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คานา
รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในหลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พัฒนาขึ้นจากความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสนใจ
มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ถึงศักยภาพสูงสุด ซึ่งอาจทาให้สามารถใช้เป็น
พื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ หลักสูตรนี้เป็นฉบับปรับปรุงจากหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์
ฉบับปี พ.ศ.2555 ซึ่งได้มีการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลบางส่วน เช่น เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปรับแก้
เงื่อนไขการใช้หลักสูตร และปรับการใช้คาศัพท์บางคาให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อให้
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะสามารถตอบสนอง
และเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับผู้เรียนที่มีความต้องการทางด้านนี้โดยเฉพาะ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
กันยายน 2558
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รายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ ด้านคอมพิวเตอร์ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียน
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวัน มีทักษะขั้นสูงในการใช้และ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการ
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ มีหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย สาหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะขั้นสูง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ และมีคุณธรรมจริยธรรม
2. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นาในการ
พัฒนานวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์
3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์
ให้มีความรู้และทักษะขั้นสูง เพื่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามความสนใจและความถนัด โดยน้อม
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสม
4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของโรงเรียนและชุมชน
จุดหมาย
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มี
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงกาหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบหลักสูตร ดังนี้
1. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2. ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะขั้นสูงในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
3. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ
สมรรถนะและคุณลักษณะอันที่ประสงค์ของผู้เรียน
สมรรถนะของผู้เรียน
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสาคัญ 6
ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร นาเสนอผลงานที่สร้างขึ้น
มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถทางด้าน
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสื่อสารเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ สร้างสรรค์
ชิ้นงาน หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการวางแผนในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญได้
อย่างสร้างสรรค์ และถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ แสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยคานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
ศักยภาพในประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนากระบวนการต่างๆ จากการฝึก
ปฏิบัติทางด้านคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง การทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การ
จัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้คอมพิวเตอร์
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมีคุณธรรม
6. ความสามารถในด้านคอมพิวเตอร์ เป็นความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านซอฟต์แวร์
ฮาร์ดแวร์ และมีทักษะขั้นสูงในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการประกอบทางานและ
อาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต ใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
3. มีวินัย ในการทางานและการฝึกฝนด้านคอมพิวเตอร์
4. ใฝ่เรียนรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทางานและพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
9. มีการเคารพสิทธิทางปัญญาด้านคอมพิวเตอร์
10. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้และสืบค้นข้อมูล
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คุณภาพของผู้เรียน )ที่เพิ่มจากหลักสูตรแกนกลาง(
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในการสร้างสรรค์งาน
เพื่อการทางานหรือการเรียนรู้ในสาขาวิชาอื่นได้ สามารถผลิตสื่อเอกสาร สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อการต่อยอดในการทางานและประกอบอาชีพ อย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ เพื่อการเรียนและประกอบอาชีพ
สามารถออกแบบชิ้นงานขั้นสูงขึ้น โดยผ่านกระบวนการวางแผน การลงมือปฏิบัติ สามารถแก้ปัญหาด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์และนาเสนอผลงานหรือโครงงานได้อย่างมือ
อาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน นาเสนอ เผยแพร่ เพื่อพัฒนาผลงานตนเองได้อย่าง
เหมาะสม และใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ชิ้นงานได้ตามจินตนาการ สามารถแก้ปัญหาและซ่อมบารุงรักษา
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และการบารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ มีจิตสานึกและ
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เรียนมีความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การทางานของระบบคอมพิวเตอร์
พื้นฐานทางอัลกอลิทึม การเขียนโปรแกรมภาษาที่จาเป็น ได้แก่ ภาษาเชิงโครงสร้าง ภาษาเชิงวัตถุ ภาษา
ปาสคาล ภาษาวิชวลเบสิก สามารถเขียนโปรแกรมในงานด้านต่างๆ ได้ เช่น การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์สาหรับคอมพิวเตอร์ และใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านระบบฐานข้อมูล ระบบการสื่อสารของข้อมูล ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสมในงานสื่อ
ประสมต่างๆ รวมถึงออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ที่ได้เรียนมา เพื่อทาธุรกิจ
ในเครือข่ายออนไลน์ ออกแบบและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นสูง และใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์
ชิ้นงาน ผลงานเป็นรูปธรรมรวมถึงการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ อย่างมีจิตสานึกและรับผิดชอบในผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาจากงานที่สร้างสรรค์
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เงื่อนไขในการใช้หลักสูตร
เพื่อให้การใช้หลักสูตรสาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาศักยภาพสู่
ความเป็นเลิศของผู้เรียน จึงมีเงื่อนไขในการนาหลักสูตรไปใช้ ดังนี้
1. โรงเรียนต้องมีห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ อย่างน้อย 1
คนต่อหนึ่งเครื่อง และมีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม ทั้งห้องปฏิบัติการด้านซอฟต์แวร์และปฏิบัติการด้าน
ฮาร์ดแวร์ มีระบบอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอ
2. โรงเรียนต้องมีครูที่สอนคอมพิวเตอร์ที่สาเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือมีความรู้
ความสามารถในสาขาที่สอน รวมถึงโรงเรียนควรให้ครูผู้สอนพัฒนาโดยการไปอบรมปฏิบัติการในวิชาหรือ
สาขาที่สอนอย่างสม่าเสมอ เนื่องจากความรู้ด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และควรมี
จานวนครูคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนในหลักสูตรที่พอเพียงในการดูแลและให้คาแนะนาในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ในสัดส่วนครูสอนคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อนักเรียน 15-20 คน
3. โรงเรียนต้องมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะขั้นสูง รวมถึงความสนใจของผู้เรียน
เช่น การจัดประกวดแข่งขัน การจัดนิทรรศการด้านคอมพิวเตอร์ ห้องคลินิกความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
4. ผู้ปกครองควรเห็นความสาคัญและสนับสนุนอย่างจริงจังการเรียนหลักสูตรคอมพิวเตอร์ของบุตร
หลาน โดยนักเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ที่บ้านทุกคน เนื่องจากทักษะทางคอมพิวเตอร์เป็นทักษะที่
ต้องฝึกฝนและปฏิบัติเป็นประจา และต่อยอดจากสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียน
5. โรงเรียนต้องจัดแสดงผลงาน หรือจัดค่ายเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงจัด
กิจกรรมพิเศษเพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ เช่น ชมรมแก้ปัญหา
คอมพิวเตอร์ สาหรับคนทั่วไปในโรงเรียนหรือชุมชน เป็นต้น โดยดาเนินแสดงผลงาน หรือจัดค่าย
คอมพิวเตอร์อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
6. โรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อใช้ในการเรียน
ในหลักสูตรและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในการใช้ของที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
7. เนื้อหาที่กาหนดไว้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ในโครงสร้างหลักสูตรมี 3 หน่วย
การเรียน ซึ่งค่อนข้างมาก ดังนั้นให้โรงเรียนเลือกสอน 2 ใน 3 หน่วยการเรียน โดยเลือกตามจุดเน้นและ
ความพร้อมของโรงเรียน
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์ และหลักการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ
เช่น โปรแกรมเอกสาร โปรแกรมตาราง/ข้อมูลทางาน โปรแกรมนาเสนองาน และโปรแกรมอื่นๆ
โดยใช้การปฏิบัติสร้างชิ้นงานจากการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ ออกแบบเอกสารและการจัดทา
เอกสารในสานักงานอย่างมืออาชีพ จัดกระทาข้อมูลระดับสูง และสร้างงานนาเสนออย่างมืออาชีพ
ตลอดจนสามารถประยุกต์โปรแกรมต่างๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ในรูปแบบที่เหมะสมกับ
ลักษณะงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอดและการสร้างสรรค์ผลงานเป็นสากล รวมถึงการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของซอฟต์แวร์ สามารถจัดทาชิ้นงานจากซอฟต์แวร์
ประยุกต์ มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีความมุ่งมั่นในการทางาน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างมีจิตสานึกและรับผิดชอบ สามารถติดต่อสื่อสาร คิดแก้ปัญหา นาชิ้นงานเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนอธิบายความหมายและความสาคัญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ
2. ผู้เรียนปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานขั้นสูงจากโปรแกรมสร้างงานเอกสาร อย่างมี
คุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น
3. ผู้เรียนปฏิบัติการออกแบบและจัดการข้อมูลงานจากโปรแกรมตาราง/ข้อมูลทางาน
4. ผู้เรียนปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์งานนาเสนอขั้นสูงจากโปรแกรมนาเสนอ อย่างมีคุณธรรม
โดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ และประเภทของซอฟต์แวร์
2. นักเรียนศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมประยุกต์ การใช้แถบเครื่องมือต่างๆ จากการสาธิตของครู
กระบวนการกลุ่ม ศึกษาจากใบความรู้ และสื่อต่างๆ
3. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ขั้นสูง
4. ประเมินทักษะการใช้โปรแกรม
5. นักเรียนสร้างสรรค์ชิ้นงานขั้นสูงโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมสร้างงานเอกสาร โปรแกรมตาราง/
ข้อมูล
ทางาน และโปรแกรมนาเสนองาน โดยเน้นให้นักเรียนสร้างชิ้นงานที่เป็นสากล โดยใช้
ภาษาอังกฤษ
6. นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้นักเรียนกลุ่มเรียนเก่งช่วยสอนกลุ่มนักเรียนที่เรียนอ่อน

