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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อ

ประกอบการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ฝึกการท างานเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์

ของสมาชิกภายในกลุ่ม ท าให้การเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีเจตคติท่ีดี

ต่อวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มมากข้ึน  

 ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการเรียน 2 ชั่วโมง มีเนื้อหาประกอบด้วย 

  1. ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 

  2. ความส าคัญและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและ

ผู้สอนที่น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้บรรลุผลตามจุดประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาคอมพิวเตอร์

ต่อไป 

           

อายุวัฒน์   ทองนวม 
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1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวน 9 ชุด ดังนี้ 

 ชุดที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์    ใช้เวลา   2   ชั่วโมง 

 ชุดที่ 2  ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์      ใช้เวลา   2   ชั่วโมง 

 ชุดที่ 3  ขั้นตอนการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์     ใช้เวลา   2   ชั่วโมง 

 ชุดที่ 4  คุณลักษณะที่ดีและผลกระทบของโครงงานคอมพิวเตอร์   ใช้เวลา   2   ชั่วโมง 

 ชุดที่ 5  การวางแผนด าเนินการท าโครงงานคอมพิวเตอร์    ใช้เวลา   2   ชั่วโมง 

 ชุดที่ 6  การจัดท าโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์     ใช้เวลา   2   ชั่วโมง 

 ชุดที่ 7  การจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์      ใช้เวลา   4   ชั่วโมง 

 ชุดที่ 8  การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์     ใช้เวลา   2   ชั่วโมง 

 ชุดที่ 9  การน าเสนอและประเมินโครงงานคอมพิวเตอร์    ใช้เวลา   2   ชั่วโมง 

  2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งออกเป็น 9 ชุด แต่ละชุดมีส่วนประกอบ ดังนี้  

  1. ชื่อชุดกิจกรรม 

  2. ค าชี้แจง 

  3. ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. คู่มือครู 

5. คู่มือนักเรียน 

6. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

7. สาระส าคัญของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

8. แบบทดสอบก่อนเรียน 

9. กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

10. บัตรเนื้อหา 

11. บัตรค าถาม 
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 12. บัตรกิจกรรม 

13. แบบทดสอบหลังเรียน 

14. กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

15. บรรณานุกรม 

16. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 

17. เฉลยบัตรค าถาม 

18. เฉลยบัตรกิจกรรม 

19. แบบบันทึกคะแนน 

 3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์  ใช้เวลาในการท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

2 ชั่วโมง โดยก าหนดเกณฑ์ประเมินการผ่านกิจกรรมคือนักเรียนต้องได้คะแนนในการท ากิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบ

หลังเรียน ได้คะแนนร้อยละ 80  ขึ้นไปถึงจะผ่าน ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 หมายถึง ไม่ผ่าน 



  

ผ่านเกณฑ์ 

อ่านคู่มือนักเรียน 

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด / สาระส าคัญ / จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ศึกษาบัตรเนื้อหา 

    ศึกษาชุดกิจกรรมชุดต่อไป 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ท ากิจกรรมระหว่างเรียน 

ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

เริ่มเรียน 
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 การจัดกิจกรรมโดย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูผู้สอนควรมีการเตรียมการให้พร้อม 

ที่จะด าเนินการ ดังนี้  

1. เตรียมเอกสารและวัสดุให้ครบ ดังนี้ 

     1.1 คู่มือครู      จ านวน 1 ชุด 

     1.2 แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 1 ชุด 

     1.3 คู่มือนักเรียน   จ านวน 1 ชุด 

1.3.1 คู่มือนักเรียน 

 1.3.2 แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ 

  1.3.3 บัตรเนื้อหาที่ 1.1 เรื่อง ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 1.3.4 บัตรเนื้อหาที่ 1.2 เรื่อง ความส าคัญและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 1.3.5 บัตรค าถามที่ 1.1 เรื่อง ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 1.3.6 บัตรค าถามที่ 1.2 เรื่อง ความส าคัญและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 1.3.7 บัตรกิจกรรมที่ 1.1 เรื่อง ค้นหาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 1.3.8 บัตรกิจกรรมที่ 1.2 เรื่อง ระดมสมองสรุปองค์ความรู้ 

 1.3.9 แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 1.3.10 กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  

