
 
 

แผนการจัดและการประเมินผลการเรียนรูฉบับยอ 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
รายวิชา  ง30203 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                              วิชาเพ่ิมเติมกลุม 2   1.0 หนวยกิต        
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4                         ภาคเรียนท่ี 1      ปการศึกษา 2558 
อาจารยผูสอน   นางพรพิมล  ชุมแสง  
   

********************************************************************************************************* 
1. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาการหลักการทํางานของเว็บบราวเซอร (web browser) ภาษา HTML ภาษา Script ภาษาโปรแกรม
บนเว็บ เชน ภาษา PHP การเขียนโปรแกรมติดตอฐานขอมูล เชน MySQL โดยใชภาษา SQLเพื่อใหมีความรู 
ความเขาใจ และทักษะในการเขียนโปรแกรมบนเว็บได 

 
2. ผลการเรียนรู 

เมื่อเรียนจบรายวิชาน้ี  นักเรียนสามารถ 
1. อธิบายหลกัการทํางานของ www เทคโนโลยีได 
2. อธิบายกลไกการทํางานของ Web Browser ได 
3. เขียนโปรแกรมโดยใชภาษา HTML เบื้องตนได 
4. อธิบายและบอกความแตกตางระหวางภาษา Script ที่ทํางานฝงผูใชงานกับภาษา Script ที่ทํางานบน 

Server 
5. ยกตัวอยางโปรแกรมอื่นทีท่ํางานบน Web Browser เชน Flash Player, Real Player,Java Applet  
6. อธิบายข้ันตอนการติดต้ังโปรแกรมใหเครื่องเปน Web Server เชน Apache, PHP, และMySQL 
7. อธิบายโครงสรางและการเขียนโปรแกรมภาษา PHP ได 
8. บอกถึงการประกาศและกําหนดคาตัวแปรได 
9. บอกถึงตัวดําเนินการได 
10. เขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่งแบบทางเลือก (if...else) ได 
11. เขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่งแบบวนซ้ํา (loop) ได 
12. เขียนโปรแกรมรบัและสงคาตัวแปรภายใน Form และขาม Formได 
13. เขียนโปรแกรมแบบ Function ได 
14. อธิบายหลกัการทํางานและโครงสรางของฐานขอมลูได 
15. เขียนโปรแกรมติดตอฐานขอมลู MySQL ได 
16. อธิบายหลกัการและคําสัง่ตาง ๆ ของภาษา SQL 
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3.  กําหนดการสอนและจุดประสงคการเรียนรู 
 

สัปดาหที ่ คาบที่ เน้ือหา/สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1 1 ปฐมนิเทศและบทนํา 
แนะนํารายวิชา  วิธีการเรียน  การวัดและ 
ประเมินผลการเรียน 

มีความเขาใจ วิธีการเรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
 

1 2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบน
เว็บ 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียน
โปรแกรมบนเว็บ 

2 
 

3-4 การออกแบบและพฒันาเว็บไซต มีความรูความเขาใจการออกแบบและ
พัฒนาเว็บไซต 

3 
 

5-6 หลักการติดต้ังและการใชงานข้ันพื้นฐาน มีความรู ความชํานาญในหลักการติดต้ัง
และการใชงานข้ันพื้นฐาน 

4-6 
 

7-12 
ความรูเบื้องตนในการเขียน PHP 

มีความรูความเขาใจความรูเบื้องตนในการ
เขียน PHP 

7-8 
 

13-16 
การจัดการขอมลูจากฟอรม สามารถการจัดการขอมลูจากฟอรมได 

9 
 

17-18 
ระบบฐานขอมลูบนอินเทอรเน็ต มีความรูความเขาใจระบบฐานขอมลูบน

อินเทอรเน็ต 
10-12 19-24 MySQL การใชงานเบื้องตน สามารถเขาใจ MySQL การใชงานเบื้องตน 

13-14 25-28 
การจัดการฐานขอมลูดวย phpMyadmin สามารถเขาใจ การจัดการฐานขอมูลดวย 

phpMyadmin 
15-19 

 
29-38 

การเขียนโปรแกรมจัดการกับฐานขอมูลและการ
อัพโหลดเว็บไซต   

สามารถเขียนโปรแกรมจัดการกบั
ฐานขอมูลและการอัพโหลดเว็บไซต   

20 
 

39-40 
สอบปฏิบัติช้ินงานออกแบบช้ินงาน สงช้ินงาน 1 ช้ิน 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  1. การเรียนรูจากประสบการณโดยมีการกําหนดช้ินงานใหไปศึกษาคนควา 
  2. การสาธิต 
  3. การฝกทักษะปฏิบัติจริง 
  4. การทําใบงาน 
     