6

การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังความคิดหรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการใช้โปรแกรม
4. การประเมินชิ้นงาน เช่น จดหมาย ใบประกาศ แผ่นพับ จดหมายเวียน ปกรายงานหนังสือ/ งาน
นาเสนอขั้นสูง งานโปรแกรมคานวณ การทาบัญชี เป็นต้น
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทาแผนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์และประเภทซอฟต์แวร์ประยุกต์
2. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. สร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่น จดหมาย ใบประกาศ แผ่นพับ จดหมายเวียน ปกรายงาน/หนังสือ งาน
นาเสนอขั้นสูง งานโปรแกรมคานวณ เป็นต้น
4. ทาใบงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง Microsoft Office 2010
3. ใบงาน
4. ใบความรู้ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ
5. สื่ออินเทอร์เน็ต เรื่องการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เช่น
http://www.oho888.com/word.htm
6. สื่ออินเทอร์เน็ตที่สอนการใช้โปรแกรมจากเว็บไซต์ youtube
หมายเหตุ เนื่องจากเนื้อหามีค่อนข้างมาก ดังนั้นให้โรงเรียนเลือกสอน 2 ใน 3 โปรแกรม ตามเนื้อหา ตาม
จุดเน้นว่าต้องการเน้นให้นักเรียนไปใช้ด้านใด ซึ่งประกอบด้วย การใช้โปรแกรมประมวลคาขั้นสูง การใช้
โปรแกรมตาราง/คานวณขั้นสูง และการใช้โปรแกรมนาเสนองานขั้นสูง
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 2
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีการออกแบบสิ่งพิมพ์ การใช้
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือและคาสั่งการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
โดยการปฏิบัติสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่การใช้เครื่องมือ การจัดข้อความ ภาพและวัตถุ รวมถึงเอกสาร
สิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ และอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างชานาญ การถ่ายทอดความคิดสู่ผ่านการออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลงาน ใช้ซอฟต์แวร์สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นสากล โดยใช้
จินตนาการตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์แบบต่างๆ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้
อย่างมืออาชีพ เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนอธิบายกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
2. ผู้เรียนใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างชานาญ
3. ผู้เรียนเลือกใช้โปรแกรมออกแบบสิ่งพิมพ์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน
4. ผู้เรียนปฏิบัติการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ อย่างสากล และมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอื่น
5. ผู้เรียนใช้โปรแกรมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
6. ผู้เรียนสร้างชิ้นงานที่เป็นสากลด้วยโปรแกรมทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอก
เลียนผลงานของคนอื่น
7. ผู้เรียนนาเสนอสื่อที่ผลิตขึ้นได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
2. นักเรียนศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมประเภทต่างๆ ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ทาความรู้จักกับ
โปรแกรม การทางานกับเครื่องมือ การจัดการข้อความ การจัดการรูปภาพ การจัดการกับหน้า
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ
3. ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ การทาโปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา
ป้ายหาเสียง รายการเมนูในร้านค้าต่างๆ
4. นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการออกแบบสิ่งพิมพ์ตามใบงานจนเกิดความชานาญ
5. ประเมินความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม
6. นักเรียนกลุ่มเรียนเก่งช่วยสอนกลุ่มนักเรียนที่เรียนอ่อน
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7. นักเรียนปฏิบัติการสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย ปกหนังสือ ป้ายโฆษณา ลายสกรีนเสื้อ
นามบัตร โปสเตอร์ ใบปลิว โดยครูเป็นผู้กาหนดประเด็นหัวข้อในการทาให้ เช่น ปกหนังสือ เรื่อง ภาวะโลก
ร้อน ใบปลิว เรื่อง การประหยัดพลังงาน ฯลฯ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
8. นักเรียนศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากใบความรู้ หนังสือเรียน หรือ
สื่อจากอินเทอร์เน็ต และฝึกปฏิบัติจากใบงาน
9. นักเรียนปฏิบัติการสร้างสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามความคิดและจินตนาการ โดยบูรณาการ
กับวิชาอื่น
10. นาเสนอสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายนิเทศ นิทรรศการ
หรือเครือข่ายออนไลน์
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังความคิดหรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการใช้โปรแกรม
4. การประเมินชิ้นงาน ประกอบด้วย ปกหนังสือ ป้ายโฆษณา ลายสกรีนเสื้อ นามบัตร โปสเตอร์
ใบปลิว โดยครูเป็นผู้กาหนดประเด็นหัวข้อในการทาให้ เช่น ปกหนังสือ เรื่อง ภาวะโลกร้อน
ใบปลิว เรื่อง การประหยัดพลังงาน ฯลฯ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทาแผนผังมโนทัศน์
2. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. สร้างสรรค์ชิ้นงาน ประกอบด้วย ปกหนังสือ ป้ายโฆษณา ลายสกรีนเสื้อ นามบัตร โปสเตอร์
ใบปลิว โดยครูเป็นผู้กาหนดประเด็นหัวข้อในการทาให้ เช่น ปกหนังสือ เรื่อง ภาวะโลกร้อน ใบปลิว เรื่อง
การประหยัดพลังงาน ฯลฯ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ทาใบงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. หนังสือโปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รวมสุดฮิต โปรแกรมสร้างงานสิ่งพิมพ์ บน Windows
เป็นต้น
3. ใบงาน
4. ใบความรู้
5. สื่ออินเทอร์เน็ต เรื่องการใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เช่น
http://www.oknation.net/blog/freeday888/2009/09/08/entry-1
http://www.horhook.com/content/index.htm
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 3
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกราฟิก คุณสมบัติของงานกราฟิก บทบาทและความสาคัญ
ของงานด้านกราฟิก กราฟิกกับชีวิตประจาวัน ความหมายและความเป็นมาของการออกแบบกราฟิก ระบบ
คอมพิวเตอร์สาหรับงานกราฟิก การประยุกต์งานการออกแบบกราฟิก อนาคตของการออกแบบกราฟิก สี
ทฤษฏีสีกับการออกแบบงานกราฟิก โปรแกรมสาหรับงานกราฟิก เทคนิคการสร้างภาพกราฟิก การจัดเก็บ
แฟ้มภาพกราฟิก
โดยการปฏิบัติการออกแบบ และสร้างสรรค์งานอย่างสากล โดยใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคาสั่งที่สาคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิก
ได้อย่างชานาญ การนาภาพจากแหล่งภาพต่างๆ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิด
ริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์
ต่างๆ ปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์
งานประเภทต่างๆ
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ได้
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของการออกแบบกราฟิก และสรุปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานกราฟิก
2. ผู้เรียนอธิบายประวัติ คุณสมบัติ บทบาทและความสาคัญของงานกราฟิก
3. ผู้เรียนจาแนกทฤษฎีสี และหลักการเลือกใช้สีในคอมพิวเตอร์สาหรับงานกราฟิก
4. ผู้เรียนวิเคราะห์ประเภทของโปรแกรมกราฟิก ชนิดของภาพ และการจัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก
5. ผู้เรียนปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานกราฟิกอย่างชานาญ
6. ผู้เรียนปฏิบัติการออกแบบและสร้างงานกราฟิกโดยใช้โปรแกรมสาหรับงานกราฟิก
7. ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานกราฟิก ประกอบดัวย โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา การ์ดแต่งงาน
การ์ดอวยพร ปกซีดี/ดีวีดี การดัดแปลงและตกแต่งภาพถ่าย และอื่นๆ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น
8. ผู้เรียนทาโครงงานการสร้างสรรค์งานกราฟิก
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติ คุณสมบัติ บทบาทและความสาคัญของงานกราฟิก ความหมายของการ
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ออกแบบกราฟิก ระบบคอมพิวเตอร์สาหรับงานกราฟิก ทฤษฎีสี และหลักการเลือกใช้สีในคอมพิวเตอร์
สาหรับงานกราฟิก
2. นักเรียนศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมประเภทต่างๆ ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ ทาความรู้จักกับ
โปรแกรม การทางานกับเครื่องมือ การจัดการข้อความ การจัดการรูปภาพ การจัดการกับหน้าสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
3. นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับงานกราฟิกอย่างชานาญ จากใบงาน การ
ทาตามจากการสาธิตของครู การสืบค้นจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ ใบความรู้ หรือคู่มือการเรียน
4. ประเมินความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม
5. นักเรียนกลุ่มเรียนเก่งช่วยสอนกลุ่มนักเรียนที่เรียนอ่อน
6. นักเรียนปฏิบัติการสร้างสรรค์งานกราฟิกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา การ์ดแต่งงาน การ์ดอวยพร ปกซีดี/ดีวีดี การดัดแปลงและตกแต่งภาพถ่าย
และอื่นๆ
7. นักเรียนทาโครงงานงานกราฟิก โดยใช้ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
กราฟิกเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานในรูปโครงงาน
8. นาเสนอผลงานผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายนิเทศ นิทรรศการ หรือเครือข่ายออนไลน์
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังความคิดหรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการใช้โปรแกรม
4. การประเมินชิ้นงาน ประกอบด้วย โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา การ์ดแต่งงาน การ์ดอวยพร
ปกซีดี/ดีวีดี การดัดแปลงและตกแต่งภาพถ่าย และอื่นๆ
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
2. สร้างสรรค์ชิ้นงาน ประกอบด้วย โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา การ์ดแต่งงาน การ์ดอวยพร
ปกซีดี/ดีวีดี การดัดแปลงและตกแต่งภาพถ่าย และอื่นๆ
3. ทาใบงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. หนังสือที่เนื้อหาเกี่ยวข้อง เช่น คู่มือ Photoshop CS4 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์
+CD
3. ใบงาน
4. ใบความรู้
5. สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น http://www.webthaidd.com/photoshop/
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการทางานของแอนิเมชัน ขั้นตอนการเตรียมงานสาหรับทาแอนิเมชัน ขั้นตอนในการ
ผลิตงานสาหรับทาแอนิเมชัน สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์งานแอนิเมชั่น
โดยการปฏิบัติการสร้างงานแอนิเมชันสองมิติ หรือสามมิติอย่างสากล โดยการออกแบบ
สร้างสรรค์ตามจิตนาการได้อย่างเหมาะสมในรูปแบบของมัลติมีเดีย ที่เกี่ยวกับภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว
และการนาโปรแกรมมาประยุกต์ในการสร้างชิ้นงาน และการนาเสนอผลงาน รู้จักแก้ปัญหา อธิบาย
วิเคราะห์ และทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้ใช้คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างถูกวิธี ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล สามารถนาเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ สามารถนาความรู้และทักษะการสร้าง
แอนิเมชันไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีจิตสานึกที่ดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม รวมถึงใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีคุณธรรม
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนอธิบายหลักการสร้างงานแอนิเมชัน
2. ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนการเตรียมงานสาหรับทาแอนิเมชัน
3. ผู้เรียนปฏิบัติการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันสองมิติ อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอื่น
4. ผู้เรียนปฏิบัติการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันสามมิติ อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอื่น
5. ผู้เรียนทาโครงงานการสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักการสร้างแอนิเมชันและขั้นตอนการเตรียมงานสาหรับทาแอนิเมชัน
2. นักเรียนศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมการสร้างแอนิเมชัน
3. นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการสร้างแอนิเมชันจนชานาญ จากใบ
งาน การทาตามจากการสาธิตของครู การสืบค้นจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ ใบความรู้ หรือคู่มือการเรียน
4. ประเมินความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม
5. นักเรียนกลุ่มเรียนเก่งช่วยสอนกลุ่มนักเรียนที่เรียนอ่อน
6. นักเรียนปฏิบัติการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันสองมิติ
7. นักเรียนปฏิบัติการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันสามมิติ
8. นักเรียนนาเสนอและเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายออนไลน์
9. นักเรียนรวมกลุ่มทาโครงงานงานแอนิเมชัน
10. นักเรียนนาเสนอโครงงานผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายนิเทศ นิทรรศการ หรือเครือข่าย
ออนไลน์
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การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังความคิดหรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการใช้โปรแกรม
4. การประเมินผลงานแอนิเมชัน
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
2. ผลงานแอนิเมชัน
3. ทาใบงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. หนังสือสร้างงานด้านแอนิเมชั่น เชน 3DS MAX ANIMATION BASIC
3. ใบงาน
4. ใบความรู้
5. สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น
- http://www.animagonline.com
- บทเรียนสาหรับ Animation
(http://thanetnetwork.com/animation/web/basic.html)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาการติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ การต่อสายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เข้ากับตัวเครื่องและฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการลงบนเครื่อง โปรแกรมออฟฟิศ และโปรแกรมต่างๆ เข้าใจชนิดไวรัส
คอมพิวเตอร์และวิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
โดยการใช้กระบวนการกลุ่มติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ ต่อสายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เข้ากับตัวเครื่อง
กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา วิเคราะห์อาการผิดปกติ
ของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบปฏิบัติการลงบนเครื่อง ติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และ
โปรแกรมต่างๆ กระบวนการฝึกปฏิบัติกาจัดและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส
คอมพิวเตอร์
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการทางาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ทางานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า จนสามารถนาทักษะ
ปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนประกอบและติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ ต่อสายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เข้ากับตัวเครื่อง
2. ผู้เรียนวิเคราะห์และจัดการปัญหาอาการผิดปกติของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
3. ผู้เรียนติดตั้งระบบปฏิบัติการลงบนเครื่อง อย่างมีคุณธรรม
4. ผู้เรียนติดตั้งโปรแกรมออฟฟิศ และโปรแกรมต่างๆ
5. ผู้เรียนกาจัดและป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
6. ผู้เรียนติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
7. ผู้เรียนติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา อย่างมีคุณธรรม
8. ผู้เรียนวิเคราะห์และจัดการปัญหาอาการผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ของนักเรียนแต่ละ
คน
2. นักเรียนศึกษาวิดีโอส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และการประกอบคอมพิวเตอร์
3. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4-5 คน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มถอดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ครู
จัดเตรียมไว้ให้พร้อมบันทึก ตามใบงาน แล้วส่งตัวแทนออกมานาเสนอ
4. นักเรียนปฏิบัติการถอดแยกและประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยครูสังเกตการปฏิบัติการแต่
ละคน
5. นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะสาเหตุและอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มละประเด็น จาก
สืบค้นและหาวิธีการรักษาและป้องกันพร้อมเสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ และฝึกปฏิบัติการจัดการ
แก้ปัญหาอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์
6. นักเรียนดูวิดีโอการติดตั้งระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมพื้นฐานจาเป็น
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7. นักเรียนศึกษาใบความรู้ เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม แล้วปฏิบัติตามใบความรู้ด้วยตนเอง
8. นักเรียนปฏิบัติการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
9. นักเรียนปฏิบัติการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โดยครูเป็นผู้สังเกตอย่างใกล้ชิด
10. นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่ไม่สามารถปฏิบัติการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้
สาเร็จ
11. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์
12. นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะ และกระบวนการกลุ่มในการแบ่งกลุ่ม สืบค้นเกี่ยวกับประเภท
และความเป็นมาของไวรัสคอมพิวเตอร์
13. นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ อภิปรายเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์ และฟังการอธิบายเพิ่มเติม
จากครูโดย Power Point
14. นักเรียนทาแบบทดสอบเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์
15. นักเรียนศึกษาวิธีป้องกันไวรัส และกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
16. นักเรียนติดตั้งโปรแกรมการกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ และทดลองการใช้งานโปรแกรม
17. นักเรียนจัดทาแผนผังมโนทัศน์เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์
18. นักเรียนศึกษาและฝึกปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องแท็บเล็ต จากใบความรู้ วิดีโอการ
สอน การสาธิต หรือจากวิทยากรภายนอก