 1.3.11 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน  

 1.3.12 เฉลยบัตรค าถาม 

 1.3.13 เฉลยบัตรกิจกรรม 

 1.3.14 แบบบันทึกคะแนน 

 2. ครูผู้สอนจะต้องศึกษารายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้ 

     2.1 ศึกษาคู่มือครู    2.2 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้    2.3 ศึกษาคู่มือนักเรียน 

 



  

ล ำดับที่ ส่ือ จ ำนวนที่เตรียม 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน ตามจ านวนนักเรียน 

2. กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน ตามจ านวนนักเรียน 

3. บัตรเนื้อหาที่ 1.1 เรื่อง ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามจ านวนนักเรียน 

4. บัตรเนื้อหาที่ 1.2 เรื่อง ความส าคัญและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามจ านวนนักเรียน 

5 บัตรค าถามที่ 1.1 เรื่อง ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามจ านวนนักเรียน 

6 บัตรค าถามที่ 1.2 เรื่อง ความส าคัญและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามจ านวนนักเรียน 

7. บัตรกิจกรรม 1.1 เรื่อง ค้นหาโครงงานคอมพิวเตอร์ ตามจ านวนกลุ่ม 

8. บัตรกิจกรรม 1.2 เรื่อง ระดมสมองสรุปองค์ความรู้ ตามจ านวนกลุ่ม 

9. แบบทดสอบหลังเรียน ตามจ านวนนักเรียน 

10. กระดาษค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน ตามจ านวนนักเรียน 

11. แบบบันทึกคะแนน ตามจ านวนนักเรียน 
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3. บทบาทของครูผู้สอน  

     3.1 เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้ล่วงหน้าให้ครบตามรายการ 

     3.2 จัดชั้นเรียนให้เป็นกลุ่ม 

     3.3 การจัดชั้นเรียนให้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน โดยจัดนักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน คละกัน

ภายในกลุ่ม แล้วชี้แจงเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) 

มี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1) ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน       2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ  

  3) ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ          4) ขั้นแสวงหาความรู้  

  5) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้     6) ขั้นน าเสนอผลงาน  

      3.4 ก่อนเริ่มกิจกรรม ครูควรชี้แจงให้นักเรียนทราบบทบาทของผู้เรียนในการใช้ชุดกิจกรรมต้องช่วยเหลือกัน

ภายในกลุ่ม  

      3.5 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน 

      3.6 ให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียนในขณะที่ท ากิจกรรม 

      3.7 ร่วมเฉลยและตรวจค าตอบการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับนักเรียน 

      3.8 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 

 4. สิ่งที่ครูต้องเตรียม 

    ครูจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบถ้วน  ดังนี้ 

 



  
6 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 3 ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ เป็นชุดกิจกรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใช้ประกอบ  

การเรียนที่ให้นักเรียนต้องฝึกปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนศึกษาคู่มือนักเรียน อ่านค าแนะน าและปฏิบัติกิจกรรมตาม

ขั้นตอน นักเรียนจะได้รับความรู้อย่างครบถ้วน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

 1. นักเรียนรับเอกสารชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากครูผู้สอน 

 2. นักเรียนจะท ากิจกรรมเป็นกลุ่มตามที่ครูได้แบ่งไว้ให้ กลุ่มละ 5-6 คน โดยคละนักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง 

และเรียนอ่อน  นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้า และเลขานุการ สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 

     2.1 หัวหน้ากลุ่ม มีหน้าที่  

           2.1.1 เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกทุกคนท าตามค าสั่งในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปตาม

ขั้นตอน 

  2.1.2 ควบคุมการดูแลการท างานหรือปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง

รบกวนกลุ่มอ่ืน 

  2.1.3 เป็นผู้ติดต่อกับครูเมื่อมีปัญหาภายในกลุ่ม 

     2.2 เลขานุการกลุ่ม มีหน้าที่ 

  2.2.1 เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 

  2.2.2 เป็นผู้แจกเอกสารและรวบรวมส่งครูเมื่อสมาชิกทุกคนท าเสร็จเรียบร้อย 

  2.2.3 ตรวจการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรมการเรียนแล้ว 

     2.3 สมาชิกในกลุ่ม มีหน้าที่  

  2.3.1 ให้ความร่วมมือในการศึกษาบัตรเนื้อหาและบัตรกิจกรรมด้วยความตั้งใจ 

 3. ศึกษาล าดับขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด เพ่ือการใช้ชุดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

