
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 

1. รหัสวิชา   ง 22202 

2. จํานวนหน"วยการเรียน 2 

3. ช่ือวิชา   ซอฟต	แวร	ในการทํางาน 

4. ระดับช้ัน   มัธยมศึกษาป�ท่ี 2 

5. กลุ"มสาระการเรียนรู1  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

6. ป3การศึกษา   2559 

7. ช่ือผู1สอน   นางสาววันทนีย	  แก(วทอง 

8. เง่ือนไขรายวิชา  - 

9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 

10. จํานวนคาบ : สัปดาหE 2 คาบ : สัปดาห	  

11. คําอธิบายรายวิชา 

มุ/งเน(นให(ผู(เรียนเข(าใจหลักการและวิธีการนํากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาประมวลผลเพ่ือใช(
ในการแก(ป5ญหาด(วยวิธีการแก(ป5ญหาท่ีถูกต(อง การใช(งานซอฟต	แวร	ระบบช/วยในการทํางาน เช/น 
ระบบปฏิบัติการ , การบีบอัดหรือขยายข(อมูล เป:นต(น และการใช(งานซอฟต	แวร	ประยุกต	ช/วยในการทํางาน เช/น 
ใช(โปรแกรมในการคํานวณ หรือ จัดเรียงข(อมูล ,ค(นหา หรือแปลคําศัพท	  เป:นต(น 

นอกจากนี้ผู(เรียนจะต(องสามารถใช(ซอฟต	แวร	ระบบ และ ซอฟต	แวร	ประยุกต	เพ่ือเป:นเครื่องมือในการ
ทําให(สามารถปฏิบัติงานทางด(านเทคโนโลยีไปได(อย/างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และถูกต(อง  รวมท้ังสามารถ
ประยุกต	ใช(สื่อและโปรแกรมต/าง ๆ เข(าด(วยกันอย/างถูกต(องมีจิตสํานึกและนําไปใช(ให(เกิดประโยชน	สูงสุด 
12. ผลการเรียนรู1ท่ีคาดหวัง 

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของซอฟต	แวร	 ซอฟต	แวร	ระบบ และซอฟต	แวร	ประยุกต	 
2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการและวิธีการแก(ป5ญหาด(วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. นักเรียนสามารถออกแบบโครงสร(างเว็บได(อย/างถูกต(อง 
4. นักเรียนสามารถเลือกใช(ซอฟต	แวร	ในการทํางานได(อย/างถูกต(อง 

13. กระบวนการจัดการเรียนรู1 
1) นักเรียนฟ5งคําบรรยายและการสาธิตจากครูผู(สอน 
2) นักเรียนฝGกปฏิบัติ แล(วสรุปประเด็นท่ีได(จากการปฏิบัติ 

 3) นักเรียนค(นคว(าจากหนังสือ หรือคู/มือต/างๆ จากห(องสมุด หรือจากอินเทอร	เน็ต 
 
 
 
 



14. หน"วยการเรียนรู1และสาระสําคัญต"อสัปดาหE 

สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

1-2 1. ซอฟตEแวรE - ซอฟตEแวรE 
- ซอฟตEแวรEระบบ 
- ซอฟตEแวรEประยุกตE 
- ไวรัสคอมพิวเตอรE 
- การเลือกใช1ซอฟตEแวรE 
 

- นักเรียนและครูร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับ  
  - ซอฟตEแวรE 
  - ซอฟตEแวรEระบบ 
    1. ระบบปฏิบัติการ 
    2. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร	 
    3. โปรแกรมอรรถประโยชน	 
  - ซอฟตEแวรEประยุกตE 
    1. ซอฟต	แวร	ประยุกต	ท่ัวไป 
    2. ซอฟต	แวร	ประยุกต	เฉพาะงาน 
  - ไวรัสคอมพิวเตอรE 
  - การเลือกใช1ซอฟตEแวรE 
    1. ให(เหมาะสมกับงาน 
    2. ให(เหมาะสมกับทรัพยากร 
    3. ให(เหมาะสมกับงบประมาณ 
    4. ไม/ละเมิดลิขสิทธิ์ 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกัน 
    1. อธิบายความหมายของซอฟต	แวร	 
    2. ยอกตัวอย/างซอฟต	แวร	 
    3. บอกวิธีการเลือกใช(ซอฟต	แวร	 
- Mind Map 
- ทําแบบฝVกหัด 

