
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

1. รหัสวิชา ง33102

2. จำานวนหน่วยการเรียน 0.5

3. ชื่อวิชา เทคโนโลยี

4. ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์)

6. ปีการศึกษา 2559

7. ชื่อผู้สอน นางจงรัก เทศนา

8. เงื่อนไขรายวิชา -

9. สถานภาพของวิชา วิชาเพิ่มเติม

10. จำานวนคาบ : สัปดาห์ 1 คาบ : สัปดาห์

11. คำาอธิบายรายวิชา

 ศึกษา หลักการทำางานบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  และและผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศ  ลักษณะสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ การค้นหาข้อมูลความรู้ และ ติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เหมาะ

สม  ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการเรียนรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้

เทคโนโลยีนำาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  

 ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำาในชีวิตประจำาวันอย่างมีจิตสำานึกและ 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทำางาน เห็นคุณค่าของการผสมผสานภูมิปัญญาไทยและการสื่อสารสนเทศ

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ สามารถนำาไปปฏิบัติในการดำาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านการมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน มีจิตสาธารณะ

 

12. ตัวชี้วัด 

 ง 3.1 ม.4-6/1  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

 ง 3.1 ม.4-6 2  หลักการทำางานของคอมพิวเตอร์

 ง 3.1 ม.4-6/3  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 ง 3.1 ม.4-6/5  แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 ง 3.1 ม.4-6/8  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

 ง 3.1 ม.4-6/9  ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

 ง 3.1 ม.4-6 11 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ 

    ของงาน

รวมทั้งหมด  7  ตัวชี้วัด



13. กระบวนการจัดการเรียนรู้

 1) นักเรียนศึกษารายละเอียดรายวิชาเทคโนโลยี รหัส ง33102 เกี่ยวกับเงื่อนไขรายวิชา คำาอธิบาย

รายวิชา ตัวชี้วัด 

 2) นักเรียนรับทราบการมอบหมายงานจากครูผู้สอน โดยมีการแบ่งหัวข้อชื่อเรื่องในการทำางาน

เกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คนละ 2 เรื่อง จากทั้งหมด 7 เรื่อง ดังนี้

  1. ระบบสารสนเทศ

  2. หลักการทำางานของคอมพิวเตอร์

  3. ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  4. การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

  5. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม

  6. การติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลและความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำาเสนองาน

 3) นักเรียนศึกษาข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหัวข้อที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่

หลากหลาย 

 4) ครูสาธิตการสร้างแผ่นพับ (folder) ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CC และให้นักเรียนฝึก

ปฏิบัติจนสามารถทำางานได้ด้วยตนเอง

 5) นักเรียนสรุปองค์ความรู้และนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างแผ่นพับของตนเอง

 6) ครูสาธิตการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign CC และให้

นักเรียนฝึกปฏิบัติจนสามารถทำางานได้ด้วยตนเอง

 7) นักเรียนสรุปองค์ความรู้และนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ของ

ตนเอง

 8) นักเรียนนำาเสนอผลงานของตนเองโดยใช้้เทคโนโลยีสารสนเทศนำาเสนอหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

(e-book)

 9) ประเมินอย่างหลายโดยครู เพื่อนนักเรียน และนักเรียนประเมินตนเอง



โครงสร้างรายวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.6

รายวิชา เทคโนโลยี รหัสวิชา ง33102 รายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เวลา 20 ชั่วโมง จำานวน .5 หน่วยกิต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2

 หน่วยที่    หน่วยการเรียนรู้      ผลการเรียนรู้            สาระสำาคัญ       เวลา     นำ้าหนักคะแนน

1.อธิบายองค์ประกอบ

ของระบบสารสนเทศ

ได้

2.บอกหลักการทำางาน 

ของคอมพิวเตอร์ได้

3.  อธิบายระบบ

สื่อสารข้อมูลสำาหรับ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4. แก้ปัญหาด้วย

กระบวนการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศ

หลักการทำ างาน 

ของคอมพิวเตอร์

ระบบสื่อสาร

ข้อมูลสำาหรับเครือ

ข่ายคอมพิวเตอร์

การแก้ปัญหา

ด้วยกระบวนการ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

1

2

3

4

องค์ประกอบของระบบ

สารสนเทศ

- ฮาร์แวร์   - ซอฟต์แวร์

- บุคลากร  - ข้อมูล

หลักการทำางานของ

คอมพิวเตอร์

- องค์ประกอบของ

คอมพิวเตอร์

- คุณลักษณะของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

ต่อพ่วง

ระบบสื่อสารข้อมูล สำาหรับ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

- ความหมายและองค์

ประกอบของระบบสื่อสาร

ข้อมูล สำาหรับเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

- สื่อหรือตัวกลางของระบบ

สื่อสารข้อมูล

- องค์ประกอบของระบบฯ

  - อุปกรณ์เครือข่าย

  - โพรโทคอล

  - วิธีการส่งข้อมูล

  - การถ่ายโอนข้อมูล

การแก้ปัญหาด้วย

กระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- การถ่ายทอดความคิด

2

2

2

2

10

10

10

10



 หน่วยที่    หน่วยการเรียนรู้      ผลการเรียนรู้            สาระสำาคัญ       เวลา     นำ้าหนักคะแนน