    3.1 นักเรียนปฏิบัติตามแผนผังแสดงขั้นตอนการเรียนที่ก าหนดให้อย่างเคร่งครัด       

   3.2 นักเรียนอ่านมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ    

    3.3 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (ห้ามนักเรียนดูเฉลยก่อนเป็นอันขาด) 
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  3.4 นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาพร้อมท าบัตรค าถามและปฏิบัติกิจกรรมตามบัตรกิจกรรมด้วยความตั้งใจ สมาชิก

ภายในกลุ่มต้องร่วมกันศึกษาบัตรเนื้อหาโดยให้สมาชิกภายในกลุ่มช่วยเหลืออธิบายความรู้ให้กับสมาชิกภายในกลุ่ม จนแน่ใจว่า

สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรู้ในเนื้อหานั้นอย่างแท้จริงจึงเริ่มลงมือท าบัตรกิจกรรม ด้วยความซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา ปฏิบัติ

กิจกรรมเสร็จในเวลาที่ก าหนด และไม่ดูเฉลยก่อนท ากิจกรรม เมื่อท าเสร็จให้ร่วมกันเฉลยค าตอบแล้วบันทึกคะแนนลงใน 

แบบบันทึกคะแนน    

     3.5 เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยจากการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ปรึกษาครูผู้สอนทันที       

             3.6 เมื่อนักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหา ท าบัตรค าถาม ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

พร้อมทั้งตรวจค าตอบกับบัตรเฉลยและน าผลคะแนนที่ได้ไปเปรียบเทียบกับแบบทดสอบก่อนเรียน     

    3.7 หากนักเรียนคนใดท าแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 นักเรียนต้องเรียน ซ่อมเสริมจากชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ซ้ าด้วยตนเอง โดยมีครูคอยดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนใหม่ จนกว่าจะผ่าน

เกณฑ์  

    3.8 รวบรวมผลงานที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรมส่งครู เพ่ือเป็นการประเมินผลต่อไปเมื่อสิ้นสุด การปฏิบัติกิจกรรม     

ให้นักเรียนตรวจสอบและเก็บชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เรียบร้อย เพื่อสะดวก ในการใช้ครั้งต่อไป  

  4. สิ่งที่นักเรียนควรค านึงถึงในการเรียนรู้แบบกลุ่มมีดังนี้ 

    4.1 นักเรียนต้องช่วยเหลือเพ่ือนในกลุ่มให้รู้อย่างถ่องแท้ 

    4.2 นักเรียนไม่สามารถศึกษาเนื้อหาจบคนเดียวโดยที่เพ่ือนในกลุ่มยังไม่เข้าใจ 

    4.3 ถ้าหากไม่เข้าใจควรปรึกษาเพ่ือนในกลุ่มก่อนปรึกษาครู 

    4.4 ไม่ควรจบการศึกษากลุ่มย่อย จนกว่าจะแน่ใจว่าเพ่ือนในกลุ่มทุกคนพร้อมที่จะท าข้อสอบได้ 

    4.5 นักเรียนในกลุ่มควรปรึกษาพูดคุยกันเบา ๆ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 

  

สาระที่ 3   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     มาตรฐาน ง 3.1   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้      

              การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 

 

ตัวช้ีวัด 

 

 ง 3.1 ม.3/1 อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

สาระการเรียนรู้ 

 

 - ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 - ความส าคัญและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ 
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สาระส าคัญ 

 โครงงานคอมพิวเตอร์เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจโดยใช้ทักษะและประสบการณ์

ของผู้เรียนในด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยผู้เรียนจะต้องวางแผนด าเนินงาน ศึกษา พัฒนา

โปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. ด้านความรู้ (K) 

     1.1 นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

     1.2 นักเรียนสามารถบอกความส าคัญและคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ 

 2. ด้านทักษะกระบวนการ (P) 

     2.1 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและยกตัวอย่างโครงงานที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตได้

     2.2 นักเรียนสามารถสรุปองค์ความรู้เป็นแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ได้ 

 3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

    3.1 ซื่อสัตย์สุจริต 

    3.2 มีวินัย 

    3.3 ใฝ่เรียนรู ้

    3.4 มุ่งม่ันในการท างาน 

 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 1. ความสามารถในการสื่อสาร 

 2. ความสามารถในการคิด 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 4. ความสารถในการใช้ทักษะชีวิต 



  