4 

 

 

 



สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

3 2. หลักการแก1ปWญหา
  

- ข้ันตอนการแก1ปWญหา 
- การถ"ายทอดความคิดใน
การแก1ปWญหา 
- การกําหนดค"าให1ตัวแปร 
- กรณีศึกษาการแก1ปWญหา 
 

- นักเรียนและครูร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับ  
  - ข้ันตอนการแก1ปWญหา 
    1. การวิเคราะห	และกําหนดรายละเอียด
ของป5ญหา 
    2. การวางแผนในการแก(ป5ญหา 
    3. การดําเนินการแก(ป5ญหา 
    4. การตรวจสอบและปรับปรุง 
  - การถ"ายทอดความคิดในการแก1ปWญหา 
    1. แบบรหัสลําลอง 
    2. แบบผังงาน 
  - การกําหนดค"าให1ตัวแปร 
  - กรณีศึกษาการแก1ปWญหา 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกัน 
    1. อธิบายข้ันตอนการแก(ป5ญหา 
    2. ถ/ายทอดความคิดเป:นรหัสลําลองและ
ผังงาน 
    3. แก(ป5ญหาอย/างเป:นข้ันตอน 
- ทําแบบฝVกหัด 
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สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

4-5 3. การออกแบบ
โครงสร1างเว็บไซตE 

- ศึกษาข1อมูลท่ีจะทําเว็บไซตE 
- เก็บรวบรวมและบันทึก
ข1อมูล 
- วางแผนก"อนออกแบบ
เว็บไซตE 
- ออกแบบโครงสร1างเว็บไซตE 

- นักเรียนและครูร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับ  
    1. เสนอหัวข(อเรื่องท่ีจะทําเว็บไซต	  
    2. ศึกษาข(อมูลท่ีจะทําเว็บไซต	 
    3. เก็บรวบรวมและบันทึกข(อมูล 
    4. ออกแบบโครงสร(างเว็บไซต	 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    อินเทอร	เน็ต 
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกัน 
    1. ปรึกษา หาข(อมูลร/วมกัน 
    2. เก็บรวบรวมข(อมูล 
    3. ออกแบบโครงสร(างเว็บไซต	 
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สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

6-9 4. การใช1โปรแกรม 
Adobe 
Photoshop CS6 

- ทําความรู1จักหน1าตา
โปรแกรม Photoshop CS6 
- การใช1งานคําส่ังพ้ืนฐาน 
- เทคนิคท่ีควรรู1 
 
 

- ครูสอนและสาธิตวิธีการใช1โปรแกรม 
Photoshop CS6 ดังนี้ 
  - ทําความรู1จักหน1าตาโปรแกรม 
Photoshop CS6 
    1. ส/วนประกอบของหน(าจอโปรแกรม 
    2. พาเนลท่ีใช(งานบ/อย 
    3. เปLดไฟล	ภาพ 
  - การใช1งานคําส่ังพ้ืนฐาน 
    1. สร(างไฟล	ภาพใหม/ 
    2. บันทึกไฟล	 
    3. การปรับขนาดของภาพ 
    4. การพิมพ	ภาพ 
  - เทคนิคท่ีควรรู1 
    1. รู(จักการเลือก 
    2. การวาดเส(นพาธหรือรูปทรงด(วย
เครื่องมือ Pen 
    3. การเพ่ิมรูปทรง 
    4. การเพ่ิมหัวแปรง 
    5. การเพ่ิมลวดลวย 
    6. ผสมสีระหว/างเลเยอร	 
    7. การกQอปป�Rเลเยอร	สไตล	 
- นักเรียนปฏิบัติตามภาระงานของตนเอง 
(Banner) 
- ทําใบงาน 

8 

10 สอบกลางภาค 2 
 

 

 

 

 

 



สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

11 5. การใช1โปรแกรม 
Adobe 
Dreamweaver 
CS6 

- พ้ืนฐานการใช1งาน
โปรแกรม Dreamweaver 
CS6 
 

- ครูสอนและสาธิตวิธีการใช1โปรแกรม 
Dreamweaver CS6 ดังนี้ 
  - พ้ืนฐานการใช1งานโปรแกรม 
Dreamweaver CS6 
    1. ส/วนประกอบหน(าจอโปรแกรม 
    2. เลือกรูปแบบพ้ืนท่ีทํางานให(เหมาะสม 
    3. จัดการกับหน(าต/างไฟล	 
    4. ทําความรู(จักกับพาเนล 
    5. คุณสมบัติของเว็บเพจท่ีต(องกําหนด 
    6. เริ่มสร(างหน(าเว็บเพจใหม/ 
    7. บันทึกเว็บเพจ 
    8. ปLดไฟล	เว็บเพจเดิม 
    9. เปLดไฟล	เว็บเพจใหม/ 
- ทําใบงาน 

2 

12-14 5. การใช1โปรแกรม 
Adobe 
Dreamweaver 
CS6 

- จัดเลยEเอาทEเว็บเพจด1วย
ตาราง 
- ใส"ภาพกราฟdกในเว็บเพจ 
 

- ครูสอนและสาธิตวิธีการใช1โปรแกรม 
Dreamweaver CS6 ดังนี้ 
  - จัดเลยEเอาทEเว็บเพจด1วยตาราง 
    1. รู(จักโครงสร(างของตาราง 
    2. สร(างตาราง 
    3. เพ่ิมแถวหรือคอลัมน	ในตาราง 
    4. ลบแถวหรือคอลัมน	ออกจากตาราง 
    5. ปรับปรุงคุณสมบัติของเซล 
    6. รวมเซลล	หรือแยกเซลล	ตามต(องการ 
    7. ปรับแต/งสีพ้ืนหลังให(กับเซล 
    8. ปรับขนาดเซล คอลัมน	 และแถว 
  - ใส"ภาพกราฟdกในเว็บเพจ 
    1. ชนิดรูปภาพท่ีเหมาะสมสําหรับเว็บ
เพจ 
    2. วธิีใส/รูปลงในเว็บเพจ 
    3. ปรับแต/งคุณสมบัติของรูปภาพ 
    4. ปรับขนาดรูปภาพ 
- นักเรียนปฏิบัติตามภาระงานของตนเอง 

6 



สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

15-17 5. การใช1โปรแกรม 
Adobe 
Dreamweaver 
CS6 

- ใส"ข1อความลงในเว็บเพจ 
- จัดรูปแบบข1อความด1วย 
HTML , CSS 
 

- ครูสอนและสาธิตวิธีการใช1โปรแกรม 
Dreamweaver CS6 ดังนี้ 
  - ใส"ข1อความลงในเว็บเพจ 
    1. ใส/ข(อความลงในเว็บเพจ 
    2. ข้ึนบรรทัดใหม/ในย/อหน(าเดิม 
    3. เว(นวรรคระหว/างข(อความ 
    4. เลือกข(อความบนเว็บเพจ 
    5. จักเยื้องย/อหน(า 
    6. จัดเรียงข(อความเป:นหัวข(อ  
- จัดรูปแบบข1อความด1วย HTML , CSS 
    1. การจัดรูปแบบข(อความ 
    2. เน(นหัวข(อให(โดดเด/น 
    3. รู(จักกับ CSS 
    4. ประเภทของสไตล	 CSS 
    5. กําหนดลักษณะตัวอักษรด(วยสไตล	 
CSS 
    6. แก(ไขสไตล	 CSS  
    7. กําหนดฟอนต	ท่ีใช(กับข(อความ 
    8. คุณสมบัติของสไตล	 CSS 
    9. ลบสไตล	 CSS ท่ีไม/ใช(งาน 
- นักเรียนปฏิบัติตามภาระงานของตนเอง 

