
ประมวลรายวิชา  (Course Syllabus) 
 

1. รหัสวิชา    ง 23102 
2. จ านวนหน่วยการเรียน 1 
3. ช่ือวิชา    เทคโนโลยี 
4. ระดับช้ัน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6. ปีการศึกษา   2559 
7. ช่ือผู้สอน    นายฉัตรชัย  นาคทอง 
8. เงือ่นไขรายวิชา  - 
9. สถานภาพของวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์ 
 

11. ค าอธิบายรายวิชา 
 อธิบายหลักการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักการพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 
การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วยน าเสนองาน 
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการท าโครงงาน 
 เขียนโปรแกรมสคริปต์      เลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้เหมาะสมกับลักษณะของงาน      ใช้ซอฟต์แวร์
และอุปกรณ์ดิจิทัลช่วยในการน าเสนองาน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานตามหลักการท าโครงงาน โดย
เรียงล าดับขั้นตอนการท างาน  และสรุปความรู้ในรูปแบบแผนภาพ ฝึกการวางแผนและปฏิบัติงานต่าง ๆ 
อย่างมีหลักการและใช้ทักษะการจัดการ ทักษะการท างานร่วมกัน ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาตามที่
วางแผนไว้ และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขผลงานให้ดีขึ้น 
 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้       
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 

รหัสตัวช้ีวัด 

 ง 3.1 ม.3/1,  ม.3/2,  ม.3/3,  ม.3/4 
 รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 

 
 

13. กระบวนการเรียนรู้ 
1. นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากการฝึกปฏิบัติ แล้วสรุปผลที่ได้จากการศึกษา 
2. นักเรียนฟังบรรยายจากครูผู้สอน 
3. นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือ หรือเอกสาร หรือคู่มือจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุด หรือ

จากอินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 



14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 
 

สัปดาหท์ี่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เวลาคาบ 
1-5 โ คร ง ง าน เทค โน โลยี

สารสนเทศ 
 

- ความหมายและ
ความส าคัญของโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- องค์ประกอบและ 
ขั้นตอนการท าโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน 
และการศึกษาค้นคว้า 
-การจัดท าโครงร่างและ 
 การท าโครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-การท ารายงาน 
และการน าเสนอและ
เผยแพร่โครงงาน 

      ครูสอนโดยใช้วิธ ี
      การบรรยาย และ 

ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ 
จากการฝึกปฏิบัติ 

 
10 

6-9 การเขียนโปรแกรม
ภาษาข้ันพื้นฐาน 

-การเขียนโปรแกรมภาษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
-โครงสร้างของโปรแกรม 
-โครงสร้างแบบตามล าดับ 
-โครงสร้างแบบการเลือก
กระท าตามเงื่อนไข 
-โครงสร้างการท าซ้ า 
-การก าหนดค่าตัวแปร และ
ชนิดของตัวแปร 
การแปลงค่าตัวแปร 
- ค าสั่งในการแสดงผลข้อมูล
และรับข้อมูล 
-การล าดับค าสั่ง 

      ครูสอนโดยใช้วิธ ี
      การบรรยาย และ 

ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ 
จากการฝึกปฏิบัติ 

 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาหท์ี่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เวลาคาบ 
10-14 การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศน าเสนองาน 
- ความส าคัญของ 
การน าเสนองาน 
- คุณสมบัติพื้นฐานของ
ซอฟต์แวร์ส าเร็จเพื่อ 
สร้างงานน าเสนอ 
- ประเภทซอฟต์แวร์ 
การน าเสนองาน 
- การใช้ซอฟต์แวร์ 
น าเสนองาน 
- ส่วนประกอบของหน้าต่าง
โปรแกรมไมโครซอฟต์
เพาเวอร์พอยต์  
-ริบบอนต่าง ๆ ในหน้าต่าง
ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์
เพาเวอร์พอยต์  
- การสร้างงานน าเสนอด้วย
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์  
- อุปกรณ์ดิจิทัลที่ช่วยในการ
น าเสนองาน 
- การน าเสนอชิ้นงานด้วย 
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์  

      ครูสอนโดยใช้วิธ ี
      การบรรยาย และ 

ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ 
จากการฝึกปฏิบัติ 

9 

15-18 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สร้างชิ้นงาน 

- ข้อควรปฏิบัติในการท า
โครงงาน 
- จัดท าโครงงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ชิ้นงาน 

      ครูสอนโดยใช้วิธ ี
      การบรรยาย และ 

ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ 
จากการฝึกปฏิบัติ 

8 

 
15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
 

ประเมินจากชิ้นงานและการปฏิบัติระหว่างปฏิบัติ (30 คะแนน) 
สอบกลางภาค (20 คะแนน) 
ประเมินจากชิ้นงานและการปฏิบัติระหว่างปฏิบัติ (30 คะแนน) 
สอบปลายภาค (20 คะแนน) 
 
 
 
 



16. แหลง่การเรียนรู้ 
           ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือและคู่มือต่างๆ 
 
                 ลงชื่อ  
                                                        (นายฉัตรชัย  นาคทอง) 
                                                         ผู้จัดท า  
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
   
 (ลงชื่อ) 
                                                    (นางจงรัก  เทศนา) 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
   
 (ลงชื่อ) 
                                                                (นางวชิราภรณ์  รัตนวงศ์ไชย) 
 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
 
   
 (ลงชื่อ) 
                                                                (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 