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรูและการมอบหมายงาน 
 การสอนรายวิชา ง30203 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 มีแผนการประเมินผลการเรียนรู ดังน้ี 
 4.1   ประเมินจากใบงานหรือการบานที่มอบหมาย                 80        คะแนน 
 4.2   ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย  10 คะแนน 
 4.3   ประเมินจากการสอบกลางภาค      - คะแนน 
 4.4   ประเมินจากการสอบปลายภาค      10  คะแนน 
          รวม 100  คะแนน 
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รายละเอียดการประเมินผลแตละหัวขอเปนดังน้ี 
4.1    ประเมินจากใบงาน และชิ้นงาน (80 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 

ของ
งาน 

วันท่ีมอบ 
หมาย
งาน 

กําหนดสง 
เวลาท่ี

นักเรียน
ควรใช 

คะแนน 

1.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 1 งานเด่ียว   100 นาที 5 
2.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 2 งานเด่ียว   100 นาที 5 
3.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 3 งานเด่ียว   100 นาที 5 
4.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 4 งานเด่ียว   100 นาที 10 
5.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 5 งานเด่ียว   100 นาที 10 
6.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 6 งานเด่ียว   100 นาที 10 
7.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 7 งานเด่ียว   100 นาที 10 
8.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 8 งานเด่ียว   100 นาที 10 
9.ประเมินจากการทําใบงานครั้งที่ 9 งานเด่ียว   100 นาที 10 
รวม     80 
 

หมายเหตุ    1. เวลาที่นักเรียนควรใช หมายถึง เวลาที่ครูไดพจิารณาวา ในการทํางานหรอืการบานช้ินน้ัน ๆ   
                      นักเรียนควรใชเวลาทําประมาณเทาใด การประมาณการดังกลาว ครูไดพิจารณาจากความยาก   
                     ความซับซอน และปรมิาณของงานหรือการบานช้ินน้ัน ๆ  
                 2. งานหรือการบานที่มอบหมายแตไมไดคิดคะแนนก็ไดนําเสนอไวในตารางน้ีดวย  เพื่อเปนขอมูล 
                      วางานหรือการบานที่ไดมอบหมายทั้งหมดของรายวิชาน้ีนักเรียนจะตองใชเวลาทํามากนอยเพียงใด 
 3. การปฏิบัติงานเนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติเปนกลุม แตใหเขียนรายงานเปนรายบุคคลเพือ่ 
                      ดูการทํางานของแตละคน  
                      
4.2  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน) 
 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ง30203 ประจําภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2558 ได
กําหนดหัวขอการประเมิน ดังแสดงในตารางขางลาง 

หัวขอการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ดี 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ตองปรับปรง 
(1) 

1.   ความสนใจใฝรูหรือความอยากรูอยากเห็น      
2.   ความรับผิดชอบ ความมุงมั่น อดทน      
3.   ความมีเหตุผล      
4.   ความมีระเบียบและรอบคอบ      
5.   ความซื่อสัตย      
6.   ความใจกวางรวมแสดงความคิดเห็น และ 
     รับฟง ความคิดของผูอื่น   

     

รวม      
รวมคะแนนจิตพิสัย 10 
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4.4  การประเมินจากการสอบปลายภาค (10 คะแนน) 
 กําหนดการสอบปลายภาคจากการปฏิบัติงาน ระหวางวันที.่.......................................... พ.ศ. 2558  เวลาที่ใช
ในการสอบปฏิบัติงาน  100 นาที 
 เน้ือหาทีส่อบ ลักษณะขอสอบ จํานวนขอสอบยอยแตละครั้งมีรายละเอียด ดังตาราง  
 

หัวขอที่ใชในการสอบ 
ลักษณะและ

จํานวน
ขอสอบ 

คะแนน 

การสอบการออกแบบช้ินงานเว็บไซต 1 ช้ิน สอบปฏิบัติ 10 
 


