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ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 

1. รหัสวิชา   2204-2106 

2. จํานวนหนวยการเรียน 2 

3. ช่ือวิชา   โปรแกรมมัลติมีเดียนําเสนอ 

4. ระดับช้ัน   มัธยมศึกษาปท่ี 6 

5. กลุมสาระการเรียนรู  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

6. ปการศึกษา   2559 

7. ช่ือผูสอน   นายธิติ พรหมสูตร 

8. เง่ือนไขรายวิชา  - 

9. สถานภาพของวิชา  วิชาเพ่ิมเติม 

10. จํานวนคาบ : สัปดาห 4 คาบ : สัปดาห  

11. คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ , การถายทอดแนวความคิดสูชิ้นงาน 

ท่ีเปนรูปธรรม (Story Board) , การผลิตชิ้นงานนําเสนอ การใชภาษา การนําเสนอขอมูล 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจเห็นคุณคาของการผสมผสานการใชชีวิตประจําวันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการสืบคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสารขอมูล การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล มีคุณธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในดานการมีวินัย ใฝเรียนรู มุงม่ันในการทํางาน มีจิตสาธารณะ 

12. ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

     1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ 

2. มีทักษะในการใชโปรแกรมนําเสนอ 

3. ผลิตชิ้นงาน และนําเสนอผลงาน 

4. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีในการใชคอมพิวเตอร 

13. สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการออกแบบชิ้นงานนําเสนอ 

2. การออกแบบงานนําเสนอตามลักษณะงาน 

3. ผลิตชิ้นงานนําเสนอโดยใชโปรแกรมนําเสนอ 

14. กระบวนการจัดการเรียนรู 

 1) นักเรียนฟงคําบรรยายและการสาธิตจากครูผูสอน 

 2) นักเรียนฝกปฏิบัติ แลวสรุปประเด็นท่ีไดจากการปฏิบัติ 

 3) นักเรียนคนควาจากหนังสือ หรือคูมือตางๆ จากหองสมุด หรือจากอินเทอรเน็ต 
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15. หนวยการเรียนรูและสาระสําคัญตอสัปดาห 

สัปดาห

ท่ี 

หนวยการ

เรียนรู 

หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

(โดยสังเขป) 

จํานวน 

คาบ 

1-4 1.ความรู

เกี่ยวกับ

หลักการ

ออกแบบ

ช้ินงานนําเสนอ 

1.1 ความหมายของ

โปรแกรมนําเสนอและส่ือ

ประสมในงานธุรกิจ 

 

- ใหนักศึกษาคนควาหนวยการเรียน  

- แบงกลุมใหไปศึกษา  

- ยกตัวอยาง  

- ปฏิบัติงานจริง เพ่ือสรางสรรคงานให

สามารถนาไปใชได  
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5-8  1.2 ข้ันตอนในการสรางส่ือ

นําเสนอและส่ือประสมใน

งานธุรกิจ  

 

-ใหนักศึกษาคนควาหนวยการเรียน  

-แบงกลุมใหไปศึกษา  

-บรรยายแสดงวิธีทา  

-ยกตัวอยาง  

-แบบฝกหัด / ทดสอบ  

-ปฏิบัติงานจริง เพ่ือสรางสรรคงานให

สามารถนาไปใชได  
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9-12 2.การออกแบบ

งานนําเสนอ

ตามลักษณะ

งาน 

2.1 ส่ือการนําเสนอและส่ือ

ประสมเพ่ือการเรียนการ

สอน  

 

-ใหนักศึกษาคนควาหนวยการเรียน  

-แบงกลุมใหไปศึกษา  

-บรรยายแสดงวิธีทา  

-ยกตัวอยาง  

-แบบฝกหัด / ทดสอบ  

-ปฏิบัติงานจริง เพ่ือสรางสรรคงานให

สามารถนาไปใชได  
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13-16  2.2 การผลิตและใชส่ือ

ประสมในทางธุรกิจ  

 

-ใหนักศึกษาคนควาหนวยการเรียน  

-แบงกลุมใหไปศึกษา  

-บรรยายแสดงวิธีทา  

-ยกตัวอยาง  

-แบบฝกหัด / ทดสอบ  

4 
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สัปดาห

ท่ี 

หนวยการ

เรียนรู 

หัวขอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู 

(โดยสังเขป) 

จํานวน 

คาบ 

-ปฏิบัติงานจริง เพ่ือสรางสรรคงานให

สามารถนาไปใชได  

 

17-18 3.ผลิตช้ินงาน

นําเสนอโดยใช

โปรแกรม

นําเสนอ 

3.1 นําเสนอการสงออกและ

การเผยแพรผลงาน  

 

-นําเสนอ  
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16. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 

คะแนนเก็บระหวางภาคเรียน 80 คะแนน  และคะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน รวม 100 คะแนน 

คะแนนเก็บระหวางภาค 80 คะแนน  ดังนี้ 

 1. สอบเก็บคะแนนกอนสอบกลางภาคเรียน    30 คะแนน 

  - ผลการเรียนรู ขอ 1      10 คะแนน 

  - ผลการเรียนรู ขอ 2      10 คะแนน 

  - ผลการเรียนรู ขอ 2 (ปฏิบัติงานชิ้นท่ี 1)    10 คะแนน 

 2. สอบกลางภาคเรียน       20 คะแนน 

  - ผลการเรียนรู ขอ 1-2 (ขอสอบปรนัย)    20 คะแนน 

 3. สอบเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาคเรียน    30 คะแนน 

  - ผลการเรียนรู ขอ 3  (ปฏิบัติงานชิ้นท่ี2- 3)   30 คะแนน 

คะแนนสอบปลายภาคเรียน  20 คะแนน  ดังนี้ 

  - สอบผลการเรียนรู ขอ 1, 2, 3  (ขอสอบปรนัย)   20 คะแนน 

รวมคะแนนตลอดปลายภาคเรียน      100 คะแนน 

17. แหลงการเรียนรู 

 1) จาการฟงคําบรรยาย 

 2) ศึกษาจากสื่อการสอนท่ีครูพัฒนาข้ึนเอง 

 2) คนควาเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต หนังสือ และคูมือตางๆ 

ลงชื่อ ………………………………………………………ผูจัดทํา 

                  (นายธิติ พรหมสูตร) 

                           ตําแหนง ครูอัตราจาง  
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ความเห็นของหัวหนากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

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

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

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

 

            ลงชื่อ ………………………………………….. 

                    ( นางจงรัก  เทศนา ) 

                 หวัหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

ความเห็นของรองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 

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

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

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

 

                ลงชื่อ ………………………………………….. 

             (นางวชิราภรณ  รัตนะวงศไชย) 

          รองผูอํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 
 

ความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน 

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

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

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

 

         ลงชื่อ ………………………………………….. 

                (นายจิณณาวัฒน  โคมบัว) 

          ผูอํานวยการโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 


	13. สมรรถนะรายวิชา

