อง  

 
ข้ันท่ี 4 ข้ันฝึกฝนนักเรียน 

  4.1 ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และฝึกท าโครงงานตามขั้นตอนการท าโครงงาน
ด้วยตนเอง 

 

ข้ันท่ี 5 ข้ันน าไปใช้ 
5.1 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ 

สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทีเชื่อถือได้  
  5.2 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

 สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
สื่อ 
- โปรเจคเตอร์ 
- คอมพิวเตอร์ 
- ใบความรู้ เรื่อง การท าโครงงานต้องท าอย่างไร  
แหล่งการเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห้องสมุด 
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 การวัดและประเมินผล 

สิ่งท่ีต้องการวัด เคร่ืองมือ/วิธีการวัด เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการท า
โครงงานได้ (K) 
2. นักเรียนสามารถท าโครงงานได้ถูกต้อง
ตามขั้นตอนการท าโครงงาน (P) 
3. นักเรียนเห็นคุณค่าของการท างานใน
กระบวนการกลุ่ม (A) 

 -  สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 
  -  สังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 
   - ประเมินการน าเสนอผลงาน 
 

   - ระดับคุณภาพดี
ผ่านเกณฑ์ 
   - ระดับคุณภาพดี
ผ่านเกณฑ์ 
   - ระดับคุณภาพดี
ผ่านเกณฑ์ 

4. ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้มุ่งมั่นในการ
ท างาน (A) 

  - ประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งมั่นในการท างาน โดยใช้แบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   - ระดับคุณภาพดี
ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 ความคิดเห็น 

……………………………………………………………………………………………………………………
……..............................................…………………………………………………………………………………
……………………………………….................................................................................………………
…………………………………................................................................................. 
 
 

ลงชื่อ................................................ครูผู้สอน 
           (นายอภิเดช  จิตรมุ่ง)                             
        .………./…………………/………… 
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ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงงาน

คอมพิวเตอร์ เรื่องขั้นตอนการท าโครงงาน 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6
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 ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บทเรียนออนไลน์  
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ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติวิจัยในชั้นเรียน
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ภาคผนวก จ 
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ภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ 

 
นักเรียนเรยีนรู้โดยใช้บทเรยีนออนไลน์ ผา่นเว็บไซต ์
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นักเรียนเรยีนรู้โดยใช้บทเรยีนออนไลน์ ผา่นมอืถือ 
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ครจูดัการเรยีนการสอนโดยใช้บทเรยีนออนไลน์ 

 
นักเรียนเรยีนรู้โดยใช้บทเรยีนออนไลน์  


