
 
 

โครงการสอนน้องท าแผ่นพับโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง  การสร้างแผ่นพับ 

 
หลักการและเหตุ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทในการเรียนการสอนมากขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการส่งงาน การ
เรียน การน าเสนองานต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะท าให้การเรียนการสอนง่ายต่อ
การเข้าใจและทันสมัย เทคโนโลยีเหล่านี้ยังมีข้อดีท่ีท าให้ผู้เรียนผู้สอนต้องพัฒนาเพื่อตามเทคโนโลยีให้
ทัน         
  สื่อแผ่นพับ เป็นส่วนหนึ่งของสื่อมัลติมิเดีย ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้ตระหนักถึง
คุณประโยชน์ของสื่อท้ังในด้านของการน าเสนอความรู้ต่างๆ ท่ีเข้าถึงผู้ใหญ่และเด็กได้ง่ายขึ้น โดยทาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายได้เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนท่ีมีความสนใจและมีความสามารถได้ศึกษา
เกี่ยวกับการท าสื่อประเภทนี้ได้ร่วมกันจัดท าสื่อแผ่นพับเพื่อเผยแพร่สื่อสู่ชุมชนและถือเป็นการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของน้องๆ เยาวชนในชุมชนและตัวนักเรียนเอง ทางแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สายจึงได้จัดท าโครงการ สอนน้องท าแผ่นพับโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาให้นักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การท าสื่อแผ่นพับ รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีการน าเสนอแบบสื่อมัลติมีเดีย จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าส่ือมัลติมีเดียออกมาในรูปแบบ
แผ่นพับ 
2. เพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลงานของนักเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนน าความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. เพื่อเป็นแรงกระตุ้นการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียของนักเรียนรุ่น
ต่อๆไป 
 

 
 
 
 

ตัวอย่างโครงการ 

 



เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงคุณภาพ 

นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ท าแผ่นพับเสริมทักษะ การเข้าใจปัญหาการด าเนินงาน 
ปัญหาการใช้เทคโนโลยี และฝึกความคิดสร้างสรรค์การออกแบบ 
 

เชิงปริมาณ 
 นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย ชั้นปวช.ปีท่ี 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน  
 
งบประมาณ 
  
รายรับ 
 ได้รับสนับสนุนจากทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย   600 บาท 
 เก็บเงินสมาชิกชมรม คนละ 10 บาท จ านวน 30 คน   300 บาท 
 รวมเป็นเงิน        900 บาท 
  
รายจ่าย 
 ค่าปริ้นแผ่นพับ         300 บาท 
 แผ่นซีด ี         250 บาท 
 ค่าถ่ายเอกสารเพื่อเป็นแบบสอบถาม      100 บาท 
 ค่าเบ็ดเตล็ด         200 บาท 
   รวม                850  บาท 
 
การติดตามและประเมินผล 
 ดูจากผลตอบรับในการตอบแบบสอบถามท่ีแจกให้กับผู้รับสื่อการศึกษาว่ามีการพึงพอใจในสื่อท่ี
ให้มากน้อยเพียงใด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าสื่อมัลติมีเดียออกมาในรูปแบบแผ่นพับ 
2. นักเรียนความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบผลงาน 
3. นักเรียนน าความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
4. เป็นแรงกระตุ้นการพัฒนาตนเองทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียของนักเรียนรุ่นต่อๆไป 

 
 

ตรงนี้เปลี่ยนแปลง เป็นแบบตารางได้
นะครับตามความเหมาะสม 

ต้องคล้องกับวัตถุประสงค ์



ผู้รับผิดชอบโครงการ แผ่นพับ 

1. นายอนุชา สุขกะสิงห์    รหัสประจ าตัว 56001178  หัวหน้าโครงการ 
2. นายสุเนตร แสนค า    รหัสประจ าตัว 56001330 รองหัวหน้า 
3. น.ส.ต่าย  แสงมณี    รหัสประจ าตัว 56001205  เหรัญญิก 
4. นายยอฮา เบียวเช    รหัสประจ าตัว 56001225 
5. นายขวัญ อมแก้ว    รหัสประจ าตัว 56001233 
6. นางสาวศิริพร ศิริพุทธา    รหัสประจ าตัว 56001269 
7. นายสมศักดิ์ เพชรสนั่น   รหัสประจ าตัว 54001029 
8. นาเฉลิมพล แซหวาง    รหัสประจ าตัว 55001181 
9. นายอุดม พนมสุขสันต์   รหัสประจ าตัว 56001173 
10. นายปิติกร ศรีวุฒิภัทรบวร   รหัสประจ าตัว 56001176 
11. นายวิชัย  อินน้อย    รหัสประจ าตัว 56001292 
12. น.ส. ศิริลักษณ์ ตาเขียว    รหัสประจ าตัว 56001213 
13. นายวงศธร ว่างเจริญกุล   รหัสประจ าตัว 56001319 
14. นายเวนินทร์ แซ่ลี    รหัสประจ าตัว 56001284 

 

 

 

ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 

 

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 

                           ( นายอนุชา สุขกะสิงห์ ) 
 
 
 
 
 
 
 



ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา 

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

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

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

    
     

 ลงชื่อ............................................ 
                                                                                         (นายประเสร็จ  ก้างออนตา) 

                                                                                          ที่ปรึกษากลุ่มแผ่นพับ 
 
         
ความเห็นของฝ่ายวิชาการ 

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

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

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

 

 ลงชื่อ............................................ 
                                                                                         (นายสิริศักดิ์  สุธรรมน้อย) 

                                                                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
         

ความเห็นของผู้อ านวยการ 

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

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

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

 

 ลงชื่อ............................................. 
                                                                                          ( นางจันทร์จิรา  ทาลัดชัย ) 

                                                                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 



วิธีด าเนินงาน 

 
 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 ระยะเวลา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
 สถานที่ สถานศึกษาในชุมชนต าบลโป่งงาม อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  
 
 
 

กิจกรรม 
เดือน มิถุนายน เดือน กรกฎาคม เดือน สิงหาคม เดือน กันยายน 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. เขียนโครงการ                  
2. เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการเพ่ือ
ขออนุมัติ 

                 

3. ผู้อ านวยการอนุมัติโครงการ                  
4. ติดต่อหน่วยงาน/สถานศึกษา                  
5. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับแต่
ละกลุ่ม 

                 

6. ฝึกปฏิบัต ิ                  
7. เริ่มด าเนินงาน                  
8. สรุปผลการด าเนินโครงการและส่ง
โครงการ 

                 