6 

18-19 5. การใช1โปรแกรม 
Adobe 
Dreamweaver 
CS6 

- ใส"มัลติมีเดียในหน1าเว็บ
เพจ 
- เช่ือมโยงระหว"างเว็บด1วย
ลิงคEและเมนู 
 

- ครูสอนและสาธิตวิธีการใช1โปรแกรม 
Dreamweaver CS6 ดังนี้ 
  - ใส"มัลติมีเดียในหน1าเว็บเพจ 
  - เช่ือมโยงระหว"างเว็บด1วยลิงคEและเมนู 
    1. สร(างลิงค	ภายในเว็บเพจเดียวกัน 
    2. สร(างลิงค	ไปยังเว็บเพจอ่ืนภายในเว็บ
เดียวกัน 
    3. สร(างลิงค	ไปยังเว็บไซต	อ่ืน 
- นักเรียนปฏิบัติตามภาระงานของตนเอง 

4 

20 สอบปลายภาค 2 
รวมท้ังภาคเรียน 40 



15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
คะแนนเก็บระหว/างภาค 80 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 

คะแนนเก็บระหว/างภาค 80 คะแนนดังนี้ 
1. สอบเก็บคะแนนก"อนสอบกลางภาค    30  คะแนน 

  - ผลการเรียนรู(ข(อท่ี 1 ( ทําแบบฝGกหัด , Mind Map ) 10  คะแนน 
  - ผลการเรียนรู(ข(อท่ี 2 ( ทําแบบฝGกหัด )   10  คะแนน  
  - ผลการเรียนรู(ข(อท่ี 3 ( ทําใบงาน , สร(าง Banner )  10  คะแนน 

2. สอบกลางภาค      20  คะแนน 
  - ผลการเรียนรู(ข(อท่ี 1 – 3 (เลือกตอบและข(อเขียน)  20  คะแนน 

3. สอบเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค    30  คะแนน 
  - ผลการเรียนรู(ข(อท่ี 3 ( ออกแบบโครงสร(างเว็บ )  10 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู(ข(อท่ี 3 ( Mind Map )   10 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู(ข(อท่ี 4 ( สร(างเว็บเพจ )   10 คะแนน 
 ปฏิบัติชิ้นงานโดยการศึกษาข(อมูล ออกแบบโครงสร(างเว็บ และสร(างเว็บเพจด(วยโปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS6 (งานเด่ียว) โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับข(อมูลท่ีสนใจ เช/น สถานท่ีท/องเท่ียว , ข(อมูล
จังหวัด , เมนูอาหาร ฯลฯ 

4. สอบปลายภาค       20 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู(ข(อท่ี 1 - 4 (เลือกตอบและข(อเขียน)  20  คะแนน 
 
16. แหล"งการเรียนรู1 
 1. จากการฟ5งคําบรรยาย 
 2. ศึกษาจากสื่อการสอนท่ีครูพัฒนาข้ึนเอง 
 3. ค(นคว(าเพ่ิมเติมจากอินเทอร	เน็ต หนังสือ และคู/มือต/างๆ 
 
 
 
 

ลงชื่อ ……………………………………………… ผู(จัดทํา 
        ( นางสาววันทนีย	  แก(วทอง ) 
              ตําแหน/ง ครู  
 
 
 
 
 



ความเห็นของหัวหน1ากลุ"มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
       ลงชื่อ ………………………………….……………………… 
                  ( นางจงรัก  เทศนา ) 
 
 
ความเห็นของรองผู1อํานวยการกลุ"มบริหารงานวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
       ลงชื่อ ………………………………………………………..
          ( นางวชิราภรณ	  รัตนะวงศ	ไชย ) 

       รองผู(อํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
 
 
ความเห็นของผู1อํานวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………….……………
                 ( นายจิณณาวัฒน	  โคมบัว ) 

          ผู(อํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
 
 
 



 

แบบฝVกหัด 
เร่ือง ซอฟตEแวรE 

 
ตอนท่ี 1 ให(นักเรียนพิจารณาข(อความต/อไปนี้ว/าถูกหรือผิด 

................. 1. ซอฟต	แวร	ระบบเป:นซอฟต	แวร	ท่ีผู(ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร	เป:นผู(ติดต้ังมาให(เท/านั้น 

................. 2. ซอฟต	แวร	ระบบทําหน(าท่ีประสานงานระหว/างซอฟต	แวร	 ฮาร	ดแวร	 และผู(ใช(งาน 

................. 3. ภาษาคอมพิวเตอร	ท่ีคอมพิวเตอร	สามารถเข(าใจได(ทันที คือภาษาระดับสูง 

