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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 

1. รหัสวิชา   2204-2111 

2. จ านวนหน่วยการเรียน 1 

3. ชื่อวิชา   อินเทอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 

4. ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 6/6 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

6. ปีการศึกษา   2559 

7. ชื่อผู้สอน   นางสาวอภัสสรณ์ เรืองวงษ์ 

8. เงื่อนไขรายวิชา  - 

9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 

10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 2 คาบ : สัปดาห์  

11. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สังคมออนไลน์ การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ การค้นหาข้อมูล การรับ-ส่ง

ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการใช้บริการที่มีอยู่บนสังคมออนไลน์  โปรแกรมจัดการสารสนเทศส่วนบุคคล  
การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การป้องกันและก าจัดไวรัสคอมพิวเตอร์  จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 

12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้สังคมออนไลน์ในงานธุรกิจ    
2. ให้มีทักษะและสามารถเริ่มการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะสามารถใช้งานเบื้องต้นและสร้างชิ้นงาน 

 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 1) นักเรียนฟังค าบรรยายและการสาธิตจากครูผู้สอน 
 2) นักเรียนฝึกปฏิบัติจริงจากโปรแกรมแล้วสรุปประเด็นที่ได้จากการปฏิบัติ 

 3) นักเรียนค้นคว้าจากหนังสือ หรือคู่มือต่างๆ จากห้องสมุด หรือจากอินเทอร์เน็ต 
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14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและกระบวนการสอน 
จ านวน

ชั่วโมง 
สมรรถนะของผู้เรียน 

1 แนะน ารายวิชา  ฟังครูแนะน าการเรียน: CI 1 ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้

อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ 

2 สังคมออนไลน์ บรรยายเกี่ยวกับความหมายของ

สังคมออนไลน์และภัยที่มาจากการใช้

สังคมออนไลน์: CIPP 

3 สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทาง

อินเทอร์เน็ต 

ลงมือปฏิบัติจริง  

3 อินเทอร์เน็ต บรรยายถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตพร้อม

สืบค้นข้อมูลตามใบงาน: CI 

5 อธิบายเรื่องอินเทอร์เน็ต 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทาง

อินเทอร์เน็ต 

4 ระบบ

สารสนเทศ 

บรรยายถึงระบบสารสนเทศแนวคิด

และประเภทพร้อมจัดท าใบงาน: CI 

5 อธิบายเรื่องระบบสารสนเทศ

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทาง

อินเทอร์เน็ต 

5 การค้นหา

ข้อมูลด้วย 

Search 

Engine 

บรรยายถึงภาพรวมเกี่ยวกับการ

ค้นหาข้อมูล Search Engine  ลงมือ

สืบค้นข้อมูลตามใบงาน: CI 

5 อธิบายเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล 

Search Engine 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมทาง

อินเทอร์เน็ต 

6 การจัดการ

สารสนเทศส่วน

บุคคล 

อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ

จัดการสารสนเทศส่วนบุคคล สืบค้น

ข้อมูลตามใบงาน: CI 

5 อธิบายเกี่ยวกับการจัดการ

สารสนเทศส่วนบุคคล 

ปฏิบัติตามใบงาน 

7 การใช้

คอมพิวเตอร์

ส าหรับธุรกิจ 

อธิบายเกี่ยวกับธุรกิจและประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ปฏิบัติตาม

ใบงาน: CI 

5 ปฏิบัติตามใบงาน 
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ที ่ หัวข้อ กิจกรรมและกระบวนการสอน จ านวน

ชั่วโมง 

สมรรถนะของผู้เรียน 

8 พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ 

อธิบายเกี่ยวกับความหมายของ

อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติตามใบงาน: CI 

5 ปฏิบัติตามใบงาน 

9 การป้องกันและ

ก าจัดไวรัส

คอมพิวเตอร์ 

อธิบายเกี่ยวกับการป้องกันและก าจัด

ไวรัส ปฏิบัติตามใบงาน: CI 

5 ปฏิบัติตามใบงาน 

10 จริยธรรมและ

ความปลอดภัย 

อธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมและความ

ปลอดภัยด้านคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติ

ตามใบงาน: CI 

5 ปฏิบัติตามใบงาน 

11 พรบ.

คอมพิวเตอร์ว่า

ด้วยการกระท า

ความผิด

เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ 

อธิบายเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ว่า

ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติตามใบงาน: CI 

5 ปฏิบัติตามใบงาน 

 

15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 

คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน 80 คะแนน  และคะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 
คะแนนเก็บระหว่างภาค 80 คะแนน  ดังนี้ 

 1. สอบเก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาคเรียน    30 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 1-2      20 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 3      10 คะแนน 
 2. สอบกลางภาคเรียน       20 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 1-3      20 คะแนน 
 3. สอบเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาคเรียน    30 คะแนน 
  - ผลการเรียนรู้ ข้อ 3  (ปฏิบัติงานชิ้นที่ 3)    30 คะแนน 
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คะแนนสอบปลายภาคเรียน  20 คะแนน  ดังนี้ 
  - สอบผลการเรียนรู้ ข้อ 1, 2, 3 (ข้อสอบปรนัย)             20 คะแนน 

รวมคะแนนตลอดปลายภาคเรียน      100 คะแนน 
 
16. แหล่งการเรียนรู้ 
 1) จาการฟังค าอธิบาย 
 2) ศึกษาจากสื่อการสอนที่ครูพัฒนาขึ้นเอง 
 2) ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต หนังสือ และคู่มือต่างๆ 

 

 

       ลงชื่อ ………………………………………………………ผู้จัดท า 
        (นางสาวอภัสสรณ์ เรืองวงษ์) 
             ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
                  
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

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

ลงชื่อ ………………………………………….. 
                    ( นางจงรัก  เทศนา ) 

                 หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

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

                ลงชื่อ ………………………………………….. 
             (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 

          รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
 

ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

         ลงชื่อ ………………………………………….. 
                (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 