19. นักเรียนวิเคราะห์ลักษณะสาเหตุและอาการเสียของเครื่องแท็บเล็ต จากใบความรู้ การสาธิต
หรือจากวิทยากรภายนอก และฝึกปฏิบัติการจัดการแก้ปัญหาอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
20. ครูประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังความคิดหรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการใช้โปรแกรม
4. การประเมินผลงาน
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทาแผนผังมโนทัศน์
2. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. ผลงานจากการปฏิบัติ ประกอบเครื่อง การติดตั้งโปรแกรม และการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
4. ทาใบงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. หนังสือที่เกี่ยวข้อง เช่น ล้วงไต๋! ไวรัส ป้องกันและกาจัดไวรัสด้วยตัวเอง
3. หนังสือที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือเซียน ล้างเครื่อง ลง Windows ฉบับสมบูรณ์+CD
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4. ใบความรู้
5. ใบงาน
6. วีดีโอเกี่ยวกับ อาการผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์
7. วีดีโอ การติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
8. สื่ออินเทอร์เน็ต
- www.diw.go.th/hawk/internal/วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์.pdf เป็นต้น
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสาคัญ ขั้นตอนของการออกแบบเว็บไซต์ ประโยชน์ของ
โปรแกรมออกแบบเว็บไซต์ การเรียกใช้งานโปรแกรม หน้าต่างของโปรแกรม การใช้คาสั่งในโปรแกรม การ
ใช้เครื่องมือในการออกแบบ การจัดและตกแต่งข้อความ การจัดการภาพกราฟิก การใช้งานเลเยอร์เกี่ยวกับ
เว็บไชต์ และโครงสร้างของเว็บไซต์
โดยการปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและการเขียนโปรแกรมภาษาได้อย่างถูก
วิธีและอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบเว็บไซต์โดยสามารถใช้งานกับเฟรม การทางานกับตาราง การ
ออกแบบและสร้างจุดเชื่อมโยง การออกแบบปุ่มคลิก การนาไฟล์จากโปรแกรมอื่นมาใช้งาน การจัดตั้งและ
เผยแพร่เว็บไซต์ กระบวนการออกแบบและโครงสร้างการทางานของเว็บไซต์ โครงสร้างและไวยากรณ์ของ
โปรแกรมและภาษา หรือกระบวนการการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บไซต์ การออกแบบและกาหนด
ส่วนประกอบที่จาเป็นของเว็บไซต์ได้ถูกต้องและเหมาะสม ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและโปรแกรมภาษา
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาเกี่ยวกับการสร้าง
เว็บไซต์จากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนาเสนองานต่างๆ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีจิตสานึกที่ดี มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนอธิบายความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างเว็บไชต์
2. ผู้เรียนนาเสนอกระบวนการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
3. ผู้เรียนเขียนกระบวนการออกแบบและโครงสร้างการทางานของเว็บไซต์
4. ผู้เรียนออกแบบและกาหนดส่วนประกอบสาคัญของเว็บไซต์ได้ถูกต้องและเหมาะสม
5. ผู้เรียนเขียนโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาและโปรแกรมสร้างเว็บไซต์
6. ผู้เรียนใช้เครื่องมือของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์อย่างชานาญ
7. ผู้เรียนเขียนโปรแกรมภาษาออกแบบและสร้างเว็บไซต์ตามจินตนาการ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 3-5 คน ใช้กระบวนการสืบเสาะสืบค้นการหลักการ การทางานของ
ระบบเว็บ การสร้างเว็บไซต์ และการออกแบบเว็บไซต์ และการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปประเด็นที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม แล้วส่งตัวแทนออกมานาเสนอ
3. นักเรียนร่วมอภิปรายสรุปประเด็นทั้งหมด
4. นักเรียนฝึกการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
- ลักษณะและโครงสร้างของภาษา HTML
- การจัดวางเนื้อหาบนเว็บเพจ
- การกาหนดลักษณะตัวอักษรในเว็บเพจ
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- การแทรกรูปภาพในเว็บเพจ
5. นักเรียนกลุ่มเก่งช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อน
6. นักเรียนทุกคนสร้างเว็บเพจแนะนาตนเอง ด้วยภาษา HTML คนละ 1 เว็บเพจ ตามรูปแบบที่ได้
ออกแบบไว้
7. นักเรียนนาเว็บเพจแนะนาตนเอง เผยแพร่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
8. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการสร้างเว็บไซต์ และวิดีโอการทาเว็บไซต์
9. นักเรียนศึกษาการใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ เช่น Joomla, WordPress, CoffeeCup
VisualSite Designer เป็นต้น
10. นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการออกแบบเว็บไซต์ของกลุ่ม
11. นักเรียนศึกษาการทาเว็บไซต์จากใบความรู้ หนังสือ อินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป หรือ
เขียนด้วยภาษา HTML หรือศึกษาจากการบรรยายของครู
12. นักเรียนวางแผนการทาเว็บไซต์ของตนเอง โดยร่างแบบ เนื้อหา องค์ประกอบต่างๆ
13. นักเรียนปฏิบัติการสร้างเว็บของตนเองตามหัวข้อที่ตนสนใจ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น
14. นักเรียนเผยแพร่เว็บไซต์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
15. ประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังความคิดหรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาและการใช้งานโปรแกรม
4. การประเมินผลงานเว็บไซต์
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทาแผนผังมโนทัศน์
2. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. ผลงานเว็บไซต์
4. ทาใบงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. หนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างเว็บเพจ (ภาษา HTML) เป็นต้น
3. ใบความรู้
4. ใบงาน
5. วีดีโอ
6. สื่ออินเทอร์เน็ต
- http://www.makewebeasy.com/websitestep
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการภาษาเชิงโครงสร้าง โครงสร้างของโปรแกรมภาษาเชิงโครงสร้าง คาสั่งรับและ
แสดงผล ตัวแปร ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ตัวดาเนินการ ค่าคงตัว ค่าคงที่ โครงสร้างควบคุมการทางานของ
การโปรแกรม แถวลาดับ สาย อักขระและตัวชี้ ฟังก์ชัน การสร้างชนิดข้อมูล แฟ้ม ตัวประมวลผลก่อนซี
โดยการปฏิบัติการเขียนภาษาเชิงโครงสร้าง โดยใช้คาสั่งจัดการตัวแปรต่างๆ คาสั่งจัดการ
แฟ้มข้อมูล ลาดับการทางาน กระบวนความผังงานโครงสร้าง หลักการโปรแกรมแบบโครงสร้างคาสั่งในการ
ประมวลผลคาสั่งในการคานวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปร ข้อมูลแบบต่างๆ คาสั่งควบคุมโปรแกรม คาสั่งรับ
ข้อมูล และแสดงผล ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาซี ฟังก์ชันต่างๆ เขียนโปรแกรมที่มี
โปรแกรมย่อย และเขียนภาษาซีเพื่อประยุกต์กับงานด้านต่างๆ
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะขั้นสูงประยุกต์ใช้การ
เขียนภาษาเชิงโครงสร้างในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เข้าใจบทบาทและการนาเอาความสามารถในการเขียน
ภาษาเชิงโครงสร้างไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีจิตสานึกและรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนแสดงโครงสร้างของโปรแกรม
2. ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์
3. ผู้เรียนใช้คาสั่งรับและแสดงผลข้อมูล
4. ผู้เรียนกาหนดและใช้งานตัวแปร
5. ผู้เรียนใช้งานค่าคงตัวและค่าคงที่
6. ผู้เรียนใช้คาสั่งโครงสร้างควบคุมในการเขียนโปรแกรม
7. ผู้เรียนกาหนดและเรียกใช้งานแถวลาดับ สายอักขระและตัวชี้
8. ผู้เรียนสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน
9. ผู้เรียนสร้างและเรียกใช้ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง
10. ผู้เรียนใช้คาสั่งอ่าน เขียน เปิด และปิดแฟ้ม
11. ผู้เรียนใช้งานควบคุมโปรแกรม คาสั่งรับข้อมูล และแสดงผล เช่น #include และ #define
เป็นต้น
12. ผู้เรียนนาการเขียนภาษาซีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
13. ผู้เรียนจัดทาโครงงานการเขียนภาษาเชิงโครงสร้าง อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอื่น
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานของ
โปรแกรมภาษาเชิงโครงสร้าง การเขียนภาษาเชิงโครงสร้าง และโปรแกรมภาษาเชิงโครงสร้างจากหนังสือ
เรียน ใบความรู้ และอินเทอร์เน็ต
2. นักเรียนปฏิบัติตามการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงโครงสร้างจากครูผู้สอน
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3. นักเรียนฝึกปฏิบัติการการเขียนภาษาเชิงโครงสร้างจากใบงาน
4. นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มหรือการเรียนแบบร่วมมือในการฝึกเขียนภาษาเชิงโครงสร้าง
5. นักเรียนกลุ่มเก่งช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อน
6. นักเรียนทาโครงงานโดยใช้ภาษาเชิงโครงสร้าง
7. ครูประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังความคิดหรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการเขียนภาษาซี
4. การประเมินโครงงาน
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทาแผนผังมโนทัศน์
2. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. ประเมินโครงงาน
4. ทาใบงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาซี
3. ใบความรู้
4. ใบงาน
5. วีดีโอ
6. สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น
- http://www.lks.ac.th/anchalee/cindex-n.htm