5

6

 

ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์

และคอมพิวเตอร์

การติดต่อสื่อสาร 

ค้นหาข้อมูลผ่าน

อินเทอร์เน็ต

 

5. ใช้ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม

กับงาน

6. ติดต่อสื่อสาร 

ค้นหาข้อมูลผ่าน

อินเทอร์เน็ตได้

 

ในการแก้ปัญหาอย่างมี

ขั้นตอน

- การใช้ถ้อยความหรือคำา

บรรยาย

- การใช้สัญลักษณ์

การเขียนโปรแกรมภาษา

- ภาษาคอมพิวเตอร์

- โครงสร้างควบคุมการเขียน

โปรแกรมภาษา

- ขั้นตอนการพัฒนา

โปรแกรมภาษา

การใช้ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

- คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงาน

สื่อประสม

  - ความหมายและองค์

ประกอบของสื่อประสม

  - การนำาสื่อประสมมา

ประยุกต์ใช้งาน

  - ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ใช้สื่อประสม

- การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

6. การติดต่อสื่อสาร ค้นหา

ข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

- ความหมายและประเภท

ของ e-mail

- รูปแบบการค้นหาความรู้

- การค้นหาข้อมูลผ่าน

Search Engine

- การค้นหาข้อมูลผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

8

2

30

10



 หน่วยที่    หน่วยการเรียนรู้      ผลการเรียนรู้            สาระสำาคัญ       เวลา     นำ้าหนักคะแนน

7 การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นำาเสนองาน

7. ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ

นำาเสนองานได้อย่าง

เหมาะสม

- คุณธรรมและจริยธรรม

ในการใช้อินเทอร์เน็ต

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

นำาเสนองาน 

-ความหมายและ

ความสำาคัญของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นำาเสนองาน

- องค์ประกอบของการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นำาเสนองาน

  - อุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศ

  - ซอฟต์แวร์ที่ใช้

  - ผู้ฟัง

  - ข้อมูลที่ใช้นำาเสนองาน

  - ผู้นำาเสนองาน

  - ขั้นตอนการในนำาเสนอ

- การนำาเสนองานด้วย

ซอฟต์แวร์ Adobe 

InDesign CC

2 20

รวม     20        100



ภาคผนวก

  - การมอบหมายงาน ภาคเรียนที่ 2

  - สื่อระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  - Rubrics ประเมินแผ่นพับ (folder) และ

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)



การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ง 33102 เทคโนโลยี (วิชาพื้นฐาน .5 หน่วยกิต) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

--------------------------------------------------------

ตัวชี้วัด  

 1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

 2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำางานของคอมพิวเตอร์

 3. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 4. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 5. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

 6. ติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

 7. เทคโนโลยีสารสนเทศนำาเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

การวัดและประเมินผล

คะแนนเก็บระหว่างภาค 80 คะแนน  และคะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน  รวม 100 คะแนน

คะแนนเก็บระหว่างภาค 80 คะแนน ดังนี้

 1. เก็บคะแนนก่อนสอบกลางภาค    30  คะแนน 

  - ปฏิบัติชิ้นงานชิ้นที่ 1   10  คะแนน  สร้างแผ่นพับแบบพับ 2 เนื้อหา บทที่ 1-7

  - ปฏิบัติชิ้นงานชิ้นที่ 2    20  คะแนน  สร้างแผ่นพับแบบพับ 3 เนื้อหา บทที่ 1-7

 2. สอบกลางภาค      20  คะแนน

  - ตัวชี้วัดที่ 1 และ 3   20  คะแนน  (เนื้อหา บทที่ 3 และ 6)

 3. สอบเก็บคะแนนหลังสอบกลางภาค    30  คะแนน 

  - ปฏิบัติชิ้นงานชิ้นที่ 3   30  คะแนน  สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

             เรืื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บท1-7)

คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน

  - สอบตัวชี้วัดที่ 3 และ 5   20  คะแนน

     รวมคะแนน   100  คะแนน

ปฏิบัติชิ้นงานชิ้นที่ 1-2 

 สร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม Adobe Indesign CC ขนาด A3 แบบพับ 2 และ พับ 3 คนละ 2 แผ่น  (งานเดี่ยว 

30 คะแนน) โดยมีสาระสำาคัญ ตามเนื่อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่บทที่ 1 - 7 ในหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ปฏิบัติชิ้นงานชิ้นที่ 3 

 สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Adobe Indesign CC ขนาด A4 คนละ 4 แผ่น (งานเดี่ยว 

30 คะแนน) โดยมีสาระสำาคัญ ตามเนื่อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่บทที่ 1 - 7  ในหนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6



สื่อการสอนระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์























แบบประเมินมิติคุณภาพ (Rubrics)