................. 4. โปรแกรมแปลภาษาซี จัดเป:นภาษาระดับตํ่า 

................. 5. เลขฐานสองเป:นรหัสแทนคําสั่งท่ีใช(สั่งงานคอมพิวเตอร	 

................. 6. คอมไพเลอร	เป:นโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร	โดยจะแปลคําสั่ง 

................. 7. ซอฟต	แวร	ประมวลคําเป:นซอฟต	แวร	ระบบ 

................. 8. โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร	เป:นซอฟต	แวร	ระบบ 

................. 9. คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร	มีผลต/อการพิจารณาเลือกใช(ซอฟต	แวร	ประยุกต	ด(วย 

................. 10. ระบบปฏิบัติการเป:นซอฟต	แวร	ท่ีมีการติดต้ังท้ังในเครื่องคอมพิวเตอร	และโทรศัพท	เคลื่อนท่ี 

 
ตอนท่ี 2 ให(นักเรียนพิจารณาคําถามต/อไปนี้แล(วเลือกคําตอบท่ีถูกต(องท่ีสุด
1. ข(อใดเป:นหน(าท่ีของซอฟต	แวร	ระบบ 

ก. ควบคุมการทํางานของฮาร	ดแวร	 
ข. ควบคุมการทํางานของซอฟต	แวร	ประยุกต	 
ค. ควบคุมการอ/านละบันทึกข(อมูล 
    ของหน/วยเก็บข(อมูล 
ง. ถูกทุกข(อ 

2. ข(อใดไม/ใช/ระบบปฏิบัติการ 
ก. ยูนิกซ	 
ข. ลินุกซ	 
ค. วินโดวส	 
ง. คอมไพเลอร	 

3. ข(อใดเป:นซอฟต	แวร	ระบบ 
ก. ซอฟต	แวร	สื่อสาร 
ข. ซอฟต	แวร	ประมวลคํา 
ค. ซอฟต	แวร	กราฟLกและสื่อประสม 
ง. ซอฟต	แวร	จัดเรียงข(อมูลฮาร	ดดิสก	 

4. ข(อใดจัดเป:นภาษาระดับตํ่า 
ก. โลโก 
ข. เบสิก 
ค. ปาสคาล 
ง. แอสเซมบลี 

5. ข(อใดไม/ใช/หลักในการพิจารณาเลือกใช(ซอฟต	แวร	ประยุกต	 
ก. งบประมาณ 
ข. รุ/นของระบบปฏิบัติการ 
ค. คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร	 
ง. รุ/นของโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร	 

6. ข(อใดเป:นซอฟต	แวร	ประยุกต	เฉพาะงาน 
 ก. ซอฟต	แวร	นําเสนอ 
 ข. ซอฟต	แวร	สํารองไฟล	 
 ค. ซอฟต	แวร	ประมวลคํา 
 ง. ซอฟต	แวร	ระบบคลังสินค(า 
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7. ซอฟต	แวร	ใดเผยแพร/รหัสต(นฉบับเพ่ือพัฒนาต/อได( 
 ก. ซอฟต	แวร	สาธารณะ 
 ข. ซอฟต	แวร	สํารองไฟล	 
 ค. ซอฟต	แวร	แบบรหัสเปLด 
 ง. ซอฟต	แวร	แบบใช(ได(เสรี 
 

8. การกระทําใดมีโอกาสทําให(คอมพิวเตอร	ได(รับไวรัสคอมพิวเตอร	
มากท่ีสุด 
 ก. ใช(คอมพิวเตอร	พัฒนาสื่อประสม 
 ข. ใช(คอมพิวเตอร	พิมพ	เอกสารเป:นเวลานาน 
 ค. เล/นเกมท่ีติดต้ังไว(ภายในเครื่องคอมพิวเตอร	 
 ง. ดาวน	โหลดไฟล	จากอินเทอร	เน็ตลงในคอมพิวเตอร	 
 

