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คำนำ 
 

  โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณไดจัดทำหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ
อาชีวศึกษา : หลักสูตรคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาตอนตนข้ึน  หลักสูตรฉบับน้ีเปนสวนหนึ่งของ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ พ.ศ. 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพ่ือใชในการจัดการบริหารการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหเกิดการเรียนรูใหทันตอ
การพัฒนาการทางเศรษฐกิจ  สังคมโลกและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด 4.0 
ตอบสนองตอความตองการในสวนที่เกี ่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค เพ่ือใหเยาวชนเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

หลักสูตรฉบับน้ีเปนหลักสูตรเช ื ่อมโยงกับรายวิชาพื ้นฐาน รหัส 2001-2001 วิชา
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื ่องานอาชีพ  ซ ึ ่งภายในหลักส ูตรประกอบดวยวิส ัยทัศน  หล ักการ  
วัตถุประสงค/จุดหมายของหลักสูตร สมรรถนะของผูเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค  คำอธิบายรายวิชา  
โครงสรางรายวิชา  การวัดและประเมินผล  ความสอดคลองของหลักสูตรตอเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา  ซึ่งทางโรงเรียนไดกำหนดไวในหลักสูตรฉบับน้ี เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของและผูที่นำหลักสูตร
ฉบับน้ีไปใชไดเขาใจและสามารถนำไปใชไดอยางถูกตองและบรรลุผลตามที่ตองการ 
  การจัดทำหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา: หลักสูตรคอมพิวเตอร
เพื่องานอาชีพ  จะประสบความสำเร็จตามเปาหมายดวยความรวมมือจากทุกฝายที่เก่ียวของ ทีร่ับผิดชอบรวม

กันทำงานอยางเปนระบบและตอเนื ่อง ร วมวางแผน ดำเนินการ ส งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน

ปรับปรุงแกไข โดยเฉพาะอยางยิ่งทานผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย  นางจิราพร ชิณวงศ  นางสาวพัชรดา ลิขิต
การ   นางสาวเกษรา บริสุทธ์ิ  ที่ไดใหคำแนะนำและเปนที่ปรึกษาหลักสูตรน้ีเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กำหนดไว 

 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบรูณ 

  



 37 

 

สารบัญ 
 หนา 

 
ประกาศใชหลักสูตรสถานศึกษา 1 
ความนำ 2 
วิสัยทัศนของหลักสูตร 2 
หลักการ 2 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 3 
สมรรถนะผูเรียน 3 
คุณลักษณะพึงประสงค 3 
โครงสรางเวลาเรียนรวม มัธยมศึกษาตอนตน 4 
โครงสรางเวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  5 
โครงสรางเวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 6 
โครงสรางเวลาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 7 
โครงสรางรายวิชา  (รายวิชาเพ่ิมเติม) 8 
คำอธิบายรายวิชา 9 
โครงสรางรายวิชา 15 
สื่อและแหลงเรียนรู 26 
การวัดและประเมินผล 26 
ความสอดคลองของหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา 31 
ภาคผนวก 33 

  



 1 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบรูณ 
เรื่อง ใหใชหลักสูตรตอเน่ืองเช่ือมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับอาชีวศึกษา  

หลักสูตรคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ  พุทธศักราช 2564 
 

…………………………………………………….. 
 

เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจ สังคม และ
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มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนส วนตน และยึดมั ่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประม ุข เปนไปตามเจตนารมณมาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
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พ.ศ. ๒๕๖๔  จึงประกาศใชหลักสูตรโรงเรียนตั้งแตนี้เปนตนไป 
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ความนำ 
 ปจจุบันการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทำใหประเทศไทยมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีกรอบยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป มีหลักการ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาที่ย่ังยืนและคนเปนศูนยกลางการพัฒนา  
จึงตองเตรียมความพรอมเพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวรวมทั้งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด 4.0 

กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสำคัญของการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหกับผูเรียนมีทางเลือกในการเขาสู
การศึกษาทีห่ลากหลาย  โดยสงเสริมใหผูเรยีนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนเขาเรียนในสายอาชีพ
มากขึ้นและเพ่ือพัฒนาทักษะใหสอดคลองกับความตองการและบรบิททางการศึกษาในแตละสาขาอาชีพใหมีทักษะ
ตอยอดในสถาบันการอาชีวศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณเปดสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3  นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน   
ผูปกครองนักเรียนมีรายไดไมเพียงพอกับกับคาใชจาย  จากการศึกษาพบวานักเรียนสวนใหญมีปญหาครอบครัว  
ปญหาเศรษฐกิจ  ปญหาดานพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ความขยันและความเอาใจใส
ในการทำงานทำช้ินงานลาชาไมเสร็จตามกำหนดเวลา   ขณะที่นักเรียนอยูที่บาน ไมอานหนังสือไมทำการบาน  ใช
เวลาสวนใหญดูโทรทัศน  เลนโทรศัพทมือถือ  เน่ืองจากนักเรียนสวนใหญอยูกับปูยา  ตายาย  พอแมตองไปทำงาน  
ทำใหไมมีเวลาเอาใจใสดูแลบุตรหลานของตนเอง  เมื ่อจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมักเขารับ
การศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาในทองถิ่นเปนสวนใหญ  จากปญหาดังกลาวโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณจัด
ประชุมครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  เพ่ือกำหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมนักเรียนกลุมดังกลาวของโรงเรียนซึ่งเปน
กลุมใหญเพื่อจะสรางพ้ืนฐานและสรางเจตคติที่ดีในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาพรอมกันน้ันเห็นวาบุคลากร
ครูของทางโรงเรียนมีความพรอมทางดานคอมพิวเตอรจึงไดจัดการศึกษาในหลักสูตรคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพซ่ึง
เปนความรูพ้ืนฐานในการเรียนในรายวิชาพ้ืนฐานทุกสาขาวิชาดานอาชีวศึกษา 
 
วิสัยทัศนของหลักสูตร 

มุงใหผูเรียนมีความรูและทกัษะพ้ืนฐานในดานคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอ
ในระดับอาชีวศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีเจตคติที่ดสีำหรับการศึกษาตอในสายอาชีพ 
 
หลักการ 

การศึกษา เปนปจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงใน

ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  อีกทั้งยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและอุตสาหกรรมไทยแลนด 4.0 ที่

สงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถและมีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ มุงเนนให

เยาวชนของชาติเปนนักประดิษฐและเปนผูสรางสรรคนวัตกรรมและแนนอนพ้ืนฐานดังกลาวน้ีลวนแลวมาจากเรือ่ง

ของคอมพิวเตอร  อีกทั้งรัฐบาลไดสงเสริมและเชิญชวนใหเยาวชนใหมาเรียนสายอาชีวะเพ่ือตองการผลิตแรงงานฝมือ

เพ่ือชวยในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรดังกลาว   

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณเห็นความสำคัญในการพัฒนาผูเรียนที่จะศึกษาในสายอาชีวะตามแนวคิดของ
รัฐบาลดังกลาวขางตน และเพื่อเปนการตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 จึงจัดการเรียน
การสอนหลักสูตรคอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพข้ึน  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ไดศึกษาใน
รายวิชาในกลุมการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รายวิชาเพ่ิมเติมใหมีความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรเพ่ือใหเปน
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พื้นฐานในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาไดอยางมีคุณภาพและมีเจตคติที่ดีในการศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่
สูงขึ้นในระดับอาชีวศึกษา  สำหรับเน้ือหาของหลักสูตรจะเริ่มตนจากการทบทวนความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอร
เบื้องตน  การใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปตาง ๆ เชน  โปรแกรมประมวลผลคำ  โปรแกรมตารางงาน  โปรแกรมนำเสนอ
ขอมูล  โปรแกรมใชงานอินเตอรเน็ต  อีกทั้งมีกระบวนการที่ใหผูเรียนไดสืบคนขอมูลผานทางสื่ออินเตอรเน็ต  การ
ตกแตงภาพกราฟฟก  การสรางเว็บไซดเบื้องตน  มีการสอดแทรกกระบวนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับดาน
อาชีวศึกษาทั้งน้ีเพ่ือใหผูเรียนไดมีความรูพ้ืนฐานและเจตคติทีด่ีในดานอาชีวศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาในสาย
อาชีวะตามที่นักเรียนสนใจตอไป 

 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

1. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูพ้ืนฐานและกระบวนการดานคอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ 
2. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการปฏิบัติใชงานโปรแกรมสำเรจ็รูปเพ่ืองานอาชีพ 
3. เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 
4. เพ่ือสรางเจตคติที่ดีของผูเรียนในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาที่สูงข้ึน 

 

สมรรถนะผูเรียน 

1. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอปุสรรคตาง ๆ    ที่เผชิญไดอยาง

ถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม 
2. ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ  เพื่อใชใน

งานอาชีพได 
3. ความสามารถในการคิด เป นความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยาง

สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนำไปประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูปใหเหมาะสม
กับงานอาชีพ 
 4. เขาใจแนวทางการเลือกอาชีพ 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

1.  ซ่ือสัตยสุจริต การมจิีตสำนึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม  
2.  มีวินัย รับผิดชอบ รักสามัคค ีขยัน ประหยัด   
3.  สนใจใฝรู ความคิดรเิริ่มสรางสรรค  ความสามารถในการคิด วิเคราะห  

 
สมรรถนะของหลักสูตร 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. ใชโปรแกรมสำเรจ็รปูในงานอาชีพตามลักษณะงาน 
3. สืบคนขอมลูสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเนต็ 
4. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต  
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โครงสรางเวลาเรียนรวม มัธยมศึกษาตอนตน 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ 

กลุมสาระการเรียนรู / กิจกรรม 
เวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  (ชั่วโมง) 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 

กลุมสาระ 
การเรียนรู
พ้ืนฐาน 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 180 (4.5นก.) 180 (4.5นก.) 180 (4.5 นก.) 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 

o ประวัติศาสตร 40(1 นก.) 40(1 นก.) 40(1 นก.) 

o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
o หนาที่พลเมืองวัฒนธรรมและ 
      การดำรงชีวติในสังคม 
o เศรษฐศาสตร 
o ภูมิศาสตร 

120(3 นก.) 120(3 นก.) 120(3 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี    20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 20 (0.5 นก.) 

ภาษาตางประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 

รายวิชา / กิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมตาม 
ความพรอมและจุดเนน 

ปละ 200 ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,200 ชั่วโมง/ป 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

ภาคเรียนท่ี 1 หนวยกิต/
ชม. 

ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต/
ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท21101 ภาษาไทย 1 1.5/60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5/60 
ค21101 คณิตศาสตร 1 1.5/60 ค21102คณิตศาสตร 2 1.5/60 
ว21103 วิทยาการคำนวณ 1  1.0/40 ว21104 ออกแบบและเทคโนโลยี 1  0.5/20 
ว21101 วิทยาศาสตร 1 1.5/60 ว21102 วิทยาศาสตร 2 1.5/60 
ส21101 สงัคมศึกษา 1 1.5/60 ส21102 สงัคมศึกษา 2 1.5/60 
ส21103 ประวัติศาสตร 1 0.5/20 ส21104 ประวัติศาสตร 2 0.5/20 
พ21101 สุขศึกษา 1  0.5/20 พ21102 สุขศึกษา 2  0.5/20 
พ21103 พลศึกษา 1 0.5/20 พ21104 พลศึกษา 2 0.5/20 
ศ21101 ศิลปะ 1 1.0/40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0/40 
อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5/60 ง21101 การงานอาชีพ 1 0.5/20 
  อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5/60 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ว21205  คอมพิวเตอร 1 1.0/40 ว21211  คอมพิวเตอร 2 1.0/40 
ส21231  หนาที่พลเมือง 1 0.5/20 ส21232  หนาที่พลเมือง 2 0.5/20 
           รายวิชาเพ่ิมเติม 1.0/40            รายวิชาเพิ่มเติม 1.0/40 
    

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
แนะแนว 20 แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15 
ชุมนุม........................... 20 ชุมนุม........................... 20 
เพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน 5 เพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน 5 

    
 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน  (ตอป)   22 หนวยกิต  ๘๘๐  ช่ัวโมง 
รายวิชาเพ่ิมเติม  (ตอป)      5 หนวยกิต  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (ตอป)      120  ช่ัวโมง 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
 

ภาคเรียนท่ี 1 หนวยกิต/
ชม. 

ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต/
ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท22101 ภาษาไทย 3 1.5/60 ท22102 ภาษาไทย 4 1.5/60 
ค22101 คณิตศาสตร 3 1.5/60 ค22102คณิตศาสตร 4 1.5/60 
ว22103 วิทยาการคำนวณ 3  1.0/40 ว22104 ออกแบบและเทคโนโลยี 2  0.5/20 
ว22101 วิทยาศาสตร 3 1.5/60 ว22102 วิทยาศาสตร 4 1.5/60 
ส22101 สงัคมศึกษา 3 1.5/60 ส22102 สงัคมศึกษา 4 1.5/60 
ส22103 ประวัติศาสตร 3 0.5/20 ส22104 ประวัติศาสตร 4 0.5/20 
พ22101 สุขศึกษา 3  0.5/20 พ22102 สุขศึกษา 4  0.5/20 
พ22103 พลศึกษา 3 0.5/20 พ22104 พลศึกษา 4 0.5/20 
ศ22101 ศิลปะ 3 1.0/40 ศ22102 ศิลปะ 4 1.0/40 
อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5/60 ง22101 การงานอาชีพ 2 0.5/20 
  อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5/60 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ว22205  คอมพิวเตอร 3 1.0/40 ว22211  คอมพิวเตอร 4 1.0/40 
ส22233  หนาที่พลเมือง 3 0.5/20 ส21234  หนาที่พลเมือง 4 0.5/20 
           รายวิชาเพ่ิมเติม 1.0/40            รายวิชาเพิ่มเติม 1.0/40 
    

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
แนะแนว 20 แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15 
ชุมนุม........................... 20 ชุมนุม........................... 20 
เพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน 5 เพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน 5 

    
 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน  (ตอป)   22 หนวยกิต  ๘๘๐  ช่ัวโมง 
รายวิชาเพ่ิมเติม  (ตอป)      5 หนวยกิต  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (ตอป)      120  ช่ัวโมง 
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

ภาคเรียนท่ี 1 หนวยกิต/
ชม. 

ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต/
ชม. 

รายวิชาพ้ืนฐาน  รายวิชาพ้ืนฐาน  
ท23101 ภาษาไทย 5 1.5/60 ท23102 ภาษาไทย 6 1.5/60 
ค23101 คณิตศาสตร 5 1.5/60 ค23102คณิตศาสตร 6 1.5/60 
ว23103 วิทยาการคำนวณ 5  1.0/40 ว23104 ออกแบบและเทคโนโลยี 3  0.5/20 
ว23101 วิทยาศาสตร 5 1.5/60 ว23102 วิทยาศาสตร 6 1.5/60 
ส23101 สงัคมศึกษา 5 1.5/60 ส23102 สงัคมศึกษา 6 1.5/60 
ส23103 ประวัติศาสตร 5 0.5/20 ส23104 ประวัติศาสตร 6 0.5/20 
พ23101 สุขศึกษา 5  0.5/20 พ23102 สุขศึกษา 6  0.5/20 
พ23103 พลศึกษา 5 0.5/20 พ23104 พลศึกษา 6 0.5/20 
ศ23101 ศิลปะ 5 1.0/40 ศ23102 ศิลปะ 6 1.0/40 
อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5/60 ง23101 การงานอาชีพ 3 0.5/20 
  อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5/60 

รายวิชาเพ่ิมเติม  รายวิชาเพ่ิมเติม  
ว23205  คอมพิวเตอร 5 1.0/40 ว23211  คอมพิวเตอร 6 1.0/40 
ส23235  หนาที่พลเมือง 5 0.5/20 ส23236  หนาที่พลเมือง 6 0.5/20 
           รายวิชาเพ่ิมเติม 1.0/40            รายวิชาเพิ่มเติม 1.0/40 
    

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
แนะแนว 20 แนะแนว 20 
ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15 ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 15 
ชุมนุม........................... 20 ชุมนุม........................... 20 
เพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน 5 เพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน 5 

    
 

 
รายวิชาพ้ืนฐาน  (ตอป)   22 หนวยกิต  ๘๘๐  ช่ัวโมง 
รายวิชาเพ่ิมเติม  (ตอป)      5 หนวยกิต  ๒๐๐  ช่ัวโมง 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  (ตอป)      120  ช่ัวโมง 
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โครงสรางรายวิชา  (รายวิชาเพ่ิมเตมิ) 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
รหัสวิชา ช่ือรายวิชา เวลาเรียน 

ชั่งโมง /สัปดาห/
ภาคเรียน 

จำนวนหนวยกิต 

ว 21201 สารในชีวิตประจำวัน 1 2 1.0 
ว 21202 สารในชีวิตประจำวัน 2 2 1.0 
ว 21205 คอมพิวเตอร 1 2 1.0 
ว 21211 คอมพิวเตอร 2 2 1.0 
ว 21206 การสรางงานมัลติมีเดีย 2 1.0 
ว 21207 การตัดตอวิดีโอ 2 1.0 
ว 22205 คอมพิวเตอร 3 2 1.0 
ว 22211 คอมพิวเตอร 4 2 1.0 
ว 22206 การเขียนโปรแกรม 1 2 1.0 
ว 22207 การเขียนโปรแกรม 2 2 1.0 
ว 23205 คอมพิวเตอร 5 2 1.0 
ว 23211 คอมพิวเตอร 6 2 1.0 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวชิา ว21205  รายวิชาการสรางงานเอกสารดวยโปรแกรมสำเรจ็รูป (คอมพิวเตอร 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 
           ศึกษาการใชงานโปรแกรมข้ันพื้นฐาน  การเขาเขาโปรแกรม  สวนประกอบของโปรแกรม  การออกจาก
โปรแกรม การสรางงานเอกสารดวยโปรแกรมสำเร็จรูป การปอนขอความ การพิมพ การคัดลอกขอความ การวาง
ขอความ การยกเลกิคำสั่ง การบันทึกเอกสาร การเปดแฟม การแกไขเอกสาร การตกแตงเอกสาร  การวาดรปูภาพ  
การใชขอความศิลป  การแทรกรูปภาพ  การใชกรอบและลาย  การแทรกสัญลักษณ การสรางตาราง  การสั่งพิมพ
เอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ   
   