ค าชี้แจง แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
            แลว้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบที่ครูแจกให้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 
1. ข้อใดสรุปความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ชัดเจนที่สุด  
    ก. เป็นการใช้ข้อมูลดิบมาสร้างงานใหม่ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 ข. เป็นที่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะท างานวิจัยมากข้ึน 
 ค. เป็นการจัดล าดับความคิด การวางแผน ด าเนินงานตามแผนจนส าเร็จ 
 ง. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าความรู้ทางคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาตามความถนัด ความสนใจ และ  
              ความสามารถของผู้เรียน 
2. ข้อใด “ไม่ถูกต้อง” เกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 ก. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม 
 ข. เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  
 ค. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา 
 ง. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเรื่อง ตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ 
3. ข้อใดเป็นความส าคัญของการท าโครงงานคอมพิวเตอร์   
 ก. พัฒนาเจตคติในการสร้างผลงาน 
 ข. ผู้เรียนเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ค. เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ในการศึกษาทดลอง แก้ปัญหา 
 ง. ถูกทุกข้อ 
4. การน าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถด้านใดของผู้เรียน  
 ก. ความสามารถด้านการคิด  

ข. ความสามารถด้านการสื่อสาร 
 ค. ความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
 ง. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลย ี

4 
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5. ข้อใด “ไม่ใช”่ คุณค่าและความส าคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์  
ก. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง ความสามารถ 
ข. ให้นักเรียนท างานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
ค. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ 
ง. สร้างความส านึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตัวเอง 

6. ข้อใดกล่าว “ไม่ถูกต้อง” ถึงคุณค่าและประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์  
ก. เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมส าหรับประชาชนทั่วไป 
ข. ส่งเสริมการใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ 
ค. สร้างส านึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง 
ง. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 

7.  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการท าโครงงาน 
ก. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้รักสามัคคี 
ข. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ค. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ผลประโยชน์จากกิจกรรม 
ง. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ถึงความเป็นไทย 

8. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมุ่งเน้นด้านใด ถูกที่สุด 
ก. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเอาสิ่งที่ได้มาไปหารายได้ 
ข. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ค. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนหาเลี้ยงชีพเพียงล าพัง 
ง. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามัคคี 

9. นักเรียนสามารถน าโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้คิดค้นไว้แล้วมาจัดท าเป็นโครงงานของตนเองได้หรือไม่ 
ก. ได้  เพราะ  เมื่อเวลาผ่านไปผลของโครงงานคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกัน 
ข. ได้  เพราะ  นักเรียนคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม    
   หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้แล้ว 
ค. ไม่ได้  เพราะ การจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ต้องจัดท าเรื่องใหม่เท่านั้น 
ง. ไม่ได้  เพราะ  เป็นการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น 

10. โครงงานคอมพิวเตอร์ใดที่เก่ียวข้องกับนักเรียนมากที่สุด 
 ก. โครงงานจ าลองทฤษฎี 
 ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 
 ค. โครงงานพัฒนาสื่อการสอน 
 ง. โครงงานประยุกต์ใช้งาน 
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ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงใน     
            กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

ชื่อ................................................................................................ชั้น.........เลขท่ี........... 
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  ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามให้สมบูรณ์และถูกต้อง 

 1.  จงอธิบายความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์  ( 2 คะแนน ) 

     ............................................................................................................................. ............................................... 

    ............................................................................................................................. ............................................... 

    ........................................................................... .................................................................................................  

      ............................................................................................................................. ............................................... 

    ............................................................................................................................. ............................................... 

      ............................................................................................................................................................................  

    ............................................................................................................................. ............................................... 

2. จงบอกจุดมุ่งหมายส าคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ ( 2 คะแนน ) 

        ............................................................................................................................. ............................................... 

    ............................................................................................................................. ............................................... 

    ............................................................................................................................................................................  

      ............................................................................................................................. ............................................... 

    ............................................................................................................................. ............................................... 

      ........................................................................................................................................................ .................... 

    .......................................................................................................... .................................................................. 
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  ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามให้สมบูรณ์และถูกต้อง 

 1.  จงอธิบายความส าคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์  ( 2 คะแนน ) 

     ............................................................................................................................. ............................................... 

    ........................................................................... .................................................................................................  

    ............................................................................................................................. ............................................... 

      ............................................................................................................................. ............................................... 

2. นักเรียนคิดว่าการท าโครงงานคอมพิวเตอร์จะได้ประโยชน์อย่างไร ( 2 คะแนน ) 

        ............................................................................................................................. ............................................... 