 
ตอนท่ี 3 ให(นักเรียนตอบคําถามต/อไปนี้ 
1. บอกความแตกต/างระหว/างคอมไพเลอร	และอินเทอร	พรีเตอร	 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ยกตัวอย/างซอฟต	แวร	เกมท่ีเป:นประโยชน	แก/การศึกษาของนักเรียน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ยกตัวอย/างซอฟต	แวร	ประยุกต	พร(อมอธิบายลักษณะการใช(งานของซอฟต	แวร	นั้น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

แบบฝVกหัด 
เร่ือง หลักการแก1ปWญหา 

 
ตอนท่ี 1 ให(นักเรียนพิจารณาข(อความต/อไปนี้ว/าถูกหรือผิด 

................. 1. ความสามารถในการแก(ป5ญหาติดตัวมาต้ังแต/เกิด ไม/สามารถสั่งสมเป:นประสบการณ	ได( 

................. 2. ข้ันตอนการแก(ป5ญหาประกอบไปด(วยการวิเคราะห	และกําหนดรายละเอียดของป5ญหา การวางแผน 

       ในการแก(ป5ญหา การดําเนินการแก(ป5ญหา และการตรวจสอบละปรับปรุง 

................. 3. ผลลัพธ	ท่ีได(จากข้ันตอนการวิเคราะห	และกําหนดรายละเอียดของป5ญหาคือคําตอบของป5ญหาท่ีต(องการ 

................. 4. เม่ือได(แนวทางการแก(ป5ญหาแล(วเราต(องดําเนินการแก(ป5ญหาด(วยตนเองเสมอ 

................. 5. การแก(ป5ญหาตามแนวทางท่ีวางไว(สามารถอาศัยเครื่องมืออ่ืนช/วยดําเนินการได( อาทิเช/น 

โปรแกรมคอมพิวเตอร	 หรือโปรแกรมสําเร็จ 

................. 6. การถ/ายทอดความคิดของแนวทางการแก(ป5ญหาอาจทําได(ท้ังในรูปแบบรหัสลําลองหรือผังงาน 

................. 7. ตัวแปรนํามาใช(แทนชื่อข(อมูลยาวๆ เพ่ือให(เกิดความกระชับในการถ/ายทอดความคิด 

 
ตอนท่ี 2 ให(นักเรียนพิจารณาคําถามต/อไปนี้แล(วเลือกคําตอบท่ีถูกต(องท่ีสุด
1. ข(อใดไม/ใช/หนึ่งในข้ันตอนการแก(ป5ญหา 

ก. เก็บบันทึกป5ญหา 
ข. ดําเนินการแก(ป5ญหา 
ค. วางแผนในการแก(ป5ญหา 
ง. วิเคราะห	และกําหนดรายละเอียดของ

ป5ญหา 
2. สัญลักษณ	ใดท่ีใช(แสดงถึงจุดเริ่มต(นหรือสิ้นสุดใน
ผังงาน 

ก.  
 
ข.  
 
ค.  
 
ง.  
 

 

3. สัญลักษณ	   หมายถึงสิ่งใด 
 

ก. ทิศทาง 
ข. จุดสิ้นสุด 
ค. จุดเริ่มต(น 
ง. จุดเชื่อมต/อ 

4. สัญลักษณ	ใดท่ีใช(แสดงถึงข้ันตอนท่ีมีการนําข(อมูล
เข(าหรือออกสู/ภายนอก 

ก.  
 
ข.  
 
ค.  
 
ง.  
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5. สัญลักษณ	  ในผังงานแสดงถึงสิ่งใด 
ก. จุดท่ีต(องหยุดรอ 
ข. จุดท่ีต(องตัดสินใจ 
ค. จุดสิ้นสุดของงาน 
ง. จุดเริ่มต(นของงาน 
 

 
ตอนท่ี 3 ให(นักเรียนถ/ายทอดความคิดเป:นรหัสลําลองและผังงาน 

1. การต(มบะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปทานเองท่ีบ(าน 
รหัสลําลอง      ผังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การเตรียมตัวไปโรงเรียนตอนเช(าของนักเรียน 
รหัสลําลอง      ผังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบทดสอบ 
Adobe Dreamweaver CS6 

 
คําช้ีแจง ให(นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต(องท่ีสุดโดยทําเครื่องหมาย�ลงในกระดาษคําตอบให(ตรงกับข(อ 1 2 3 หรือ 4 
จํานวน 20 ข(อ
1. ถ(าเว็บไซต	เปรียบเสมือนกับสมุด แล(วโฮมเพจจะ
เปรียบเสมือนอะไร 