          ใชโปรแกรมประยุกตช้ินงานเพ่ือใชในการประกอบอาชีพ  เชน  แผนพับ  สรางประวัติสวนตัว ปกรายงาน  
รายงาน  จดหมาย การดอวยพร  อยางสรางสรรค  มีจิตสำนึกและความรบัผิดชอบ   

เพ่ือใหเห็นคุณคาและเจตคติที่ดี  มีความรบัผิดชอบ มีความคิดสรางสรรคและมีความเช่ือม่ันในตนเอง 
 

ผลการเรียนรู 
1. ใชงานโปรแกรมข้ันพ้ืนฐาน 
2. การสรางเอกสารดวยเวิรด 
3. จัดรูปแบบและตกแตงเอกสาร 
4. ตารางและการสั่งพิมพออกทางเครื่องพิมพ 
5. ใชโปรแกรมออกแบบช้ินงานและประยุกตช้ินงาน 
๖. มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรคและมีความเช่ือม่ันในตนเอง 

รวม  ๖  ผลการเรียนรู 
 
สมรรถนะของผูเรียน 

๑. ใชโปรแกรมสำเรจ็รปูในงานอาชีพตามลักษณะงานประมวลผลคำ 
2. สืบคนขอมลูสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเนต็ 
3. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว21211  รายวิชาการใชงานอินเตอรเน็ตเบื้องตน  (คอมพิวเตอร 2) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

           ศึกษาความรูเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของอินเทอรเน็ต ประวัติความเปนมาของอนิเตอรเน็ต 
ประโยชนการใชเครือขายสังคมออนไลน(social network) อธิบายการใชกระดานสนทนา(web board) เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น การสมัครจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)  การรับ – สง อีเมล  การฟงเพลงผาน
อินเตอรเน็ต  การใชอินเตอรเน็ตเพื่อฟงวิทยุ  ดูโทรทัศน  การอัพโหลดและดาวนโหลดขอมูล  การใชเว็บไซต
เครือขายสังคมออนไลน การคนหาขอมูลดวย Google 

          ใชท ักษะกระบวนการปฏิบัติ ร ับ-สงอีเมล  คนหาขอมูล  อัพโหลด  ดาวนโหลด และบริการอื ่นของ
อินเตอรเน็ต 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการใชอินเตอรเน็ต 

ผลการเรียนรู  
1. อธิบายความหมายและเปนมาของอินเทอรเน็ตได  
2. สมัครสมาชิกและรับสง อีเมลได 
3. สบืคนขอมูลดวย Google  
4. ดูหนังฟงเพลง ดูทีวีออนไลน คลปิวีดีโอ ยูทูปบนอินเตอรเน็ต  
5. การอัพโหลดและดาวนโหลดขอมลู   
6. มีจิตสำนึก มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต 

รวม 6 ผลการเรียนรู 
 
สมรรถนะของผูเรียน 

1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลกัการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ 
โปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

๒. สืบคนขอมลูสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเนต็ 
๓. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวชิา ว22205  รายวิชาการนำเสนองานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอร 3)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 
ศึกษาสวนประกอบของโปรแกรม  การใชงานขั้นพื้นฐาน  การจัดการกับแผนสไลด  การพิมพขอความ  

การแทรกรูปภาพ  ตาราง  กราฟ  ไฟลเสียง  ไฟลวีดีโอ  การสรางผังองคกร  ไดอะแกรม  รูปทรงอิสระ  การ
ตกแตงสไลด  การใสลูกเลนใหกับวัตถุและสไลด  การเชื่อมโยงสไลด  การพิมพเอกสารประกอบการบรรยาย  การ
นำเสนอ  และการรวบรวมไฟล 

โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการทำงานรวมกัน ทักษะการแสวงหา
ความรู  กระบวนการแกปญหา  เพื่อสรางงานนำเสนอ 

นำเสนองานไดอยางสรางสรรค  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู 
1. ใชงานโปรแกรมขั้นพ้ืนฐาน 
2. แทรกวัตถุตาง ๆ ลงในสไลด 
3. ตกแตงสไลดและใสลูกเลนใหกบัวัตถุ 
4. จัดเตรียมไฟลและเอกสารใหพรอมนำเสนองาน 
5. สรางงานนำเสนอ  1  ช้ิน   (เรื่องที่นักเรียนสนใจอยากนำเสนอ   เชน  ประวัติสวนตัว  โรงเรียน  ชุมชน

ของตนเอง  เรื่องที่สนใจ)    และนำเสนองานไดอยางสรางสรรค  มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 
6. มีความคิดสรางสรรค  มีจิตสำนกึและความรับผิดชอบ 

 

รวมทั้งหมด  ๖  ผลการเรียนรู 
 
สมรรถนะของผูเรียน 

1. ใชโปรแกรมสำเรจ็รปูในงานอาชีพตามลักษณะงานนำเสนอ 
2. สืบคนขอมลูสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเนต็ 
3. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว22211  รายวิชาการตกแตงภาพดวยโปรแกรมกราฟฟก (คอมพิวเตอร 4)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 
ศึกษาคุณสมบัติของคอมพิวเตอรกราฟก  ประเภทของภาพกราฟก  เครื่องคอมพิวเตอรในงานกราฟก 

ความเปนมา  คุณสมบัติของโปรแกรมกราฟฟค  สวนประกอบของหนาจอโปรแกรม  การทำงานกับไฟลภาพ
เบื้องตน  การใชสี  การปรับแตงโทนสีภาพ  การรีทัช  ดัดบิดรูปทรง  การใชงานเลเยอร  การตัดตอ  การระบายสี  
การใชงานฟลเตอร  การทำงานกับขอความ  และการพิมพภาพ 

โดยใชทักษะกระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุม  ทักษะการทำงานรวมกัน  ทักษะการแสวงหาความรู  
กระบวนการแกปญหา เพ่ือสรางงานดวยโปรแกรมกราฟก 

เพ่ือใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีคุณธรรม และมีลักษณะนิสัยรักการทำงาน 
 

ผลการเรียนรู 
1. จัดการกับไฟลภาพเบื้องตนได 
2. ปรับแตงโทนสีภาพได 
3. รีทัชและดัดบิดรปูทรงภาพได 
4. ตกแตงภาพดวยเลเยอรได 
5. ตัดตอภาพดวยเครื่องมือซีเล็คชั่นได 
6. ตกแตงภาพดวยการระบายสีได 
7. สรางงานกราฟกดวยฟลเตอรได 
8. ออกแบบ สรางและตกแตงขอความลงในภาพได 
9. สรางงานดวยโปรแกรมกราฟกโดยมีจิตสำนกึและความรับผดิชอบได 
10. มีคุณธรรม และมีลักษณะนิสัยรกัการทำงาน 

รวม  ๑๐  ผลการเรียนรู 
 
สมรรถนะของผูเรียน 

1. ใชโปรแกรมสำเรจ็รปูในงานอาชีพตามลักษณะงานกราฟฟก 
2. สืบคนขอมลูสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเนต็ 
3. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว23205 รายวิชาโปรแกรมตารางงาน (คอมพิวเตอร 5)   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 
ศึกษาหลักการของตารางทำงานเรียนรูโปรแกรมตารางงาน งานที่ตองใชโปรแกรมคำนวณ สวนประกอบ

หนาตางโปรแกรมตารางงาน  การใชเมนูและแถบเครื่องมือ เวิรกบุกและเวิรกชีตจากน้ันจึงศึกษาสูตรและฟงกชั่น 
สูตรพื้นฐานการคำนวณ การใชสูตรคำนวณเบื้องตน การใชฟงกชั่น การใชงาน AutoSum การสั่งพิมพออกทาง
เครื่องพิมพ การเรียกใชและสวนประกอบตางๆการสรางฐานขอมูลเปลา การสรางตาราง การปอนขอมูลในตาราง 
และชนิดของขอมูล การเชื่อมความสัมพันธ 

 
มีทักษะเกี่ยวกับการใชโปรแกรมตารางทำงาน และสามารถนำไปประยุกตใชในการทำงานได โดยใช

ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห ปรับปรุงประเมินผล เกี่ยวกับงานจนนำความรูไปใชในชีวิตประจำวันได 
 
มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม  และมีลักษณะนิสัยรักการทำงาน 

 
ผลการเรียนรู 

๑. อธิบายเก่ียวกับสวนติดตอผูใชที่ปรับปรุงใหมและคุณลักษณะใหมของโปรแกรมตารางงานได 

๒. สามารถอธิบายและใชงานสวนประกอบของโปรแกรมตารางงานได 

๓. เขาใจหลักการพ้ืนฐานในการใชงานโปรแกรมตารางงาน 
๔. สามารถคำนวณโดยการพิมพสูตรทางคณิตศาสตร และการใชสูตรสำเรจ็จากการแทรกฟงกชันได 

๕. สามารถสรางแผนภูมิอยางงายและสรางแผนภูมิข้ันสูงได  

๖. สามารถจัดการฐานขอมูลและเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอื่นได 
๗. มีคุณธรรม  และมีลักษณะนิสัยรักการทำงาน 

 
รวมทั้งหมด ๗ ผลการเรียนรู 
 
สมรรถนะของผูเรียน 

1. ใชโปรแกรมสำเรจ็รปูในงานอาชีพตามลักษณะงานตารางงาน 
2. สืบคนขอมลูสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเนต็ 
3. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต 
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คำอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ง23211  รายวิชาการสรางเว็บเพจ (คอมพิวเตอร 6)     ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 
 ศึกษาขั้นตอนการสรางเว็บเพจดวยโปรแกรมสำเร็จรูป  การประยุกตการสรางเว็บไซต  การจัดและการ
ตกแตงขอความ  การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสรางตาราง การสรางการเชื่อมโยงในแตละหนาเว็บเพจ  
เว็บไซต การแบงหนาเว็บเพจเปนสวน ๆ การประยุกตสรางเลเยอรในการตกแตงเอกสารเว็บเพจ การแทรก
มัลติมีเดียสื่อตางๆ ลงในเว็บเพจ     

ปฏิบัติและประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูป  ในการสรางเว็บเพจ  โดยใชกระบวนการเรียนรูความเขาใจ  
กระบวนการคิดวิเคราะห  กระบวนการแกปญหา  ความสามารถในการคิด  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยี     

สรางสรรคผลงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและเกิดเจตคติที่ดีทำใหสามารถใชคอมพิวเตอรในทาง
สรางสรรคได 

 
ผลการเรียนรู 

1. สามารถบอกความหมายและความเปนมาของอินเทอรเนต็ได 
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูเบื้องตนของโปรแกรมสรางเว็บไซด 
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางเว็บไซต   การจัดการเว็บไซตได 
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดและตกแตงขอความ และสามารถนำไปประยุกตได 
5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการรูปภาพ และสามารถนำไปประยุกตได 
6. สามารถประยุกตใชตารางในการจัดการขอความและรูปภาพได 
7. สามารถสรางจุดเช่ือมโยงรูปแบบตาง ๆ ในเว็บไซตได 
8. สามารถประยุกตใชเลเยอรตกแตงเว็บเพจไดอยางสรางสรรค 
9. สามารถแทรกมัลติมเีดียในเว็บเพจไดอยางสรางสรรคมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 
10. อัพโหลดเว็บไซตสูอินเทอรเน็ต 
11. มีเจตคติที่ดีในการใชคอมพิวเตอรในทางสรางสรรค 

 
รวม  10  ผลการเรียนรู 
 
สมรรถนะของผูเรียน 

1. ใชโปรแกรมสำเรจ็รปูในงานอาชีพตามลักษณะงานสรางเว็บเพจ 
2. สืบคนขอมลูสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเนต็ 
3. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต 
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โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวชิา ว21205  รายวิชาการสรางงานเอกสารดวยโปรแกรมสำเรจ็รูป (คอมพิวเตอร 1)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 
สัดสวนคะแนนระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20 

ท่ี ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู สาระการเรยีนรู เวลา 
(คาบ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1. การใชงาน
โปรแกรมขั้น
พ้ืนฐาน 

1.ใชงานโปรแกรมขั้น
พื้นฐาน 
 

-โปรแกรมสำเร็จรปูเปน
โปรแกรมที่ใชในการพิมพ
เอกสารในรปูแบบตาง ๆ ได
หลายรูปแบบ มีความ
สวยงาม การใชงานงาย 

6 15 

2. การสรางเอกสาร 2. สรางเอกสารดวย
โปรแกรมสำเร็จรูป 

-การสรางเอกสารใหมีความ
สวยงาม  นาจับตอง  นา
อาน   

6 15 

3. 

 

การจัดรูปแบบและ
ตกแตงเอกสาร 

3.จัดรปูแบบและตกแตง
เอกสาร 

-การจัดรปูแบบและตกแตง
เอกสารใหสวยงามตามที่
ตองการและจัดไดหลาย
รูปแบบ   

4 10 

4. 

 

ตารางและการสั่ง
พิมพออกทาง
เคร่ืองพิมพ 
 

4. สรางตารางและสัง่
พิมพออกทางเครื่องพิมพ 

-การสรางตาราง  ตารางมี
หลายรูปแบบสมารถพิมพ
และจัดรูปแบบตารางให
สวยงามและสัง่พิมพเอกสาร
ออกทางเครื่องพิมพ   

6 20 

5. 

 

การออกแบบ
ชิ้นงาน 
 

5. ใชโปรแกรมออกแบบ
ชิ้นงานและประยุกต
ชิ้นงาน 

-ออกแบบและประยุกต
ชิ้นงาน  เชน  แผนพับ   
สรางประวัติสวนตัว   
ปกรายงาน  รายงาน  
จดหมาย การดอวยพร   
อยางสรางสรรค  มี
จิตสำนึกและความ
รับผิดชอบ   

16 40 

รวม  40 100 
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โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว21211  รายวิชาการใชงานอินเตอรเน็ตเบื้องตน  (คอมพิวเตอร 2) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 
 

สัดสวนคะแนนระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20 

ท่ี ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา 
(คาบ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1. รูจักกับอินเตอรเน็ต  1. อธิบายความหมาย
และประวัติความเปนมา
ของอินเทอรเน็ตได  
 

-อิน เทอรเน็ต (Internet)  
คือ เครือขายของ
คอมพิวเตอรขนาดใหญที่
เช่ือมโยงเครือขาย
คอมพิวเตอรทั่วโลก  นับวา
เปนเครือขายที่กวางขวาง
ที่สุดในปจจุบัน เนื่องจากมีผู
นิยมใช และมีการเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ตในการใชงานใน
ดานตางๆ 

6 15 

2. การใชงานอีเมล 2. สมัครอีเมล  
รับ -สง อีเมลได  

-การใชงานอีเมล  การรับ-
สงอีเมล การติดตอสื่อสาร
ดวยวิธีการสงขอความ 
รูปภาพ  เสียง คลิปวีดีโอ 

4 10 

3 การสบืคนขอมลู
ดวย Google 

3. สืบคนขอมลูดวย 
Googleได 

-สืบคนขอมูลดวย Google 
ขอความ รูปภาพ เสียง
ภาพเคลื่อนไหว เพลง คลิป
ซอฟตแวร  แผนที่ บุคคล 
กลุมขาว  

12 30 

4. บริการบน
อินเตอรเน็ต 

4. ดูหนังฟงเพลง ดูทีวี
ออนไลน คลิปวีดีโอ  
ยูทูปบนอินเตอรเน็ต 

-ดูหนังฟงเพลง ดูทีวี
ออนไลน คลิปวีดีโอ ยูทปู 
บนอินเตอรเน็ต  

8 20 

  



 17 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม 
รหัสวิชา ว21211  รายวิชาการใชงานอินเตอรเน็ตเบื้องตน  (คอมพิวเตอร 2) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 
 

ท่ี ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู สาระการเรยีนรู เวลา 
(คาบ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

5. การอัพโหลดและ
ดาวนโหลดขอมลู  

5. การอัพโหลดและ
ดาวนโหลดขอมลู  

-การอัพโหลดและดาวน
โหลดขอมูล  รูปภาพ 
เพลง ยูทูป คลปิวีดีโอ บน
อินเตอรเน็ต 
 

8 20 

6. จริยธรรมในการใช
อินเทอรเน็ต 

6. มีจิตสำนกึ มีคุณธรรม  
จริยธรรมในการใช
อินเทอรเน็ต 

-มีจิตสำนึก มีคุณธรรม  
จริยธรรมในการใช
อินเทอรเน็ต 

2 5 

รวม  40 100 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวชิา ว22205  รายวิชาการนำเสนองานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอร 3)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

สัดสวนคะแนนระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20 

ที่ ชื่อหนวยการเรียน ผลการเรียนรู สาระการเรยีนรู เวลา 
(คาบ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 การใชงาน
โปรแกรมข้ัน
พ้ืนฐาน 