    .............................................................................................................................. .............................................. 

    ................................................................................ ............................................................................................  

      ............................................................................................................................. ............................................... 

3. การท าโครงงานคอมพิวเตอร์ท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง ( 2 คะแนน ) 

        ............................................................................................................................. ............................................... 

    ............................................................................................................................. ............................................... 

    ............................................................................................................................................................................  

      ............................................................................................................................. ............................................... 
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เรื่อง ค้นหาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ชื่อกลุ่ม ............................... 

ค าชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มค้นหาโครงงานคอมพิวเตอร์มาอย่างน้อย 5 โครงงาน พร้อมท้ังระบุรายละเอียดดังนี้ 

 
ชื่อโครงงาน วัตถุประสงค ์ ความส าคัญของโครงงาน 
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เรื่อง ระดมสมองสรุปองค์ความรู้ 

ชื่อกลุ่ม ............................... 

ค าช้ีแจง ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองสรุปองค์ความรู้ จากการเรียนชุดกิจกรรรมท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

โครงงานคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping)  *รับอุปกรณ์กับครูผู้สอน 
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ค าชี้แจง แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ ให้เลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว  
            แลว้ท าเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษค าตอบที่ครูแจกให้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
 
1. การน าเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ช่วยพัฒนาทักษะความสามารถด้านใดของผู้เรียน  
 ก. ความสามารถด้านการคิด  

ข. ความสามารถด้านการสื่อสาร 
 ค. ความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต 
 ง. ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลย ี
2. นักเรียนสามารถน าโครงงานคอมพิวเตอร์ที่มีผู้คิดค้นไว้แล้วมาจัดท าเป็นโครงงานของตนเองได้หรือไม่ 

ก. ได้  เพราะ  เมื่อเวลาผ่านไปผลของโครงงานคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกัน 
ข. ได้  เพราะ  นักเรียนคิดดัดแปลงแนวทางในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม    
   หรือศึกษาเพ่ิมเติมจากผลงานเดิมที่มีผู้รายงานไว้แล้ว 
ค. ไม่ได้  เพราะ การจัดท าโครงงานคอมพิวเตอร์ต้องจัดท าเรื่องใหม่เท่านั้น 
ง. ไม่ได้  เพราะ  เป็นการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้อื่น 

3. โครงงานคอมพิวเตอร์ใดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด 
 ก. โครงงานจ าลองทฤษฎี 
 ข. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ 
 ค. โครงงานพัฒนาสื่อการสอน 
 ง. โครงงานประยุกต์ใช้งาน 
4. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการท าโครงงาน 

ก. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้รักสามัคคี 
ข. เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ค. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ผลประโยชน์จากกิจกรรม 
ง. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้ถึงความเป็นไทย 
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5. ข้อใด “ไม่ใช”่ คุณค่าและความส าคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์  
ก. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง ความสามารถ 
ข. ให้นักเรียนท างานในเวลาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น 
ค. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจใน การเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ 
ง. สร้างความส านึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตัวเอง 

6. ข้อใดสรุปความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ได้ชัดเจนที่สุด  
    ก. เป็นการใช้ข้อมูลดิบมาสร้างงานใหม่ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
 ข. เป็นที่กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะท างานวิจัยมากขึ้น 
 ค. เป็นการจัดล าดับความคิด การวางแผน ด าเนินงานตามแผนจนส าเร็จ 
 ง. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าความรู้ทางคอมพิวเตอร์มาใช้แก้ปัญหาตามความถนัด ความสนใจ และ  
              ความสามารถของผู้เรียน 
7.  ข้อใดกล่าว “ไม่ถูกต้อง” ถึงคุณค่าและประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์  

ก. เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมส าหรับประชาชนทั่วไป 
ข. ส่งเสริมการใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ 
ค. สร้างส านึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง 
ง. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 

8. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมุ่งเน้นด้านใด ถูกที่สุด 
ก. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเอาสิ่งที่ได้มาไปหารายได้ 
ข. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
ค. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนหาเลี้ยงชีพเพียงล าพัง 
ง. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามัคคี 

9.ข้อใด “ไม่ถูกต้อง” เกี่ยวกับการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 ก. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม 
 ข. เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์  
 ค. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้วางแผนในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา 
 ง. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้เลือกเรื่อง ตามความสนใจและระดับความรู้ความสามารถ 
10. ข้อใดเป็นความส าคัญของการท าโครงงานคอมพิวเตอร์   
 ก. พัฒนาเจตคติในการสร้างผลงาน 
 ข. ผู้เรียนเข้าใจในวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ค. เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในการศึกษาทดลอง แก้ปัญหา 
 ง. ถูกทุกข้อ 
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ค ำช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท ( X ) ลงใน     
            กระดาษค าตอบ 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

ชื่อ................................................................................................ชั้น.........เลขท่ี........... 
 