20

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการภาษาเชิงวัตถุ เทคโนโลยีของภาษาเชิงวัตถุ แนวคิดและการออกแบบโปรแกรมเชิง
วัตถุ การแปลงแนวคิดเป็นโปรแกรม โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ ตัวแปร ชนิดข้อมูล
พื้นฐานและนิพจน์ ตัวดาเนินการ ค่าคงตัว ค่าคงที่ ข้อมูลสายอักขระ การรับและแสดงผลข้อมูล โครงสร้าง
ควบคุมการทางานของการโปรแกรม คลาส เมท็อด แถวลาดับ
โดยการปฏิบัติการเขียนภาษาเชิงวัตถุโดยใช้คาสั่งจัดการตัวแปรต่างๆ และสามารถเขียนลาดับการ
ทางาน การประมวลผลคาสั่งในการคานวณ คาสั่งจัดการแฟ้มข้อมูล ฟังก์ชันต่างๆ เขียนโปรแกรมที่มี
โปรแกรมย่อย และเขียนภาษาเชิงวัตถุเพื่อประยุกต์กับงานด้านต่างๆ
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้การเขียนภาษาเชิง
วัตถุ ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เข้าใจบทบาทและการนาเอาความสามารถในการเขียนภาษาเชิงวัตถุไปใช้ได้
อย่างถูกต้อง มีจิตสานึกและรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนอธิบายเทคโนโลยีของภาษาเชิงวัตถุ
2. ผู้เรียนอธิบายแนวคิดและการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ
3. ผู้เรียนอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรม
4. ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์
5. ผู้เรียนใช้คาสั่งรับและแสดงผลข้อมูล
6. ผู้เรียนกาหนดตัวแปรและใช้งานตัวแปร
7. ผู้เรียนใช้งานค่าคงตัวและค่าคงที่
8. ผู้เรียนใช้คาสั่งโครงสร้างควบคุมในการเขียนโปรแกรม
9. ผู้เรียนสร้างและเรียกใช้คลาส
10. ผู้เรียนสร้างและเรียกใช้เมท็อด
11. ผู้เรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้แถวลาดับ
12. ผู้เรียนสามารถนาการเขียนภาษาเชิงวัตถุมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
13. ผู้เรียนจัดทาโครงงานการเขียนภาษาเชิงวัตถุ อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงานของคน
อื่น
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของโครงสร้างพื้นฐานของ
โปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ การเขียนภาษาเชิงวัตถุ และโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุจากหนังสือเรียน ใบความรู้
และอินเทอร์เน็ต
2. นักเรียนปฏิบัติตามการเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุจากครูผู้สอน
3. นักเรียนฝึกปฏิบัติการการเขียนภาษาเชิงวัตถุจากใบงาน
4. นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มหรือการเรียนแบบร่วมมือในการฝึกเขียนภาษาเชิงวัตถุ
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5. นักเรียนกลุ่มเก่งช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มอ่อน
6. นักเรียนทาโครงงานโดยใช้ภาษาเชิงวัตถุ
7. ครูประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังมโนทัศน์หรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการเขียนภาษาจาวา
4. การประเมินโครงงาน
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทาแผนผังมโนทัศน์
2. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. ประเมินโครงงาน
4. ทาใบงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาจาวา
3. คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java +CD
4. ใบความรู้
5. ใบงาน
6. สื่ออินเทอร์เน็ต
- http://www.lks.ac.th/anchalee/cindex-n.htm
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาระบบคอมพิวเตอร์สาหรับงานมัลติมีเดีย อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก การแสดงผลด้วยภาพ
วีดีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ เช่น เครื่องขับแผ่นบันทึก ซีดี การ์ดประมวลผลเสียง วีดีโอ สแกนเนอร์
เครื่องพิมพ์สี ฯลฯ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมัลติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง ข้อมูล
โดยการปฏิบัติการสร้างงานมัลติมีเดียและการใช้โปรแกรมสาหรับนาเสนองานมัลติมีเดียขั้นสูง การ
ใช้ทักษะขั้นสูงในการปรับแต่งภาพ การสร้างภาพเคลื่อนไหว การตัดภาพ และการตัดต่อภาพวีดีโอ คาสั่ง
ในการดาเนินงาน หลักการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแก้ไข การสร้างกราฟิก การสร้าง
งานมัลติมีเดีย การใช้สี การตกแต่งภาพ การเชื่อมข้อมูล หลักการสื่อหลายมิติ และการสร้างข้อความหลาย
มิติ การใช้ทักษะกระบวนการขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมแบบมัลติมีเดียจัดทาสื่อ เพื่อนาเสนองานต่างๆ
ปฏิบัติการจัดทาโครงงานด้านมัลติมีเดีย
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะขั้นสูงในการใช้เทคโนโลยีสร้างงานมัลติมีเดีย มีนิสัยรักการ
ทางาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทางานเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
นาเสนองานต่างๆ อย่างหลากหลาย มีจิตสานึกและรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนเขียนแสดงหลักการสร้างงานมัลติมีเดีย
2. ผู้เรียนออกแบบการสร้างงานมัลติมีเดีย
3. ผู้เรียนรู้จักคาศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมการสร้างงานมัลติมีเดีย
4. ผู้เรียนติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานมัลติมีเดีย
5. ผู้เรียนใช้โปรแกรมตัดต่อเสียง
6. ผู้เรียนใช้ส่วนควบคุมต่างๆ โปรแกรมสร้างงานมัลติมีเดีย
7. ผู้เรียนสร้างภาพกราฟิกโดยใช้เทคนิคในแบบต่างๆ
8. ผู้เรียนใส่ Effect ของ Videoให้กับงานมัลติมีเดีย
9. ผู้เรียนใส่ Effect ของ Audioให้กับงานมัลติมีเดีย
10. ผู้เรียนรู้จักรูปแบบต่างๆของไฟล์ Video
11. ผู้เรียน Export ไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ Video ในรูปแบบต่างๆ
12. ผู้เรียนแปลงไฟล์ Video จากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
13. ผู้เรียนสร้าง VCD, DVD และเขียนเป็นแผ่น
14. ผู้เรียนจัดทาโครงงานมัลติมีเดีย อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มและกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
จากหนังสือเรียน ใบความรู้ และอินเทอร์เน็ต
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการออกแบบ และเขียนสตอรี่บอร์ด (storyboard)
3. นักเรียนติดตั้งโปรแกรมการตัดต่อเสียง
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4. นักเรียนฝึกปฏิบัติโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อและตกแต่งเสียงเพื่องานมัลติมีเดีย
5. นักเรียนปฏิบัติการอัดเสียงและทาการตัดต่อเสียง
6. นักเรียนติดตั้งโปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ
7. นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอขั้นสูง
8. นักเรียนเขียนสตอรี่บอร์ดในการตัดต่อวีดีโอ
9. นักเรียนปฏิบัติการตัดต่อวีดีโอ จากไฟล์วีดีโอที่หาได้จากอินเทอร์เน็ต หรือไฟล์ที่จัดเตรียมไว้
ตามที่ได้ว่าแผนไว้
10. นักเรียนทาโครงงานมัลติมีเดีย
11. นักเรียนเผยแพร่ผลงานในชั้นเรียนและในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
12. ครูประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังมโนทัศน์หรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
4. การประเมินโครงงาน
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทาแผนผังมโนทัศน์
2. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. ประเมินโครงงาน
4. ทาใบงาน
5. ตัดแต่งและตัดต่อวีดีโอ
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. หนังสือเรียน หัดตัดต่อ VDO ง่ายๆ ตัวคุณก็ทาได้ เป็นต้น
3. วีดีโอมัลติมีเดีย
4. ใบความรู้
5. ใบงาน
6. สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น
- http://www.thaigaming.com/blog.php?bt=6826