๑.ใชงาน
โปรแกรมขั้น
พ้ืนฐาน 
 

การใชงานโปรแกรมนั ้นจำเปนตอง
ศึกษาสวนประกอบของโปรแกรม  
เครื่องมือ  มุมมอง  วิธีนำเสนอ  การ
บันทึกไฟล  การเปดปดไฟล  การเปด
ปดโปรแกรม  และการจัดการกับแผน
สไลด 

4 10 

2 การจัดการกบัวัตถุ
บนสไลด 

๒.แทรกวัตถุ
ตาง ๆ ลงใน
สไลด 
 

วัตถุท ี ่จะนำมาแทรกลงแผนสไลด  
ประกอบไปดวย  ขอความ  รูปภาพ  
ตาราง  กราฟ  ผังองคกร  ไดอะแกรม  
รูปทรงอิสระ  ไฟลเสียงและไฟลวีดีโอ  
ซึ่งวัตถุเหลานี้จะทำใหสไลดดูดีไดนั้น
จำเปนตองเรียนรูวิธีและเทคนิคตาง 
ๆ ในการปรับแตง 

8 20 

3 การตกแตงสไลด 3.ตกแตงสไลด
และใสลูกเลน
ใหกับวัตถ ุ
 

การเพ่ิมสีสันและลวดลายใหกับสไลด  
การใสลูกเลนเอฟเฟกตใหสไลดและ
วัตถุตาง ๆ การสรางตัวควบคุมให
กระโดดจากสไลดหนึ่งไปยังอีกสไลด
หน่ึงหรือไปยังเว็บไซต  อีเมล  รวมไป
ถึงไฟลโปรแกรมอื ่น  จะทำใหงาน
นำเสนอนาสนใจยิ่งข้ึน 

8 20 

4 การเตรียมตัว
นำเสนองาน 

๔.จัดเตรียมไฟล
และเอกสารให
พรอมนำเสนอ
งาน 
 

ในการนำเสนองานใหมีประสิทธิภาพ
นั ้น  ผู นำเสนอตองเตรียมเอกสาร
ประกอบการบรรยาย  ตองเรียนรูถึง
เทคนิคการควบคุมตาง ๆ และตอง
สามารถรวบรวมไฟลงานนำเสนอตาง 
ๆ เพ่ือใหนำไปใชในที่ตาง ๆ ได 

6 15 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวชิา ว22205  รายวิชาการนำเสนองานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (คอมพิวเตอร 3)  ช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 
สัดสวนคะแนนระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20 

ที่ ชื่อหนวยการเรียน ผลการเรียนรู สาระการเรยีนรู เวลา 
(คาบ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

5 สรางงานนำเสนอ ๕.สรางงาน
นำเสนอ  1  
ชิ้น    
๖. มีความคิด
สรางสรรค  มี
จิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบ 

 

สรางงานนำเสนอเรื ่องที ่น ักเร ียน
สนใจอยากนำเสนอ   เชน  ประวัติ
สวนตัว  โรงเรียน  ชุมชนของตนเอง  
เรื ่องที ่สนใจและนำเสนองานอยาง
สรางสรรค  มีจ ิตสำนึกและความ
รับผิดชอบ 

14 35 

       รวมตลอดภาคเรียน 40 100 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ว22211  รายวิชาการตกแตงภาพดวยโปรแกรมกราฟฟก (คอมพิวเตอร 4)  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 
สัดสวนคะแนนระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20 

  

ที่ 
ช่ือหนวยการ

เรียน 
ผลการเรียนรู สาระการเรยีนรู เวลา 

(คาบ) 
น้ำหนัก 
คะแนน 

1 การใชโปรแกรม
กราฟฟกเบือ้งตน 

๑.จัดการกับไฟลภาพ
เบื้องตนได 

๒.ปรบัแตงโทนสีภาพได 
 

การเขา-ออก
โปรแกรม  การ
บันทึก  เปดภาพ 

6 15 

2 การเลือกพ้ืนที่ใน
การแกไข 

๓.ตัดตอภาพดวยเครื่องมือซี
เล็คชั่นได 

 

การเลือกพ้ืนที่ของ
ภาพดวยเคร่ืองมือ
ตาง ๆ 

6 15 

3 การวาดภาพ
ระบายส ี

๔.ตกแตงภาพดวยการระบาย
สีได 

 

การใชเครื่องมือ
ระบายสี  พนส ี

4 10 

4 การสรางขอความ ๕.ออกแบบ สรางและตกแตง
ขอความลงในภาพได 

 

การพิมพขอความลง
ในภาพ 

4 10 

5 การตกแตงภาพ
อยางสรางสรรค 

๖.รีทัชและดัดบิดรปูทรงภาพ
ได 

๗.ตกแตงภาพดวยเลเยอรได 
๘.สรางงานกราฟกดวย

ฟลเตอรได 
 

การตัดตอภาพ  6 20 

6 การสรางสรรค
ผลงาน 

๙.สรางงานดวยโปรแกรม
กราฟกโดยมีจิตสำนึกและ
ความรับผิดชอบได 
๑๐. มีคุณธรรม และมีลักษณะ
นิสัยรักการทำงาน 

 

การสรางช้ินงานดวย
โปรแกรมกราฟก 

12 30 

รวม 40 100 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ว23205 รายวิชาโปรแกรมตารางงาน (คอมพิวเตอร 5)   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 
สัดสวนคะแนนระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20 

ที่ ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู สาระการเรยีนรู เวลา 
(คาบ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
โปรแกรมตารางงาน 

๑.อธิบายเกี่ยวกบั
สวนติดตอผูใชที่
ปรับปรุงใหมและ
คุณลักษณะใหม
ของโปรแกรม
ตารางงาน 

1. ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
โปรแกรมตารางงาน 
2. สวนติดตอผูใชที่ปรับปรงุใหม 
และคุณลักษณะใหมของ
โปรแกรมตารางงาน 

4 10 
 

2 สวนประกอบของ
โปรแกรม 

๒.สามารถอธิบาย
และใชงาน
สวนประกอบของ
โปรแกรมตาราง
งาน  

1. การเรียกใชโปรแกรม
ตารางงาน  
2. สวนประกอบของโปรแกรม   
    ตารางงาน 

4 10 
 

3 หลักการพ้ืนฐานในการ
ใชโปรแกรมตารางงาน  

๓.เขาใจหลักการ
พ้ืนฐานในการใช
งานโปรแกรม
ตารางงาน  

1. หลักการพ้ืนฐานในการใช
งานโปรแกรมตารางงาน 
2. การจัดการแผนงาน 
3. การตกแตงตารางงานใน
แผนงาน 

6 15 
 

4 การคำนวณโดยใชสูตร
และแทรกฟงกชัน 
 

4.สามารถคำนวณ
โดยการพิมพสูตร
ทางคณิตศาสตร 
และการใชสูตร
สำเร็จจากการ
แทรกฟงกชันได 

1. การคำนวณโดยใชการพิมพ
สูตรทางคณิตศาสตร 
2. การคำนวณโดยการใชสูตร
สำเร็จจากการแทรกฟงกชัน
การคำนวณและวิเคราะห
ขอมูลขั้นสงู 

10 25 
 

5 การแทรกแผนภูม ิ
 

5.สามารถสราง
แผนภูมิอยางงาย
และสรางแผนภูมิ
ขั้นสูงได  
 

1. การสรางแผนภูมิ (Chart) 
อยางงาย 
2. การใชเครื่องมือแผนภูมิ 
3. การสรางแผนภูมิข้ันสูง 

6 15 
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รหัสวิชา ว23205 รายวิชาโปรแกรมตารางงาน (คอมพิวเตอร 5)   ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 

 

ที่ ช่ือหนวยการเรียน ผลการเรียนรู สาระการเรยีนรู เวลา 
(คาบ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

6 การจัดการฐานขอมลู
และเช่ือมโยงกบั
ฐานขอมูล 
 

๖.สามารถจัดการ
ฐานขอมูลและ
เชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลอ่ืนได 
 
๗.มีคุณธรรม  และ
มีลักษณะนิสัยรัก
การทำงาน 

 

1. ลักษณะของฐานขอมูล   
    (Database) 
2. การตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลในขณะปอนขอมลู 
3. การจัดการฐานขอมลู 
4. การเช่ือมโยงกับฐานขอมูล
อื่น 

10 25 
 

รวมท้ังส้ิน 40 100 
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โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา ง23211  รายวิชาการสรางเว็บเพจ (คอมพิวเตอร 6)     ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 
 

สัดสวนคะแนนระหวางภาค 80 : ปลายภาค 20 
 

ที่ ชื่อหนวยการเรียน ผลการเรียนรู สาระการเรยีนรู เวลา 
(คาบ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