1. คํานํา 
2. เนื้อหา 
3. สารบัญ 
4. หน(าปก 

2. ส/วนประกอบใดจะอยู/ตรงกลางของหน(าเว็บเพจ  
1. Page Bar  
2. Page Body  
3. Page Footer  
4. Page Header 

3. ความสามารถใหม/ใน Adobe Dreamweaver CS6  
มีการจัดการ Web Font อย/างไร 

1. การจัดการตัวอักษรในหน(าเว็บเพจ 
2. ทําให(เครื่องผู(ชมเว็บไซต	แสดงผลเป:น

ภาษาไทย 
3. การออกแบบตัวอักษรในเว็บไซต	ให(มีความ

สวยงาม 
4. ทําให(เครื่องผู(ชมแสดงตัวอักษรบนหน(า

เว็บไซต	ได(ถูกต(อง 
4. โปรแกรม Adobe Dreamweaver เม่ือบันทึกจะได(
ไฟล	ชนิดใด 

1. GIF  
2. DW  
3. CSS  
4. HTML 
 
 
 
 

5. ข(อใดกล/าวไม/ถูกต(องเก่ียวกับการสร(างเว็บเพจ 
1. การบันทึกเว็บเพจเดิมใช(คีย	ลัด Ctrl + s  
2. หน(าแรกของเว็บไซต	 ต(องต้ังชื่อว/า 

index.html  
3. เครื่องหมาย * ท่ีอยู/หลังชื่อไฟล	 แสดงว/าเว็บ

เพจมีชื่อซํ้า 
4. กลุ/มหน(าต/างพาเนล ช/วยเพ่ิมความสามารถใน

การสร(างเว็บเพจ 
6. ข(อใดกล/าวไม/ถูกต(องเก่ียวกับ Site 

1. แก(ไขข(อมูลได(ง/าย 
2. เป:นข(อกําหนดในการสร(างเว็บไซต	 
3. การสร(างโฟลเดอร	สําหรับจัดเก็บไฟล	 
4. สามารถจัดการเว็บเพจอย/างเป:นระเบียบ 

7. ข(อใดกล/าวไม/ถูกต(อง  
1. การจัดรูปแบบด(วย CSS สามารถนํามาใช(ซํ้าได( 
2. ตกแต/งและจัดรูปแบบข(อความ ให(ใช(หน(าต/าง 

Status bar 
3. การพิมพ	ข(อความในหน(าเว็บเพจ เหมือนกับ

การพิมพ	ข(อความใน Microsoft Word 
4. การนําเอกสารอ่ืนมาใช(ร/วมกับ Adobe 

Dreamweaver ให(เลือกท่ีเมนู File แล(วเลือก Import 
8. การพิมพ	ข(อความ ถ(าต(องการข้ึนบรรทัดใหม/ โดยไม/
ต(องเว(นท่ีว/างระหว/างบรรทัด มีวิธีการอย/างไร 

1. กดปุ�ม Enter  
2. กดปุ�ม Backspace  
3. กดปุ�ม Shift + Enter  
4. ถูกทุกข(อ 
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9. ชนิดของรูปภาพใด ไม/เหมาะสําหรับการสร(างเว็บเพจ 
1. GIF  
2. JPG 
3. PNG  
4. BMP  

10. การกําหนดคุณสมบัติของรูปภาพ ในช/อง Src คือ
อะไร 

1. ชื่อของรูปภาพ 
2. คําอธิบายรูปภาพ 
3. ขนาดของรูปภาพ 
4. แหล/งท่ีเก็บรูปภาพ 

11. ข(อใดกล/าวถูกต(องเก่ียวกับการสร(างตาราง 
1. Cell หรือ เซลล	ในแนวต้ัง 
2. Column หรือ ขอบตาราง 
3. Row หรือ เซลล	ในแนวนอน 
4. Border หรือ ช/องของตาราง 

12. การผสานเซลล	 ควรเลือกคําสั่งใด 
1.  Insert  
2. Splits  
3. Design  
4. Merges 