24

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ศึกษา ลักษณะของข้อมูลที่ดี และการจัดการข้อมูล โครงสร้างข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล และ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้าง และพัฒนาฐานข้อมูล
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม กระบวนการสืบค้น กระบวนการออกแบบ กระบวนการสร้างความคิด
รวบยอด โดยสามารถปฏิบัติการจัดสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล และบริหารจัดการกับฐานข้อมูลได้ด้วย
โปรแกรมฐานข้อมูล เช่น Ms.access Foxpro Ms.sql MySql หรือโปรแกรมฐานข้อมูลอื่น ประยุกต์ใช้
ทักษะกระบวนการจัดทาโครงงาน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมาธิในการทางาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทางาน มีนิสัยรักการ
ทางาน รักการค้นคว้า มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทางานเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีในการทางาน
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนเขียนหลักการทางาน บทบาทของฐานข้อมูล และใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ฐานข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
2. ผู้เรียนออกแบบโครงสร้างและลักษณะของข้อมูล
3. ผู้เรียนปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการจัดฐานข้อมูล
4. ผู้เรียนจัดทาและพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ใน
การเผยแพร่
5. ผู้เรียนบริหารจัดการกับฐานข้อมูลได้ด้วยโปรแกรมฐานข้อมูล
6. ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะกระบวนการจัดทาโครงงาน อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอื่น
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มและกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับหลักการทางาน และใช้
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมจากหนังสือเรียน ใบความรู้ และ
อินเทอร์เน็ต
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ให้แต่ละกลุ่มทารายงานเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลแต่ละ
ประเภท แล้วนาเสนอหน้าชั้น
3. นักเรียนค้นคว้าโปรแกรมที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล จากนั้นจัดทาป้ายนิเทศหน้าห้องเรียน
4. นักเรียนยกตัวอย่างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เรียนลาดับข้อมูล อย่างน้อย 3 โปรแกรม
5. นักเรียนปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่มีในโรงเรียนจนชานาญ
6. เชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล นักเรียนซักถามตามความสนใจ
7. นักเรียนแบ่งกลุ่ม แล้วนักเรียนแต่ละกลุ่มสมมติบริษัททาธุรกิจ โดยใช้โปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล จัดเก็บและสร้างฐานข้อมูลของสินค้าของตน จากนั้นร่วมกันอภิปรายถึงปัญหาการใช้โปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft Office Access เป็นต้น
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8. นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วจัดทาระบบฐานข้อมูลตามความสนใจ โดยใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
9. นักเรียนทาโครงงานจัดการฐานข้อมูล
10. นักเรียนเผยแพร่ผลงานในชั้นเรียนและในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
11. ครูประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังมโนทัศน์หรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
4. การประเมินโครงงาน
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทาแผนผังมโนทัศน์
2. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. ประเมินโครงงาน
4. ทาใบงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. หนังสือเรียน ระบบฐานข้อมูล (ฉบับปรับปรุง) เป็นต้น
3. วีดีโอ
4. ใบความรู้
5. ใบงาน
6. สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น
- http://www.thaiall.com/mis/mis07.html
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คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวการ
ดาเนินการในการเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดออนไลน์ ระบบการชาระเงินออนไลน์
ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ประชาสัมพันธ์ร้านค้า การประมูลสินค้าออนไลน์ เทคนิคการขายและเจรจาการค้าบนเว็บ จรรยาบรรณ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งมอบสินค้าและการรับประกันสินค้า การบริการ
และสนับสนุนการขาย การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย การบริหารธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประสบความสาเร็จ
โดยปฏิบัติการออกแบบและสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ใช้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติการ
สร้างระบบการชาระเงินออนไลน์ ระบบภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรักษาความปลอดภัยของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ที่ได้จัดทาขึ้น ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ จัดสร้างระบบ
การประมูลสินค้าออนไลน์ ออกแบบเทคนิคการขายและเจรจาการค้าบนเว็บ การส่งมอบสินค้าและการ
รับประกันสินค้า ออกแบบการบริการและสนับสนุนการขาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อต่อยอดความคิดสู่
อาชีพออนไลน์อย่างหลากหลาย มีจิตสานึกมีความรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นในการทางานให้สาเร็จ และมี
คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้เรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการตลาดแบบออนไลน์
3. ผู้เรียนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. ผู้เรียนออกแบบการประชาสัมพันธ์ร้านค้าและการประมูลสินค้าออนไลน์
5. ผู้เรียนออกแบบเทคนิคการขายและการประชาสัมพันธ์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
6. ผู้เรียนอธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
7. ผู้เรียนออกแบบวิธีการชาระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
8. ผู้เรียนจัดระบบการส่งมอบและรับประกันสินค้า
9. ผู้เรียนเขียนขั้นตอนในการการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย
10. ผู้เรียนออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่าง
มีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น
กิจกรรมการเรียนรู้
1. นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มและกระบวนการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ จากหนังสือเรียน ใบความรู้ และอินเทอร์เน็ต พร้อม
สรุปองค์ความรู้ในรูปแผนผังมโนทัศน์
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2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ให้แต่ละกลุ่มทารายงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดป้ายนิเทศเกี่ยวกับจรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
4. เชิญวิทยากรมาบรรยายเรื่องการการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการและระบบการชาระเงิน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการส่งมอบและรับประกันสินค้า นักเรียนซักถามตามความสนใจ
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักการ
และระบบการชาระเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและการส่งมอบและรับประกันสินค้าขั้นตอนในการการจด
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย แล้วนามาจัดทาเป็นรายงาน
6. นักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วสืบค้นเว็บเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ตนเองสนใจ กลุ่มละ 2 เว็บไชต์
จากนั้นวิเคราะห์ และสรุปเกี่ยวกับจุดเด่น จุดอ่อนของเว็บไชต์นั้น แล้วมาอภิปรายหน้าชั้น
7. นักเรียนแต่ละคนหรือจับคู่ พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของตนเองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยการออกแบบและปฏิบัติการสร้างการจัดระบบการชาระเงินออนไลน์ ระบบภาษีกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรักษาความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ที่ได้จัดทาขึ้น
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ จัดสร้างระบบการประมูลสินค้าออนไลน์ ออกแบบเทคนิคการ
ขายและเจรจาการค้าบนเว็บ การส่งมอบสินค้าและการรับประกันสินค้า ออกแบบการบริการและสนับสนุน
การขาย
8. ครูประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังมโนทัศน์หรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการปฏิบัติการ
4. การประเมินเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทาแผนผังมโนทัศน์
2. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. ทาใบงาน
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. หนังสือเรียน เช่น คัมภีร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : E-Commerce เป็นต้น
3. เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ประสบความสาเร็จ
4. ใบความรู้
5. ใบงาน
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6. สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น
- http://www.kodmhai.com/m4/m4-17/N58/N-58.html
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คาอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชา คอมพิวเตอร์ 12
ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนทาการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต อัน
จะนาไปสู่การระบุเรื่อง หัวข้อหรือปัญหาสาหรับการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ค้นคว้าเอกสารทางด้าน
ทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเกี่ยวกับการทาโครงงานที่จะรวบรวมข้อมูล ศึกษา
ความหมาย วิธีการ ประเภท ขั้นตอนการทา การออกแบบ การวางแผน เขียนและนาเสนอเค้า
โครง เทคนิคการนาเสนอโครงงาน การเผยแพร่ผลงาน จัดทาโครงงานตามขั้นตอนการเขียนรายงานและ
นาเสนอโครงงานได้ โดยใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการทาโครงงาน
โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติการออกแบบและสร้างโครงงาน ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ใช้
ทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับการทาโครงงาน การออกแบบ การเขียนโปรแกรม หลักการทาโครงงาน การประยุกต์
โปรมแกรมคอมพิวเตอร์และวิชาต่างๆ ที่เรียนมาผ่านการวางแผน ออกแบบผลงาน ผลิตชิ้นงาน นาเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีแบบต่างๆ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตลอดจนการ
นาเสนอและเผยแพร่ผลงาน และสามารถนาความรู้และผลงานโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้มี
จิตสานึกและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
1. ผู้เรียนอธิบายความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
2. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
3. ผู้เรียนมีทักษะในการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
4. ผู้เรียนระบุประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
5. ผู้เรียนอธิบายขั้นตอนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
6. ผู้เรียนออกแบบวางแผนการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
7. ผู้เรียนเขียนเค้าโครงโครงงานคอมพิวเตอร์ที่จะดาเนินการทา
8. ผู้เรียนนาเสนอผลงานเค้าโครง โครงงานคอมพิวเตอร์
9. ผู้เรียนจัดทาและพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นสูงตามความสนใจ โดยมีขั้นตอนของกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมโดยไม่ลอกเลียนผลงานของคนอื่น
10. ผู้เรียนเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ และจัดทาเป็นเอกสารโครงงานที่สมบูรณ์
11. ผู้เรียนเสนอผลงาน และแสดงผลงานโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อสาธารณชน
12. ผู้เรียนอธิบายสิ่งที่ได้รับจากการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ครูนาตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีมาให้นักเรียนดู แล้วพูดชักนาให้นักเรียนอยากรู้วิธีหรือ
กระบวนการให้ได้มาซึ่งชิ้นงานที่ปรากฏ
2. นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาความหมาย ประเภท วิธีการทา การเขียนเค้าโครง รูปแบบการ
นาเสนอโครงงาน จากสื่อต่างๆ เรื่อง “โครงงานคอมพิวเตอร์”
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3. ให้นักเรียนเขียนเค้าโครงโครงงานที่สนใจ (กลุ่มละ 2-5 คน/1 โครงงาน หรือทาโครงงานเดี่ยวก็
ได้)
4. นักเรียนนาเสนอเค้าโครงโครงงาน
5. ครูดูขอบเขตของโครงงานที่นักเรียนเสนอ และให้คาแนะนา สาหรับกลุ่มที่ผ่านการนาเสนอเค้า
โครงโครงงานแล้ว ก็ให้ดาเนินการทาโครงงาน และครูจะเป็นผู้ให้คาปรึกษาหรือแนะนา
ช่วยเหลือ
6. เมื่อครบกาหนดเวลา ให้นักเรียนนาเสนอโครงงาน ในรูปแบบการเขียนรายงาน และการ
นาเสนอปากเปล่า
7. ครู ผู้จัดทา และเพื่อน ร่วมกันประเมินโครงงาน ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
8. ครูให้แนวคิดหรือข้อคิดเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
9. นักเรียนทางานตามกิจกรรมตามแผนงาน เค้าโครงที่กาหนด ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผน
10. นักเรียนรายงานความก้าวหน้าในกิจกรรมที่กาหนดต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
11. นักเรียนเขียนรายงานโครงงานตามแบบที่ทางโรงเรียนกาหนด
12. นักเรียนจาทาบอร์ดหรือป้ายนาเสนอโครงงาน
10. นักเรียนนาเสนอรายงานปากเปล่าต่อคณะครูผู้ประเมินโครงงาน
11. นักเรียนนาโครงงานไปเผยแพร่ในเครือข่ายออนไลน์
12. นักเรียนแสดงจัดนิทรรศการโครงงานคอมพิวเตอร์
13. ครูประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
1. การประเมินแผนผังมโนทัศน์หรือการสร้างความคิดรวบยอดของนักเรียน
2. การทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. การสังเกตทักษะการปฏิบัติการ
4. การประเมินโครงงาน
5. การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ
1. ทาแผนผังมโนทัศน์
2. ทดสอบประจาหน่วยการเรียนรู้
3. โครงงานคอมพิวเตอร์
สือ่ /อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
3. ใบความรู้
4. สื่ออินเทอร์เน็ต เช่น
- http://www.kodmhai.com/m4/m4-17/N58/N-58.html