1 โปรแกรมออกแบบ
เว็บไซต  

1. สามารถบอก
ความหมายและความ
เปนมาของ
อินเทอรเน็ตได 
 

1. หลักการออกแบบเว็บไซต 
2. ความรูเบื้องตนเก่ียวกบั
โปรแกรมออกแบบเว็บไซด 

4 10 

2 สวนประกอบของ
โปรแกรมออกแบบ
เว็บไซต 

2. มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับความรู
เบื้องตนของโปรแกรม 
ออกแบบเว็บไซต 
3. มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการ
สรางเว็บไซต   การ
จัดการเว็บไซตได 

 

1. สวนประกอบของโปรแกรม 
ออกแบบเว็บไซต 
2. การปรับเปลี่ยนการต้ังคา
ภาษา 
3. การกำหนดโครงสรางไฟล
เว็บไซต 
4. การสรางไซต (Site) 
5. การสรางหนาเว็บเพจใหม 
6. การใสหัวเร่ืองหรือแถบชื่อ
เร่ือง 
7. การบันทกึเว็บเพจ 
8. การแสดงผลกับเว็บ
บราวเซอร 
9. การออกจากโปรแกรม 

6 15 

3 การแทรกขอความ
และสรางเลเยอร 

4. มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการจัด
และตกแตงขอความ 
และสามารถนำไป
ประยุกตได 

 

1. การพิมพและแกไข
ขอความในเว็บเพจ 
2. การเลือกขอความ 
3. การจัดรูปแบบขอความ 
4. การจัดระยะเย้ืองของยอ
หนา 
5. แทรกเลเยอรเพ่ือ
จัดรูปแบบเว็บเพจ 

4 10 
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รหัสวิชา ง23211  รายวิชาการสรางเว็บเพจ (คอมพิวเตอร 6)     ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 
 

ที่ ชื่อหนวยการเรียน ผลการเรียนรู สาระการเรยีนรู เวลา 
(คาบ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

4 การแทรกรูปภาพ 5. มีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการ
จัดการรูปภาพ และ
สามารถนำไป
ประยุกตได 

 

1. รปูแบบตางๆของไฟล
รูปภาพทีเ่หมาะสมสำหรบัเว็บ
เพจ 

2. การแทรกรปูภาพลงใน
เว็บเพจ 

3. การใชเคร่ืองมือตกแตง
รูปภาพ 

4 10 

5 การสรางตาราง 6. สามารถประยกุตใช
ตารางในการจัดการ
ขอความและรูปภาพ
ได 
 

1. การสรางตารางโดยใช
โปรแกรม Adobe 
Dreamweaver CS3 
2. การใสขอมูลในตารางของ
เว็บเพจ 
3. การปรับขนาดของตาราง 
4. การปรับแตงรายละเอียด
ของตาราง 
5. การจัดเรียงขอมูลในตาราง 
6. การจัดการกบัแถว คอลัมน
และเซลล 
7. การตกแตงตาราง 

6 15 

6 การสรางจุด
เชื่อมโยง 

7. สามารถสรางจุด
เช่ือมโยงรูปแบบตาง 
ๆ ในเว็บไซตได 
 

1. รูปแบบการเช่ือมโยงแบบ
ตางๆ 
2. จุดเช่ือมโยงในรูปแบบตางๆ 

4 10 

7 การแทรกไฟล
มัลติมเีดียและ
สคริปต 

9. สามารถแทรก
มัลติมีเดียในเว็บเพจ
ไดอยางสรางสรรคมี
จิตสำนึกและความ
รับผิดชอบ 
 

1. ลักษณะของไฟลมัลติมีเดีย
บนเว็บเพจ 
2. การแทรกไฟลมัลติมีเดียลง
ในเว็บเพจ 
3. การแทรกสคริปตลงในเว็บ
เพจ 

4 10 
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รหัสวิชา ง23211  รายวิชาการสรางเว็บเพจ (คอมพิวเตอร 6)     ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      จำนวน 1.0 หนวยกิต  เวลาเรียน 40 ช่ัวโมง 
 

ที่ ชื่อหนวยการเรียน ผลการเรียนรู สาระการเรยีนรู เวลา 
(คาบ) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

8 การสรางเฟรม 8. สามารถ
ประยุกตใชเลเยอร
ตกแตงเว็บเพจได
อยางสรางสรรค 

 

1. การทำงานของเฟรม 
2. การสรางเฟรมดวย
โปรแกรมออกแบบเว็บไซต 
3. การสรางลิงกเพ่ือให
แสดงผลในเฟรม 

4 10 

9 การเผยแพรเว็บไซต 10. อัพโหลดเว็บไซต
สูอินเทอรเน็ต 
11. มเีจตคติที่ดีใน
การใชคอมพิวเตอร
ในทางสรางสรรค 

 

1. การจัดหาพื้นทีฝ่ากเว็บไซต
บนอินเทอรเน็ต 
2. การอัพโหลดเว็บไซต
เผยแพรบนอินเทอรเน็ต 

4 10 

รวม 40 100 
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ส่ือและแหลงเรียนรู 
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2. Google  Classroom 
3. วิดีโอ  Youtube  ชอง เอ คอมพิวเตอร 
4. เว็บไซด  www.ssb-nk.com 

 
การวัดและประเมินผล 

 

๑. การประเมินผลการเรียน 
  ๑.๑ การประเมินผลกอนเรยีน 

การประเมินผลกอนเรียนกำหนดใหครผููสอนตองประเมนิผลกอนเรียนเพ่ือหาสารสนเทศของผูเรยีนใน
เบื้องตนสำหรับนำไปจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับพื้นฐานของผูเรียนตามแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญแตจะไมนำผลการประเมินน้ีไปใชในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนการประเมินผล
กอนเรียนประกอบดวยการประเมินดังตอไปน้ี 

  ๑.๑.๑ การประเมินความพรอมและพ้ืนฐานของผูเรียน 
  เปนการตรวจสอบความรูทักษะและความพรอมตางๆของผูเรียนที่เปนพื้นฐานของเรื่องใหมๆที่

ผูเรียนตองเรียนโดยใชวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจะไดทราบวาผูเรียนมีความพรอมและพ้ืนฐานที่จะเรียนทุกคนหรือไม
แลวนำผลการประเมินมาปรับปรุงซอมเสริมหรอืตระเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมและพ้ืนฐานพอเพียงทุกคนซ่ึงจะ
ชวยใหผูเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนไดเปนอยางดีการประเมินพื้นฐานและความพรอมของผูเรียนกอน
เรียนจึงมีความสำคัญและจำเปนที่ผูสอนทุกคนจะตองดำเนินการเพ่ือเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการเรียนทุก
ครั้งจะทำใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถคาดหวังความสำเร็จไดอยางแนนอน การ
ประเมินความพรอมและพ้ืนฐานของผูเรียนกอนเรียนมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

  ๑) วิเคราะหความรูและทกัษะทีเ่ปนพ้ืนฐานกอนเรียน 
  ๒) เลือกวิธีการและจัดทำเครื่องมือสำหรับประเมินความรูและทักษะพ้ืนฐานอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
  ๓) ดำเนินการประเมินความรูและทกัษะพ้ืนฐานของผูเรียน 
  ๔) นำผลการประเมินไปดำเนินการปรบัปรุงผูเรียนใหมีความรูและทักษะพ้ืนฐานอยางพอเพียง

กอนดำเนินการสอน  
  ๕) จัดการเรียนการสอนในเร่ืองที่จัดเตรียมไว 

  ๑.๑.๒ การประเมินความรอบรูในเร่ืองที่จะเรียนกอนการเรียนเปนการประเมินผูเรยีนในเรื่องทีจ่ะ
ทำการสอนเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูและทักษะในเรื่องที่จะเรียนนั้นมากนอยเพียงไรเพื่อนำไปเปนขอมูล
เบื้องตนของผูเรียนแตละคนวาเริ่มตนเรียนเรื่องนั้นๆโดยมีความรูเดิมอยูเทาไรเพื่อจะไดนำไปเปรียบเทียบกับผล
การเรียนภายหลังการเขารวมกิจกรรมการเรียนตามแผนการเรียนรูแลววาเกิดพัฒนาการหรือเกิดการเรียนรูเพ่ิมขึ้น
หรือไมเพียงไรซ่ึงจะทำใหทราบถึงศักยภาพในการเรียนรูของผูเรียนและประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียน
ซึ่งจะใชเปนประโยชนในการสนองตอบการเรียนรูของผูเรียนแตละคนแตละกลุมตอไปแตประโยชนที่เกิดขึ้นใน
เบื้องตนของการประเมินผลกอนเรียนก็คือผูสอนสามารถนำผลการประเมินไปใชเปนขอมูลในการจัดเตรียมวิธีการ
จัดกิจกรรมการเรียนใหสอดคลองกับความรูเดิมของผูเรียนวาจะตองจัดอยางเขมขนหรือมากนอยเพียงไรจึงจะทำ
ใหแผนการเรียนรูมีประสิทธิภาพสามารถทำใหผู เรียนเกิดการเรียนรูและพัฒนาการตางๆตามผลการเรียนที่
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คาดหวังดวยกันทุกคนในขณะที่ไมทำใหผูเรียนมีพ้ืนความรูเดิมอยูแลวเกิดความรูสึกเบื่อหนายและเสียเวลาเรยีนใน
สิ่งที่ตนรูแลวการประเมินความรอบรูกอนเรียนมีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับการประเมินความพรอมและพ้ืนฐาน
ของผูเรียนตางกันเฉพาะความรูทักษะที่จะประเมินเทาน้ัน 
 
