
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 
 

1. รหัสวิชา   2204-2110 

2. จํานวนหน"วยการเรียน 2 

3. ช่ือวิชา   ธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค�กร 

4. ระดับช้ัน   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) 

5. กลุ"มสาระการเรียนรู1  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

6. ป3การศึกษา   2559 

7. ช่ือผู1สอน   นางสาววันทนีย�  แก+วทอง 

8. เง่ือนไขรายวิชา  - 

9. สถานภาพของวิชา  ทักษะชีวิต 

10. จํานวนคาบ : สัปดาหE 3 คาบ : สัปดาห�  

11. คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพย�สินทางป6ญญา
และจรรยาบรรณของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัยของข+อมูล ISO 27001 การรักษา
ความปลอดภัยของข+อมูลสารสนเทศ ในระบบเครือข?ายและอินเทอร�เน็ต พระราชบัญญัติว?าด+วย การกระทํา
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� 

12. จุดประสงคEรายวิชา 

1. เพ่ือให+มีความรู+ความเข+าใจเก่ียวกับความหมายและความสําคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารจัดการความปลอดภัย ของข+อมูลสารสนเทศ ทรัพย�สินทางป6ญญาและจรรยาบรรณ ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบบริหารความปลอดภัย ของข+อมูล ISO 27001  

2. เพ่ือให+ใช+คอมพิวเตอร�โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของข+อมูล  
3. เพ่ือให+มีค?านิยมท่ีดีในการใช+คอมพิวเตอร�  

13. กระบวนการจัดการเรียนรู1 
1. นักเรียนฟ6งคําบรรยาย การอธิบายจากครูผู+สอน 
2. นักเรียนสรุปความรู+รวบยอด 

 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 ปฐมนิเทศ 
 

1. จุดประสงคEรายวิชา 
สมรรถนะรายวิชาและ
คําอธิบายรายวิชา 
2. แนวทางวัดผลและการ
ประเมินผลการเรียนรู1 

- ครูปฐมนิเทศนักเรียนให1ทราบถึง 
   1. จุดประสงค�รายวิชา สมรรถนะ
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชา 
   2. แนวทางวัดผลและการประเมินผลการ
เรียนรู+ 
- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนา แสดง
ความคิดเห็นในรายวิชาท่ีเรียนว"าเปOนเรื่อง
เก่ียวกับอะไรหรืออย"างไร 

1 

1-3 1. ความรู1เก่ียวกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. การใช1ระบบสารสนเทศ 
3. ประเภทของสารสนเทศ 
4. พัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช1ในการ
พัฒนาประเทศ 
6. นโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศไทย 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับความรู1
เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีหัวข1อ
ดังต"อไปนี้ 
   1. เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2. การใช+ระบบสารสนเทศ 
   3. ประเภทของสารสนเทศ 
   4. พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช+ใน
การพัฒนาประเทศ 
   6. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศไทย 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปความรู1เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 1 
- ใบงานท่ี 1.1 – 1.4 

8 

 

 



สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

4-5 2. ความหมายและ
ความสําคัญของ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. ความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอรE 
3. การประมวลผลข1อมูล 
4. ความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับความหมาย
และความสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยมีหัวข1อดังต"อไปนี้ 
   1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร� 
   3. การประมวลผลข+อมูล 
   4. ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปความหมายและ
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 2 
- ใบงานท่ี 2.1 – 2.4 
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สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

6 3. ทรัพยEสินทาง
ปRญญาและ
จรรยาบรรณของ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1. ความรู1เก่ียวกับทรัพยEสิน
ทางปRญญา 
2. การละเมิดลิขสิทธิ์ 
3. จรรยาบรรณของงาน
สารสนเทศ 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับทรัพยEสินทาง
ปRญญาและจรรยาบรรณของ เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยมีหัวข1อดังต"อไปนี้ 
   1. ความรู+เก่ียวกับทรัพย�สินทางป6ญญา 
   2. การละเมิดลิขสิทธิ์ 
   3. จรรยาบรรณของงานสารสนเทศ 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปทรัพยEสินทาง
ปRญญาและจรรยาบรรณของ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 3 
- ใบงานท่ี 3.1 – 3.4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1 

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

7-9 4. ระบบบริหาร
ความปลอดภัยของ
ข1อมูล ISO 27001 
 

1. ความรู1เก่ียวกับมาตรฐาน
การรับรอง  
2. พัฒนาการมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 และ 
ISO/IEC 17799 ในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟ[ก  
3. พัฒนาการมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 และ 
ISO/IEC 17799 ของ
ประเทศไทย 
4. ความแตกต"างระหว"าง
พัฒนาการมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 กับ 
ISO/IEC 17799  
5.ระบบบริหารความ
ปลอดภัยของข1อมูล ISO 
27001  
6. คุณค"าของ ISO 27001 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับระบบบริหาร
ความปลอดภัยของข1อมูล ISO 27001
โดยมีหัวข1อดังต"อไปนี้ 
   1. ความรู+เก่ียวกับมาตรฐานการรับรอง  
   2. พัฒนาการมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
และ ISO/IEC 17799 ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟPก  
   3. พัฒนาการมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
และ ISO/IEC 17799 ของประเทศไทย 
   4. ความแตกต?างระหว?างพัฒนาการ
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 กับ ISO/IEC 
17799  
   5. ระบบบริหารความปลอดภัยของข+อมูล 
ISO 27001  
   6. คุณค?าของ ISO 27001 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุประบบบริหารความ
ปลอดภัยของข1อมูล ISO 27001 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 4 
- ใบงานท่ี 4.1 – 4.4 