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

1

การใช้โปรแกรมประมวล ผู้เรียนใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกแบบและสร้างงาน
คาขั้นสูง
เอกสารในสานักงาน เอกสารวิชาการ และเอกสาร
อื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2

การใช้โปรแกรมตาราง/
คานวณขั้นสูง

3

การใช้โปรแกรมสร้าง
งานนาเสนองานขั้นสูง

สาระการเรียนรู้

- ความหมายและความสาคัญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ประยุกต์ต่างๆ
- การใช้โปรแกรมสร้างงานเอกสารขั้นสูง
-ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานขั้นสูงจาก
โปรแกรมสร้างงานเอกสาร
ผู้เรียนจัดกระทาข้อมูลสารสนเทศขั้นสูง ออกแบบ - ใช้โปรแกรมตาราง/คานวณขั้นสูง
และจัดทาบัญชีสานักงาน สร้างตารางการทางาน ได้ - ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานขั้นสูง
อย่างมีประสิทธิภาพ
จากโปรแกรมตาราง/ข้อมูลทางาน
ผู้เรียนออกแบบและสร้างสรรค์งานนาเสนอขั้นสูง ได้ - การใช้โปรแกรมสร้างงานนาเสนอผลงานขั้นสูง
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานขั้นสูง
จากโปรแกรมนาเสนองาน

รวม

เวลา น้าหนักการ
)ชั่วโมง( ประเมิน
)ร้อยละ(
15
35

25

35

20

30

60

100
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

ความรู้เกี่ยวกับการผลิต ผู้เรียนเขียนกระบวนผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างเป็นมือ
สื่อสิ่งพิมพ์
อาชีพ
โปรแกรมที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ ผู้เรียนใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้เหมาะสมกับ
ประเภทของงาน
ปฏิบัติการสร้างสื่อ
ผู้เรียนออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและ
สิ่งพิมพ์
ภาษาอังกฤษได้แก่ ปกหนังสือ ป้ายโฆษณา ลาย
สกรีนเสื้อ นามบัตร โปสเตอร์ ใบปลิว
ปฏิบัติการสร้างหนังสือ ผู้เรียนออกแบบและสร้างสรรค์หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมนาเสนองานได้อย่างมืออาชีพ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รวม

สาระการเรียนรู้
- กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

เวลา น้าหนักการ
)ชั่วโมง( ประเมิน
)ร้อยละ(
8
10

- การใช้โปรแกรมผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
- โปรแกรมที่ใช้ในสิ่งพิมพ์
- ปฏิบัติการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

16

20

20

40

- การใช้โปรแกรมผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ปฏิบัติการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

16

30

60

100
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

เวลา
)ชั่วโมง(

- ประวัติ คุณสมบัติ บทบาทและความสาคัญของงาน
กราฟิก
- ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก
- ทฤษฎีสี และหลักการเลือกใช้สีในคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานกราฟิก
- ประเภทของโปรแกรมกราฟิก ชนิดของภาพ และการ
จัดเก็บแฟ้มภาพกราฟิก
- การใช้โปรแกรมงานกราฟิก

8

น้าหนักการ
ประเมิน
)ร้อยละ(
10

26

40

-ปฏิบัติการงานกราฟิก

26

50

60

100

1

ความรู้เกี่ยวงานกราฟิก

ผู้เรียนเขียนกระบวนการของงานกราฟิก เลือกสีได้อย่าง
เหมาะสม และออกแบบงานกราฟิกได้อย่างสร้างสรรค์
และน่าดึงดูดใจ รวมการจัดเก็บแฟ้มงานกราฟิกได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

2

การใช้โปรแกรมกราฟิก

3

ปฏิบัติการสร้างงาน
กราฟิก

ผู้เรียนใช้โปรแกรมงานกราฟิกได้อย่างชานาญ เลือกใช้
โปรแกรมได้อย่างเหมาะสมกับชนิดของงานนั้นๆ
ผู้เรียนออกแบบและสร้างสรรค์งานกราฟิกทัง้ ที่เป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ ประกอบ
ดัวย โปสเตอร์ แผ่นพับ ป้ายโฆษณา การ์ดต่างๆ ปกซีด/ี
ดีวีดี การตกแต่งภาพถ่าย และอืน่ ๆ

รวม

33

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่
1
2
3

ชื่อหน่วยการเรียน
หลักการทางาน
แอนิเมชัน
ปฏิบัติการสร้าง
แอนิเมชัน 2D
ปฏิบัติการสร้าง
แอนิเมชัน 3D

ทักษะและความสามารถ
ผู้เรียนเขียนขั้นตอนการสร้างงานแอนิเมชันได้อย่าง
มืออาชีพ ขั้นตอนการเตรียมงานสาหรับทาแอนิเมชัน
-ผู้เรียนออกแบบและสร้างสรรค์งานแอนิเมชันสอง
มิตแิ ละสามมิตไิ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ผู้เรียนการจัดทาโครงงานแอนิเมชัน

รวม

สาระการเรียนรู้
- หลักการทางานแอนิเมชัน

เวลา น้าหนักการ
)ชั่วโมง( ประเมิน
)ร้อยละ(
10
15

- ปฏิบัติการสร้างแอนิเมชัน 2D

30

50

-ปฏิบัติการสร้างแอนิเมชัน 3D
- โครงงานแอนิเมชัน

20

35

60

100

34

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

การติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน

2
3
4
5

ทักษะและความสามารถ

ผู้เรียนประกอบและติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ ต่อสาย
อุปกรณ์ชนิดต่างๆ เข้ากับตัวเครื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิเคราะห์อาการ
ผู้เรียนวิเคราะห์และจัดการปัญหาอาการผิดปกติของ
คอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
ติดตั้งระบบปฏิบัติการและ ผู้เรียนติดตั้งโปรแกรม ออฟฟิศและโปรแกรมต่างๆ ที่
โปรแกรมพื้นฐาน
จาเป็นต่อคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ไวรัสคอมพิวเตอร์
ผู้เรียนกาจัดและป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ต่อ
คอมพิวเตอร์ เช่น ไวรัส สแปม แฮกเกอร์ เป็นต้น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ผู้เรียนติดตั้ง วิเคราะห์และจัดการปัญหาอาการผิดปกติ
ของคอมพิวเตอร์แบบพกพา
รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา น้าหนักการ
)ชั่วโมง( ประเมิน
)ร้อยละ(

- ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ ต่อสายอุปกรณ์ชนิดต่างๆ เข้า
กับตัวเครื่อง

15

25

- วิเคราะห์อาการผิดปกติของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

15

20

- ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์ลงบนเครื่อง
- ติดตั้งโปรแกรมไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ และโปรแกรม
ต่างๆ
- ชนิดของไวรัสคอมพิวเตอร์
- วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
- ติดตั้งโปรแกรมและกาจัดไวรัสคอมพิวเตอร์
-ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
-วิเคราะห์และจัดการปัญหาอาการผิดปกติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา

6

15

4

10

20

30

60

100
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

ความรู้เกี่ยวกับเว็บไชต์

ผู้เรียนเขียนขั้นตอนการออกแบบและสร้างสรรค์
เว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

2

การออกแบบและสร้าง
เว็บไซต์
โครงสร้างและไวยากรณ์
ของภาษา

ผู้เรียนออกแบบและกาหนดองค์ประกอบของ
เว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ
ผู้เรียนมีเขียนโครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา
- โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษา
และใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อ
นาไปใช้ในการสร้างเว็บไซต์และเขียนภาษาโปรแกรม
อื่นๆ ต่อไป
ผู้เรียนสร้างเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมภาษา
- เครื่องมือของโปรแกรมสร้างเว็บไซต์
ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพ ทั้งที่
- โปรแกรมสร้างเว็บไซต์
เป็นเว็บไซต์ภายในประเทศและต่างประเทศ