   ๑.๒ การประเมินระหวางเรียน 
  การประเมินระหวางเรียนเปนการประเมินที่มุงตรวจสอบพัฒนาการของผูเรียนวาบรรลุจุดประสงค
การเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูที่ครูไดวางแผนไวหรือไมเพื่อนำสารสนเทศที่ไดจากการประเมินไปสูการ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของผูเรียนและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูความสามารถและเกิดพัฒนาการสูงสุดตาม
ศักยภาพการประเมินผลระหวางเรียนมีแนวทางในการปฏิบัติตามข้ันตอนดังน้ี 
  ๑.๒.๑ วางแผนการเรียนรูและการประเมินผลระหวางเรียนผูสอนจัดทำแผนการเรียนรูกำหนดแนว
ทางการประเมินผลใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวังซ่ึงในแผนการเรียนรูจะระบุภาระงานที่จะทำใหผูเรียน
บรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางเหมาะสม 
  ๑.๒.๒ เลือกวิธีการประเมินที่สอดคลองกับภาระงานหรือกิจกรรมหลัก  ที่กำหนดใหผูเรียนปฏิบัติ
ทั้งน้ีวิธีการประเมินที่เหมาะสมอยางยิ่งสำหรับการประเมินระหวางเรียนไดแกการประเมินจากสิ่งที่ผูเรียนไดแสดง
ใหเห็นวามีความรูทักษะและความสามารถตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคอันเปนผลจากการเรียนรูตามที่
ผูสอนไดจัดกระบวนการเรียนรูใหวิธีการประเมินที่ผูสอนสามารถเลือกใชในการประเมินระหวางเรียนมีดังน้ี 

  ๑) การประเมินดวยการสื่อสารสวนบุคคลไดแก 
   -การถามตอบระหวางทำกิจกรรมการเรียน 
   -การพบปะสนทนาพูดคุยกับผูเรียน 
   -การสอบปากเปลาเพือ่ประเมินความรูความเขาใจและทัศนคติ 
   -การตรวจแบบฝกหัดและการบานพรอมใหขอมูลปอนกลบั 
  ๒) การประเมินจากการปฏิบัติ   (Performance  Assessment) เปนวิธีการประเมินงานหรือ
กิจกรรมที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนปฏิบัติเพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศวาผูเรียนเกิดการเรียนรูมากนอยเพียงใด การ
ประเมินการปฏิบัตผิูสอนตองเตรียมการในสิ่งสำคัญ ๒ ประการคือ 

  - ภาระงานหรือกิจกรรมทีจ่ะใหผูเรียนปฏิบัติ  (Tasks) 
  - เกณฑการใหคะแนน  (Rubrics) 

  วิธีการประเมินการปฏิบัติจะเปนไปตามลักษณะงานดังน้ี 
- ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผูสอนกำหนดใหผู เรียนทำเปนรายบุคคล/กลุ ม จะประเมิน

วิธีการทำงานตามขั้นตอนและผลงานของผูเรียน 
- ภาระงานหรือกิจกรรมที่ผูเรียนปฏิบัติเปนปกติในชีวิตประจำวันจะประเมินดวยวิธกีาร

สังเกตจดบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับผูเรียน 
- การสาธิตไดแกการใหผูเรียนแสดงหรือปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดเชนการใชเคร่ืองมือ

ปฏิบัติงานการทำกายบริหารการเลนดนตรีจะประเมินวิธีการและข้ันตอนในการสาธิตของผูเรียนดวยวิธีการสังเกต 
  ๑.๒.๓ การประเมินสภาพจริง  (Authentic  Assessment) การประเม ินสภาพจริงเป นการ
ประเมินจากการปฏิบัติงานหรอืกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยงานหรือกิจกรรมที่มอบหมายใหผูเรยีนปฏิบัติจะเปน
งานหรือสถานการณที ่เปนจริง  (Real  life) หรือใกลเคียงกับชีวิตจริงจึงเปนงานที ่ม ีสถานการณซับซ อน 
(Complexity)  และเปนองครวม  (Holistic)  มากกวางานปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนทั่วไป 
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วิธีการประเมินสภาพจริงไมมีความแตกตางจากการปฏิบัติ (Performance  Assessment)  เพียงแต
อาจมีความยุงยากในการประเมินมากกวาเนื่องจากเปนสถานการณจริงหรือตองจัดสถานการณใหใกลจริงแตจะ
เกิดประโยชนกับผูเรียนมากเพราะจะทำใหทราบความสามารถที่แทจริงของผูเรียนวามีจุดเดนและขอบกพรองใน
เรื่องใดอันจะนำไปสูการแกไขที่ตรงประเด็น 
 
  ๑.๓  การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียน 
  การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนเปนการประเมินเพื่อมุงตรวจสอบความสำเร็จของผูเรียนเมื่อผาน
การเรียนรูในชวงเวลาหน่ึงหรือสิ้นสุดการเรียนรายวิชาปลายป/ปลายภาค ประกอบดวย 

 การประเมินหลังเรียน เปนการประเมินผูเรียนในเร่ืองที่ไดเรียนจบแลวเพื่อตรวจสอบวาผูเรียนเกิด
การเรียนรูตามผลการเรียนที่คาดหวังหรือไมเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินกอนเรียนวาผูเรียนเกิด
พัฒนาการข้ึนมากนอยเพียงไรทำใหสามารถประเมินไดวาผูเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูเพียงไรและกิจกรรมการ
เรียนที่จัดข้ึนมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผูเรียนอยางไรขอมูลจากการประเมินภายหลังการเรียนสามารถนำไปใช
ประโยชนไดมากมายไดแก 

 ๑. ปรับปรงุแกไขซอมเสริมผูเรียนใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือจุดประสงคของการเรยีน 
 ๒. ปรับปรงุแกไขวิธีเรียนของผูเรียนใหมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๓. ปรับปรงุแกไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน 

การประเมินหลังเรียนนี้ถาจะใหสอดคลองกับการประเมินกอนเรียนเพื่อการเปรียบเทียบพัฒนาการของผูเรียน
สำหรับการวิจัยในชั้นเรียนควรใชวิธีการและเคร่ืองมือประเมินชุดเดียวกันหรือคูขนานกัน 
 ๒.  การกำหนดสัดสวนระหวางเรียนกับการประเมินปลายภาค ใหกลุมสาระการเรียนรูแตละกลุม
รวมกันกำหนดตามหลักการที่คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการดังน้ี 
 ๒.๑ การประเมินผลระหวางเรียนใหมีการประเมินผลรอยละ 8๐ ของการประเมินผลทั้งหมด 
 ๒.๒ การประเมินผลระหวางเรียนและการประเมินผลปลายภาคใหมีการประเมนิทั้งดานความรูทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะ 
      ๒.๓ ในรายวิชาเดียวกันใหมีการกำหนดสัดสวนระหวางเรียนกับปลายภาคและวางแผนประเมนิผล
ตลอดภาคเรียน  
      ๒.๔ ในกรณีที ่ม ีการประเมินผลดวยแบบทดสอบใหม ีการประเมินโดยใชวิธีการใหผู เรียนตอบ
แบบทดสอบอัตนัยโดยมีการใหคะแนนคิดเปนรอยละ 8๐ ของการทดสอบครั้งนั้น 
 
 ๓.  การจัดทำเอกสารบันทึกขอมูลสารสนเทศของผูเรียนประกอบดวย 

 ๓.๑ ผูสอนแตละรายวิชาจัดทำแผนการประเมินผลในรายวิชาของตนเอง ตลอดภาคเรียนโดยมี
หัวขอดังน้ี 

  ๓.๑.๑ การประเมินผลกอนเรียน 
  ๓.๑.๒ การประเมินระหวางเรียน 
  ๓.๑.๓ การประเมินปลายภาค 
  ๓.๑.๔ อัตราสวนน้ำหนักคะแนนระหวางความรู  (K)  ทักษะกระบวนการ (P) และคุณลักษณะ  