23 



  

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ชนารัตน์ ค าอ่อน. (2552). บทเรียนบทเครือข่ายโครงงานคอมพิวเตอร์. [ออนไลน์] เข้าถึงจาก :     

  http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/(วันทีค้นข้อมูล 25 พฤศจิกายน 2558)  

ธนาวุฒิ ประกอบผล. (2555). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 . กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย จ ากัด. 

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. (2559). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3. กรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จ ากัด. 

วิเชียร พุ่มพวง. (2555). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

ขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3. กรุงเทพฯ : เอมพันธ์ จ ากัด. 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทศาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2554). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและ  

  การสื่อสาร ขั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ : สกสค. ลาดพร้าว. 

อารียา ศรี,ประเส'ริฐ และคณะ. (2551).หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร               

  ขั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด. 

24 



  
25 



  

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 

1 ง 1 ข 
2 ก 2 ข 
3 ง 3 ค 
4 ข 4 ข 
5 ข 5 ข 
6 ก 6 ง 
7 ข 7 ก 
8 ข 8 ข 
9 ข 9 ก 
10 ค 10 ง 
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  ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามให้สมบูรณ์และถูกต้อง 

 1.  จงอธิบายความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์  ( 2 คะแนน ) 

     ............................................................................................................................. ............................................... 

    .................................................................. ..........................................................................................................  

    ............................................................................................................................. ............................................... 

      ............................................................................................................................. ............................................... 

    ............................................................................................................................. ............................................... 

      ......................................................................... ...................................................................................................  

    ............................................................................................................................. ............................................... 

2. จงบอกจุดมุ่งหมายส าคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์ ( 2 คะแนน ) 

        .......................................................................................................................................... .................................. 

    ............................................................................................ ................................................................................ 

    ............................................................................................................................. ............................................... 

      ............................................................................................................................. ............................................... 

    ....................................................................... .....................................................................................................  

      ............................................................................................................................. ............................................... 

    ............................................................................................................................. ............................................... 

 

ผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ ความถนัดและ ความสามารถของผู้เรียน โดยวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ โครงงานจึงเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนจะหาหัวข้อ

โครงงานที่ตนเองสนใจ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือสร้างผลงานตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า 

เกณฑ์การให้คะแนน  
2 คะแนน หมายถึง ตอบได้ตรงกับแนวค าตอบ หรือมีความหมายใกล้เคียงกับแนวค าตอบ หรืออธิบายได้อย่างชัดเจน 

1 คะแนน หมายถึง ตอบได้ตรงกับแนวค าตอบบางส่วน หรืออธิบายไม่ชัดเจน 

เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้น

หรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ใช้คอมพิวเตอร์ ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือการศึกษา ประดิษฐ์ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่าง ๆ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือฝึกให้นักเรียนเป็นบุคคลที่ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ การพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ความมีคุณธรรมจริยธรรม 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้กับเพ่ือนมนุษย์ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
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  ค าชี้แจง   ให้นักเรียนตอบค าถามให้สมบูรณ์และถูกต้อง 

 1.  จงอธิบายความส าคัญของโครงงานคอมพิวเตอร์  ( 2 คะแนน ) 

     ............................................................................................................................. ............................................... 

    ........................................................................... .................................................................................................  

    ............................................................................................................................. ............................................... 

      ............................................................................................................................. ............................................... 

2. นักเรียนคิดว่าการท าโครงคอมพิวเตอร์จะได้ประโยชน์อย่างไร ( 2 คะแนน ) 

        ............................................................................................................................. ............................................... 

    ........................................................... .................................................................................................................  

    ............................................................................................................................. ............................................... 

      ............................................................................................................................. ............................................... 

3. การท าโครงงานคอมพิวเตอร์ท าให้ผู้เรียนเกิดความสามารถในด้านใดบ้าง ( 2 คะแนน ) 

        ............................................................................................................................. ............................................... 