3

4

โปรแกรมสร้างเว็บไซต์

ทักษะและความสามารถ

รวม

สาระการเรียนรู้
- ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์เว็บ
ไชต์
- กระบวนการออกแบบและสร้างเว็บไซต์
- การออกแบบและสร้างเว็บไซต์

เวลา น้าหนักการ
)ชั่วโมง( ประเมิน
)ร้อยละ(
4
10
6

15

20

20

30

55

60

100

36

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

ความรู้เกี่ยวกับภาษาเชิง
โครงสร้าง
การเขียนภาษาเชิง
โครงสร้าง 1
การเขียนภาษาเชิง
โครงสร้าง 2
การประยุกต์ภาษาเชิง
โครงสร้าง

2
3
4

ทักษะและความสามารถ
ผู้เรียนเขียนโครงสร้างของโปรแกรม ขั้นตอนและ
เขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์
ผู้เรียนเขียนและใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ชานาญและเป็นมืออาชีพ
ผู้เรียนใช้ภาษาเชิงโครงสร้างประยุกต์เป็นโครงงาน
หรือใช้ในชีวิตประจาวัน

รวม

สาระการเรียนรู้
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาเชิงโครงสร้าง เช่น ภาษาซี

เวลา น้าหนักการ
)ชั่วโมง( ประเมิน
)ร้อยละ(
4
10

- การเขียนภาษาเชิงโครงสร้าง 1

18

20

- การเขียนภาษาเชิงโครงสร้าง 2

20

20

- การประยุกต์ภาษเชิงโครงสร้าง
- โครงสร้างภาษาเชิงโครงสร้าง

8

50

60

100
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 8
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่

ชือ่ หน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

1

ความรู้เกี่ยวกับภาษาเชิง
วัตถุ เช่น ภาษาจาวา
โครงสร้างและไวยากรณ์
ภาษาเชิงวัตถุ
การเขียนภาษา
เชิงวัตถุ

ผู้เรียนเขียนโครงสร้างของโปรแกรม ขั้นตอนและ
เขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ เขียนโครงสร้าง
และไวยากรณ์ภาษาเชิงวัตถุ

-ความรู้เกี่ยวกับภาษาเชิงวัตถุ เช่น ภาษาจาวา
-โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาเชิงวัตถุ

20

30

ผู้เรียนใช้ภาษาเชิงวัตถุประยุกต์เป็นโครงงาน หรือ
ชีวิตประจาวัน

-การเขียนภาษาเชิงวัตถุ
-การประยุกต์ภาษาเชิงวัตถุ
- โครงงานภาษาเชิงวัตถุ

30

60

60

100

2
3

รวม

สาระการเรียนรู้

เวลา น้าหนักการ
)ชั่วโมง( ประเมิน
)ร้อยละ(
10
10
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อหน่วยการเรียน

ทักษะและความสามารถ

ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

สาระการเรียนรู้

ผู้เรียนเขียนขั้นตอนการออกแบบและสร้างสรรค์งาน -ความรู้เกี่ยวเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มัลติมีเดียได้อย่างถูกต้อง เขียนสตอรี่บอร์ด
(storyboard) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การโปรแกรมตัดต่อเสียง ผู้เรียนอัดและตัดต่อเสียงโดยใช้โปรแกรม
- การโปรแกรมตัดต่อเสียงและการตัดแต่งเสียง
และการตัดแต่งเสียง
คอมพิวเตอร์เพื่องานมัลติมีเดียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
ผู้เรียนใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโออย่างชานาญ รวมถึง - โปรแกรมตัดต่อวีดีโอและปฏิบัติการตัดต่อวีดีโอ
และปฏิบัติการตัดต่อ
ถ่ายทาและตัดต่อวีดีโอได้อย่างมีประสิทธิภาพและ นาเสนอมัลติมีเดีย
วีดีโอ
ประสิทธิผล
นาเสนอมัลติมีเดีย
ผู้เรียนเผยแพร่งานมัลติมีเดียได้อย่างเหมาะสม
- การนาเสนอมัลติมีเดีย

รวม

เวลา น้าหนักการ
)ชั่วโมง( ประเมิน
)ร้อยละ(
12
20
12

20

30

40

6
60

20
100
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 10
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

หลักการของฐานข้อมูล

2

โครงสร้างฐานข้อมูล

3

โปรแกรมฐานข้อมูล

4

การใช้งานโปรแกรม
จัดการฐานข้อมูล

ทักษะและความสามารถ
ผู้เรียนเขียนหลักการของฐานข้อมูล และออกแบบ
โครงสร้างและลักษณะของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้
-หลักการของฐานข้อมูล
-โครงสร้างฐานข้อมูล

ผู้เรียนสร้างระบบฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมการจัด -โปรแกรมฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล สามารถจัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และติดต่อสื่อสารผ่าน
คอมพิวเตอร์ในการเผยแพร่ได้อย่างมืออาชีพ
ผู้เรียนบริหารจัดการกับฐานข้อมูลได้ด้วยโปรแกรม - การใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
รวม

เวลา น้าหนักการ
)ชั่วโมง( ประเมิน
)ร้อยละ(
10
15
10

10

20

35

20

40

60

100

40

โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

1

ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
การทาพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

2
3
4

ออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
จรรยาบรรณและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ทักษะและความสามารถ

สาระการเรียนรู้

ผู้เรียนออกแบบและพัฒนาระบบพาณิชย์
-ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยความชานาญและเป็นมืออาชีพ
จัดระบบการรักษาความปลอดภัย ออกแบบการ
-การทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและการประมูลสินค้าออนไลน์
เทคนิคการขาย
ผู้เรียนพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งใน
- ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประเทศและต่างประเทศได้อย่างมืออาชีพ เพื่อเป็น
ฐานในการทางานและประกอบอาชีพออนไลน์
ผู้เรียนจัดทาโครงงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ -จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรมจริยธรรม
อิเล็กทรอนิกส์
รวม

เวลา น้าหนักการ
)ชั่วโมง( ประเมิน
)ร้อยละ(
16
30
10

15

30

45

4

10

60

100
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โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 เวลา 60 ชั่วโมง 1.5 หน่วยกิต
ลาดับที่
1

2
3

ชื่อหน่วยการเรียน
หลักการในการทา
โครงงาน

ทักษะและความสามารถ

ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้กระบวนการโครงงาน
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ใช้ทักษะกระบวนเทคโนโลยีและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ขั้นสูง ประยุกต์ทักษะและความรู้ด้าน
ต่างๆ อย่างเหมาะสม และสามารถนาเสนอโครงงาน
ปฏิบัติการโครงงานขั้น คอมพิวเตอร์ได้อย่างมืออาชีพผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
สูง
การนาเสนอและเผยแพร่ และการศึกษาต่อ
โครงงาน
รวม

สาระการเรียนรู้
-คุณค่าของโครงงานคอมพิวเตอร์
-ประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์
-หลักการในการทาโครงงานคอมพิวเตอร์

เวลา น้าหนักการ
)ชั่วโมง( ประเมิน
)ร้อยละ(
10
20

-ปฏิบัติการโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

40

60

-การนาเสนอและเผยแพร่โครงงานคอมพิวเตอร์

10

20

60

100
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ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ผู้อานวยสานักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
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5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรนิ ุช เทียนรุ่งโรจน์ ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต ผู้อานวยการสานักทดสอบทางอิเลคทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
7. อาจารย์ ดร.อุบลศิลป์ โพธิ์พรม
อาจารย์ประจาสาขาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8. อาจารย์ ดร.คชากฤษ เหลี่ยมไธสง
อาจารย์ประจาสาขาสื่อนฤมิต
คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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9. อาจารย์ ดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย
10. อาจารย์บุญเพ็ญ มาสุข

รองผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ( NECTEC )
อาจารย์ โรงเรียนทวารวดี
อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับปรับปรุง)
1. อาจารย์ ดร.ไพศาล วงค์กระโซ่
อาจารย์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา จังหวัดมุกดาหาร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา คาสมบัติ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. อาจารย์ดาวใจ ศรีสองเมือง
อาจารย์โรงเรียนบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
4. อาจารย์ศรีสุดา สิงห์ชุม
อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ฝ่ายมัธยม)
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.สมทรง สิทธิ

ประธานกรรมการ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ สอนสุภาพ กรรมการ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล
กรรมการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม กรรมการ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล
กรรมการและเลขานุการ
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. นายไพศาล วงศ์กระโซ่
กรรมการ

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
1. อาจารย์ ดร.สมทรง สิทธิ
2. อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ สอนสุภาพ

ประธานกรรมการ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3. อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล
4. อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล

กรรมการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรรมการและเลขานุการ
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