9 

10 สอบกลางภาค 2 
 

 

 

 



สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

11-12 5. การรักษาความ
ปลอดภัยของข1อมูล
สารสนเทศในระบบ
เครือข"ายและ
อินเทอรEเน็ต 
 

1. ภัยคุกคามระบบ
สารสนเทศ 
2. หลักการใช1อินเทอรEเน็ต
อย"างปลอดภัย  
3. ข1อควรปฏิบัติในการใช1
คอมพิวเตอรEอย"างปลอดภัย 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับการรักษา
ความปลอดภัยของข1อมูลสารสนเทศใน
ระบบเครือข"ายและอินเทอรEเน็ตโดยมี
หัวข1อดังต"อไปนี้ 
   1. ภัยคุกคามระบบสารสนเทศ 
   2. หลักการใช+อินเทอร�เน็ตอย?าง
ปลอดภัย  
   3. ข+อควรปฏิบัติในการใช+คอมพิวเตอร�
อย?างปลอดภัย 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปการรักษาความ
ปลอดภัยของข1อมูลสารสนเทศในระบบ
เครือข"ายและอินเทอรEเน็ต 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 5 
- ใบงานท่ี 5.1 – 5.4 
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สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1  

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

13-14 6. พระราชบัญญัติ
ว"าด1วยการกระทํา
ผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรE 
 

1. นิยามศัพทEท่ีควรทราบ  
2. ความผิดเก่ียวกับ
คอมพิวเตอรE 
3. พนักงานเจ1าหน1าท่ี 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับ
พระราชบัญญัติว"าด1วยการกระทําผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอรEโดยมีหัวข1อ
ดังต"อไปนี้ 
   1. นิยามศัพท�ท่ีควรทราบ  
   2. ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร� 
   3. พนักงานเจ+าหน+าท่ี 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปพระราชบัญญัติว"า
ด1วยการกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรE 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 6 
- ใบงานท่ี 6.1 – 6.4 
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สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1 

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

15-17 7. จริยธรรมในการ
ใช1คอมพิวเตอรE  
 

1. ความรู1เก่ียวกับจริยธรรม
ในการใช1คอมพิวเตอรE 
2. การปลูกฝRงจริยธรรมใน
การใช1คอมพิวเตอรEกับระบบ
สารสนเทศและงานอาชีพ 
3. ความสําคัญของ
จริยธรรมในการใช1
คอมพิวเตอรEกับระบบ
สารสนเทศและงานอาชีพ 
4. องคEกรท่ีเก่ียวข1องกับ
จริยธรรมในการประกอบ
อาชีพคอมพิวเตอรE 

- ครูและนักเรียนร"วมกันสนทนาและแสดง
ความคิดเห็นความรู1เก่ียวกับจริยธรรมใน
การใช1คอมพิวเตอรEโดยมีหัวข1อดังต"อไปนี้ 
   1. ความรู+เก่ียวกับจริยธรรมในการใช+
คอมพิวเตอร� 
   2. การปลูกฝ6งจริยธรรมในการใช+
คอมพิวเตอร�กับระบบสารสนเทศและงาน
อาชีพ 
   3. ความสําคัญของจริยธรรมในการใช+
คอมพิวเตอร�กับระบบสารสนเทศและงาน
อาชีพ 
   4. องค�กรท่ีเก่ียวข+องกับจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพคอมพิวเตอร� 
- ศึกษาหาความรู1จาก 
    1. สื่อการสอน  
    2. หนังสือเรียน  
- สืบค1นความรู1เพ่ิมเติมจากแหล"งเรียนรู1
อินเทอรEเน็ต 
- นักเรียนช"วยกันสรุปจริยธรรมในการใช1
คอมพิวเตอรE 
- ทําแบบประเมิลผลการเรียนรู1 หน"วยท่ี 7 
- ใบงานท่ี 7.1 – 7.4 
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สัปดาหE
ท่ี 

หน"วยการเรียนรู1 หัวข1อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู1 

(โดยสังเขป) 
จํานวน 
คาบ 

18-19 8. นําสนอรายงาน 1. เล?มรายงาน 
2. นําเสนอหน+าชั้นเรียน 
3. สื่อ/เอกสารประกอบการ
นําเสนอ 

- นักเรียนแต"ละกลุ"มนําเสนอหน1าช้ันเรียน
และช"วยกันสรุป 
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20 สอบปลายภาค 2 
รวมท้ังภาคเรียน 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

  - จุดประสงค�ข+อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู+ 1 ใบงาน)  10  คะแนน 
  - จุดประสงค�ข+อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู+ 2 ใบงาน)  10  คะแนน  
  - จุดประสงค�ข+อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู+ 3,4 ใบงาน) 10  คะแนน 

2. สอบกลางภาค       20  คะแนน 
  - จุดประสงค�ข+อท่ี 1-3 (เลือกตอบและข+อเขียน)   20  คะแนน 

3. สอบเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค     30  คะแนน 
  - จุดประสงค�ข+อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู+ 5 ใบงาน)  10 คะแนน 
  - จุดประสงค�ข+อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู+ 6 ใบงาน)  10 คะแนน 
  - จุดประสงค�ข+อท่ี 1-3 (แบบประเมิลผลการเรียนรู+ 7 ใบงาน)  10 คะแนน 

4. สอบปลายภาค        20 คะแนน 
  - จุดประสงค�ข+อท่ี 1-3 (เลือกตอบและข+อเขียน)   20  คะแนน 
 
16. แหล"งการเรียนรู1 
 1. จากการฟ6งคําบรรยาย 
 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 