    ............................................................................................................................. ............................................... 

    ........................................................................... .................................................................................................  

      ............................................................................................................................. ............................................... 

 เกณฑ์การให้คะแนน  
2 คะแนน หมายถึง ตอบได้ตรงกับแนวค าตอบ หรือมีความหมาย      ใกล้เคียงกับแนวค าตอบ หรืออธิบายได้อย่าง

ชัดเจน 

1 คะแนน หมายถึง ตอบได้ตรงกับแนวค าตอบบางส่วน หรืออธิบายไม่ชัดเจน 

โครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นโครงงานที่มีความน่าเชื่อถือ ด าเนินกิจกรรมได้รวดเร็ว     

การน าเสนอที่มีความน่าสนใจ และเผยแพร่โครงงานได้สะดวก โครงงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้น าความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหาพัฒนาคิดค้น และส่งเสริมให้

นักเรียนมีความสนใจในการท าวิจัยซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

1. ความสามารถในการสื่อสาร  2. ความสามารถในการคิด 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 

2. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ 

3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน กระตุ้นให้ 

ผู้เรียนมีความสนใจในการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้ 
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เรื่อง ค้นหาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

ชื่อกลุ่ม ............................... 

ค าชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มค้นหาโครงงานคอมพิวเตอร์มา 3 โครงงาน พร้อมท้ังระบุรายละเอียดดังนี้ 

 
ชื่อโครงงาน วัตถุประสงค ์ ความส าคัญของโครงงาน 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเรียนเรื่อง อาหารประจ าชาติ 

1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์

2. เพื่อมีสื่อการสอนเรื่อง อาหารประจ าชาติ 
-มีสื่อการสอนเรื่องอาหารประจ าชาต ิ

-ท าให้คนรุ่นหลังได้เห็นคณุค่าของ
อาหารประจ าชาต ิ

   

   

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
- ค้นหาครบทั้ง 5 โครงงาน มีชื่อโครงงานที่เหมาะสม     ได้ 3 คะแนน 
- วัตถุประสงค์ครบ         ได้ 3 คะแนน 
- บอกความส าคัญของโครงงานครบ       ได้ 4 คะแนน 
                         คะแนนรวม 10 คะแนน 

*ในการตรวจกิจกรรมค าตอบอยูใ่นดลุพินิจของครูผู้สอน 
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เรื่อง ระดมสมองสรุปองค์ความรู้ 

ชื่อกลุ่ม ............................... 

ค าชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองสรุปองค์ความรู้ จากการเรียนชุดกิจกรรรมท่ี 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

โครงงานคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบแผนผังความคิด (Mind Mapping)  *รับอุปกรณ์กับครูผู้สอน 

 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
แผนภาพชั้นที่ 1 มีหัวเรื่อง        ได้ 1 คะแนน 
แผนภาพชั้นที่ 2 มีหัวข้อความหมาย ความส าคัญ และคุณค่า ของโครงงานคอมพิวเตอร์  ได้ 4 คะแนน 
แผนภาพชั้นที่ 3 แสดงรายละเอียดถูกต้อง       ได้ 5 คะแนน 
                         คะแนนรวม 10 คะแนน 

*ในการตรวจกิจกรรมค าตอบอยูใ่นดลุพินิจของครูผู้สอน 
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แบบทดสอบ 

แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 10   
แบบทดสอบหลังเรียน 10   

ความก้าวหน้า   
 

 
  กิจกรรมระหว่ำงเรียน 

กิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ 
1) บัตรค าถามท่ี 1.1 4   

2) บัตรค าถามที่ 1.2 6   

3) บัตรกิจกรรมที่ 1.1 10   
4) บัตรกิจกรรมที่ 1.2 10   

คะแนนรวม 30   

เกณฑ์กำรประเมิน 
ผ่านการประเมินที่คะแนน 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 ผ่าน      ไม่ผ่าน 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ผ่านการประเมินที่คะแนน 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 ผ่าน      ไม่ผ่าน 

 

ค ำชี้แจง 
1. ให้นักเรียนตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน เฉลยบัตรค าถามและเฉลยบัตรกิจกรรม 
2. บันทึกคะแนนของตนเองลงในแบบบันทึกคะแนนแล้วรวมคะแนนทั้งหมด 
3. หากคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ให้นักเรียนศึกษาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ชดุต่อไป หากไม่ผ่านให้กลับไปท าทบทวน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง 
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