13. การเชื่อมโยงภายในหน(าเว็บเพจ ในช/อง Link ต(องใส/
เครื่องหมายใด 

1. * 
2. $ 
3. @ 
4. # 

14. เว็บไซต	ส/วนใหญ/มีการเชื่อมโยงไปยังอีเมลเพราะเหตุใด 
1. เพ่ือต(องการความทันสมัย 
2. เพ่ือต(องการให(ผู(ชมเว็บไซต	รู(จัก 
3. เป:นข(อบังคับในการสร(างเว็บไซต	 
4. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดต/อ สื่อสาร 
 
 

15. การบันทึกเฟรมท้ังเฟรมหลักและเฟรมย/อย มีวิธีการ
ใด 

1. File > Save All  
2. File > Save Frame  
3. File > Save Frame As 
4. File > Save Frameset 

16. ข(อใดกล/าวถูกต(อง 
1. เฟรมย/อย จะแสดงไว(ในหน(าเว็บเพจทุก ๆ หน(า 
2. เฟรมหลัก เป:นกลุ/มแสดงเนื้อหาจริง ๆ ของเว็บ 
3. เฟรมหลัก ทําหน(าท่ีคอยควบคุมเฟรมย/อยอีกทีหนึ่ง 
4. เฟรมย/อย เป:นกลุ/มแสดงเนื้อหาท่ีไม/ได(มีการ

เปลี่ยนแปลงบ/อย 
17. ข(อใดไม/ใช/คุณสมบัติของไฟล	 Flash 

1. ชนิดของไฟล	 คือ .gif 
2. เป:นไฟล	ภาพเคลื่อนไหวท่ีมีขนาดไฟล	ค/อนข(างเล็ก 
3. เป:นภาพแบบ Vector-Based ใช(ลายเส(นสร(างภาพ 
4. เป:นไฟล	ภาพเคลื่อนไหวสร(างจากโปรแกรม 

Adobe Flash 
18. การแทรกไฟล	เสียง สามารถเลือกจากคําสั่งใด 

1. FLV  
2. Plugin  
3. Activex  
4. Shoclwave 

19. เว็บไซต	ของโรงเรียน ควรจดโดแมนเนม ประเภทใด 
1. .ac.th 
2. .co.th 
3. .in.th 
4. .go.th 

20. การขอพ้ืนท่ีจัดเก็บเว็บไซต	 วิธีใดใช(งบประมาณมากท่ีสุด 
1. ขอพ้ืนท่ีฟรีในเว็บเซิร	ฟเวอร	 
2. ติดต้ังเว็บเซิร	ฟเวอร	ด(วยตนเอง 
3. ขอเช/าพ้ืนท่ีในเว็บเซิร	ฟเวอร	ของผู(อ่ืน 
4. ขอเช/าพ้ืนท่ีเว็บเซิร	ฟเวอร	ของผู(ให(บริการ

อินเทอร	เน็ตโดยตรง



 

ใบงาน 
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

 
คําช้ีแจง ให(นักเรียนตอบคําถามว/ารูปภาพท่ีเห็นชื่อเครื่องมืออะไร และอธิบายว/าทํางานอย/างไร ตอบให(ถูกต(อง 
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ใบงาน 
โปรแกรม Flash Intro Banner Maker 

 
 
คําช้ีแจง ให(นักเรียนตอบคําถามว/ารูปภาพท่ีเห็นคือเมนูอะไร และอธิบายวิธีการทํางานว/าเป:นอย/างไร ตอบให(
ถูกต(อง 
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ออกแบบโครงสร1าง Website 

เร่ือง ................................................................ 

 

วิชา ซอฟตEแวรEในการทํางาน  

รหัสวิชา ง 22202 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

เด็กชาย/เด็กหญิง....................................ช้ัน ม.2/..... เลขที่..... ตอน.... 

 

 

ครูผู1สอน 

นางสาววันทนียE  แก1วทอง 

 

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 



แผนผังโครงสร1างเว็บไซตE 
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ออกแบบหน1า Home Page 
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จุดประสงคE 

 

เนื้อหา 1 
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เนื้อหา 4 

 

สารบัญภาพ 

 

แหล"งอ1างอิง 

 

ผู1จัดทํา 
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