
 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง โครงงานสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
ช่ือรายวชิา การสร้างงานส่ือผสม       รหัสวชิา  31102        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ช้ันมธัยมศึกษาปีที่  4              ภาคเรียนที่  1                     เวลา    8  ช่ัวโมง 
ผู้สอน  นายณฐัพล  บัวอุไร                     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ  ล าลกูกา 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตวัช้ีวดั 
มาตรฐาน  ง 3.1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล    การเรียนรู้   การ

ส่ือสาร   การแกปั้ญหา การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม  

ตวัช้ีวดั 
7. พฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
8. ใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหเ้หมาะสมกบังาน 
12. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงานอยา่งมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 

 

สาระส าคญั 
 การสร้างคู่มือประกอบการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การท าโครงการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และน าเสนอโครงงาน 

 

สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 

การสร้างคู่มือประกอบการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การท าโครงการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และน าเสนอโครงงาน 

 ทักษะ/กระบวนการ 
1. การสร้าง 
2. การวิเคราะห ์

 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 
 
 



 

 

การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงานหรือภาระงาน 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. คู่มือการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

ประเด็นการประเมินผล 
1. การก าหนดหวัขอ้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. การวางแผนการด าเนินงาน 
3. การด าเนินงาน 
4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
5. คู่มือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  

ประเด็นการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 
1.  การก  าหนดหวัขอ้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

หวัขอ้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีความ
น่าสนใจ สามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริง 
เหมาะส าหรับใชใ้น
การจดัการเรียนการ
สอนระดบั
มธัยมศึกษา    

หวัขอ้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีความ
น่าสนใจ สามารถ
น าไปใชไ้ดจ้ริง 

หวัขอ้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีความ
น่าสนใจ 

ไดห้วัขอ้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 

2. การวางแผนการด าเนินงาน 
 

มีการวางแผนการ
ด าเนินงาน ตาม
วิธีการ ขั้นตอนท่ี
ไดศ้ึกษามา มี
กระบวนการจดัท า
ช้ินงานท่ีเหมาะสม 
สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง ทุก
คนในกลุ่มมีหนา้ที่
ที่ไดรั้บมอบหมาย 
และมีส่วนร่วมใน
การสร้างช้ินงาน 

มีการวางแผนการ
ด าเนินงาน ตาม
วิธีการ ขั้นตอนท่ี
ไดศ้ึกษามา มี
กระบวนการจดัท า
ช้ินงานท่ีเหมาะสม 
สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

มีการวางแผนการ
ด าเนินงาน ตาม
วิธีการ ขั้นตอนท่ี
ไดศ้ึกษามา มี
กระบวนการ
จดัท าช้ินงานท่ี
เหมาะสม 

มีการวางแผนการ
ด าเนินงาน ตาม
วิธีการ ขั้นตอนท่ี
ไดศ้ึกษามา 



 

 

3. การด าเนินงาน มีการวางแผนการ
ท างานตาม
กระบวนการวิธีที่
ถูกตอ้ง ท างานตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้มี
การตรวจสอบ
ช้ินงาน ท างานได้
ถูกตอ้งรวดเร็ว ตรง
ตามเวลาที่ก  าหนด 

มีการวางแผนการ
ท างานตาม
กระบวนการวิธีที่
ถูกตอ้ง ท างานตาม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้มี
การตรวจสอบ
ช้ินงาน  

มีการวางแผนการ
ท างานตาม
กระบวนการวิธีที่
ถูกตอ้ง ท างาน
ตามขั้นตอนท่ีวาง
ไว ้

มีการวางแผนการ
ท างานตาม
กระบวนการวิธี 

4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีความ
สมบูรณ์ ถูกตอ้ง มี
องคป์ระกอบ
ครบถว้นตามที่ได้
ก  าหนดไว ้สามารถ
ใชง้านไดจ้ริง มี
ความสวยงาม 
เหมาะสม เน้ือหา
บทเรียนมีความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
แบบทดสอบ
ถูกตอ้ง ใช ้
multimedia ได้
เหมาะสม 

บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีความ
สมบูรณ์ ถูกตอ้ง มี
องคป์ระกอบ
ครบถว้นตามที่ได้
ก  าหนดไว ้สามารถ
ใชง้านไดจ้ริง มี
ความสวยงาม 
เหมาะสม เน้ือหา
บทเรียนมีความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
แบบทดสอบ
ถูกตอ้ง 

บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีความ
สมบูรณ์ ถูกตอ้ง มี
องคป์ระกอบ
ครบถว้นตามที่ได้
ก  าหนดไว ้
สามารถใชง้านได้
จริง มีความ
สวยงาม 
เหมาะสม 

บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีความ
สมบูรณ์ ถูกตอ้ง มี
องคป์ระกอบ
ครบถว้นตามที่ได้
ก  าหนดไว ้

5. คู่มือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
 

คู่มือมีความ
สมบูรณ์ อธิบาย
ขั้นตอนการใชง้าน
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่ชดัเจน 
อธิบายเน้ือหา
บทเรียนได้
ครบถว้น จดัท า
รูปเล่มไดส้วยงาม  

คู่มือมีความ
สมบูรณ์ อธิบาย
ขั้นตอนการใชง้าน
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่ชดัเจน 
อธิบายเน้ือหา
บทเรียนได้
ครบถว้น  

คู่มือมีความ
สมบูรณ์ อธิบาย
ขั้นตอนการใช้
งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่ชดัเจน 

คู่มือมีความ
สมบูรณ์ 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

คร้ังที่/เวลา มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
การประเมินผล 

(ช้ินงาน/ภาระงาน) 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

ส่ือการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 
(2) 

ง 3.1 
7. พฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 

- 1. ทบทวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน  
2. ศึกษาวิธีการสร้างคู่มือการใชง้านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
3. ก  าหนดหวัขอ้การท าโครงการ วางแผน
โครงการ และด าเนินการ 

1. ใบงาน 
 

2 
(4) 

ง 3.1 
7. พฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
8. ใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหเ้หมาะสมกบังาน 
12. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงาน
อยา่งมีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 

- 1. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
คู่มือการใชง้าน 

- 

3 
(2) 

ง 3.1 
11. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบ
ที่เหมาะสม  ตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. คู่มือการใชง้านบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 

1. น าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ
คู่มือการใชง้าน 

- 

 