(A)  และรายละเอียดน้ำหนักคะแนนของแตละผลการเรียนรูที่คาดหวังพรอมทั้งระบุวิธีการวัดเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลในแตละผลการเรียนรู 
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   ๓.๑.๕ กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคประกอบดวยคุณลักษณะตามธรรมชาติวิชาและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของสถานศึกษาทั้งนี้ใหใชแบบสรุปผลการประเมินตามแบบบันทึกที่แนบทายคูมือน้ี 
 ๓.๒ จัดทำแบบบันทึกขอมูลผลการประเมินที ่แสดงสารสนเทศของผู เร ียนทั ้งนี ้เพื ่อใชเปน
แหลงขอมูลในการปรับปรุงแกไขสงเสริมผูเร ียนและใชเปนหลักฐานสำหรับสื่อสารกับผูเกี ่ยวของและใชเป น
หลักฐานสำหรับตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูสอนดังนั ้นขอมูลควรแสดงถึงรอยรอยการพัฒนาพรอมระบุ
ขอสังเกตที่เนนขอคนพบที่เปนจุดเดนและจุดดอยของผูเรียนเปนรายบุคคลทั้งระหวางเรียนและปลายภาค 
  ๓.๓ จัดทำแบบบันทึกการประเมินความสามารถในการอานคิดวิเคราะหและเขียนเพื ่อแสดง
รองรอยหลักฐานการพัฒนาความสามารถในการอานคิดวิเคราะหและเขียนและสรุปผลการประเมินตามแบบ
สรุปผลการประเมินแนบทายคูมือนี้ 
  ๓.๔ จัดทำแบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อแสดงรองรอยหลักฐานการ
พัฒนาคุณลักษณะผูเรียนและสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมิน 
  ๓.๕ นำผลการประเมินจากขอ ๓.๒ , ๓.๓ และ๓.๔ มาสรุปและบันทึกลงในแบบ ปพ.๕ 
 

๔.   การใหระดับผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูรายป  จำแนกเปน  ๘  ระดับ   ดังน้ี 
  

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 
๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐–๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕–๗๙ 
๓ ผลการเรียนด ี ๗๐–๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนคอนขางดี ๖๕–๖๙ 
๒ ผลการเรียนนาพอใจ ๖๐–๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช ๕๕–๕๙ 
๑ ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ำ ๕๐–๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ำกวาเกณฑ ๐  -  ๔๙ 

 

 
๒.  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 

  การประเมินการอาน  คิดวิเคราะหและเขียน  เปนการประเมินศักยภาพของผูเรียนในการอาน การฟง 
การดูและการรับรู จากหนังสือเอกสารและสื่อตางๆ ไดอยางถูกตอง แลวนำมาคิดวิเคราะหเนื้อหาสาระที่นำไปสู
การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะหสรางสรรคในเรื่องตางๆ  และถายทอดความคิดนั้น ดวยการเขียนซ่ึงสะทอน
ถึงสติปญญา  ความรู  ความเขาใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห  แกปญหาและสรางสรรคจินตนาการอยาง
เหมาะสมและมีคุณคาแกตนเอง  สังคมและประเทศชาติ พรอมดวยประสบการณและทักษะในการเขียนที่มีสำนวน
ภาษาถูกตอง มีเหตุผลและลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ  สามารถสรางความเขาใจแกผูอานไดอยางชัดเจนตาม
ระดับความสามารถในแตละระดับช้ัน  การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน  สรุปผลรายป/รายภาค  เพื่อ
วินิจฉัยและใชเปนขอมูลเพ่ือประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับตางๆ 
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๓. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ตาหลักสูตรแกนกลางข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  และ
ตามที่สถานศึกษากำหนดเพ่ิมเติม เปนการประเมินรายคุณลกัษณะแลวรวบรวมผลการประเมินจากผูประเมินทุก
ฝายนำมาพิจารณาสรุปผลเปนรายภาค เพื่อใชเปนขอมูลประเมินการเลื่อนชั้นเรียนและการจบการศึกษาระดับ
ตางๆ ดังน้ี   

   ๓.๑  ซ่ือสัตย  สุจริต 
   ๓.๒  มีวินัย 
   ๓.๓  ใฝเรียนรู 
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ความสอดคลองของหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
คำอธิบายรายวิชา 

(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
คำอธิบายรายวิชา 

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพ 
๒๐01-๒001 

(ระดับอาชีวศึกษา) 

ความสอดคลองของ 
หลักสูตรตอเน่ืองเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษา 

คอมพิวเตอร 1 
           ศึกษาการใชงานโปรแกรม
ขั้นพื้นฐาน  การเขาโปรแกรม  
สวนประกอบของโปรแกรม  การออก
จากโปรแกรม การสรางงานเอกสาร
ดวยโปรแกรมสำเร็จรูป การปอน
ขอความ การพิมพ การคัดลอก
ขอความ การวางขอความ การยกเลิก
คำส่ัง การบันทึกเอกสาร การเปดแฟม 
การแกไขเอกสาร การตกแตงเอกสาร  
การวาดรูปภาพ  การใชขอความศิลป  
การแทรกรูปภาพ  การใชกรอบและ
ลาย  การแทรกสัญลักษณ การสราง
ตาราง  การสั่งพิมพเอกสารออกทาง
เครื่องพิมพ   

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช
ระบบปฏิบัติการ 
(Windows , Mac , Open 
source OS , ฯลฯ1) การใช
โปรแกรมประมวลผลคำเพ่ือ
จัดทำเอกสารในงานอาชีพ  
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
คอมพิวเตอรและระบบ
สารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช
ระบบปฏิบัตกิาร 
(Windows , Mac , Open 
source OS , ฯลฯ1) การใช
โปรแกรมประมวลผลคำเพ่ือ
จัดทำเอกสารในงานอาชีพ การ
ใชโปรแกรมตาราง ทำการเพ่ือ
การคำนวณในงานอาชีพการใช
โปรแกรมการนำเสนอผลงาน 
หรือการใชโปรแกรมสำเรจ็รปู 
อื่น 1 ตามลักษณะงานอาชีพ 
การใชอินเทอรเน็ดสบืกันขอมูล
เพ่ืองานอาชีพและการสื่อสาร
ขอมูลสารสนเทศ ผลกระทบของ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จริยธรรมและความรบัผิดชอบใน
การใชกอมพิวเตอรกับระบบ
สารสนเทศและงานอาชีพ 

คอมพิวเตอร 5 
ศึกษาหลักการของตาราง

ทำงานเรียนรู โปรแกรมตารางงาน 
(Microsoft Excel) งานท ี ่ ต  อง ใช
โปรแกรมคำนวณ ส วนประกอบ
หนาตางโปรแกรม Excel การใชเมนู
และแถบเครื่องมือ เวิรกบุกและเวิรก
ชีตจากนั้นจึงศึกษาสูตรและฟงกชั่น 
สูตรพื้นฐานการคำนวณ การใชสูตร
คำนวณเบ้ืองตน การใชฟงกชั่น การ
ใชงาน AutoSum การสั่งพิมพออก
ทางเครื ่องพ ิมพ การเร ียกใชและ
ส  ว นปร ะกอ บต  า ง ๆกา รส ร  า ง
ฐานขอมูลเปลา การสรางตาราง การ
ปอนขอมูลในตาราง และชนิดของ
ขอมูล การเช่ือมความสัมพันธ 

การใชโปรแกรมตาราง ทำการ
เพ่ือการคำนวณในงานอาชีพ  
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ความสอดคลองของหลักสูตรตอเนื่องเช่ือมโยงการศึกษาข้ันพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 
คำอธิบายรายวิชา 

(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
คำอธิบายรายวิชา 

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพ 
๒๐01-๒001 

(ระดับอาชีวศึกษา) 

ความสอดคลองของ 
หลักสูตรตอเน่ืองเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ

อาชีวศึกษา 

คอมพิวเตอร 3 
ศึกษาสวนประกอบของ

โปรแกรม  การใชงานขั้นพื้นฐาน  
การจัดการกับแผนสไลด  การ
พิมพขอความ  การแทรกรูปภาพ  
ตาราง  กราฟ  ไฟลเสียง  ไฟล
ว ีด ี โอ  การสร  างผ ังองค ก ร  
ไดอะแกรม  รูปทรงอิสระ  การ
ตกแตงสไลด  การใสลูกเลนใหกบั
ว ัตถุและสไลด  การเชื ่อมโยง
ส ไ ล ด    ก า ร พ ิ ม พ  เ อ ก ส าร
ประกอบการบรรยาย   ก าร
นำเสนอ  และการรวบรวมไฟล 

 

การใชโปรแกรมการนำเสนอ
ผลงาน หรือการใชโปรแกรม 
สำเร็จรูป อื่น 1 ตามลักษณะงาน
อาชีพ  
 

 

คอมพิวเตอร 2 
       ศึกษาความรู

เกี่ยวกับความหมายและ
ความสำคัญของอินเทอรเน็ต 
ประวัติความเปนมาของ
อินเตอรเน็ต ประโยชนการใช
เครือขายสงัคมออนไลน(social 
network) อธิบายการใชกระดาน
สนทนา(web board) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรูกับผูอ่ืน การ
สมัครจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-
Mail)  การรับ – สง อีเมล  การ
ฟงเพลงผานอินเตอรเน็ต  การใช
อินเตอรเน็ตเพ่ือฟงวิทย ุ ดู
โทรทัศน  การอพัโหลดและดาวน
โหลดขอมูล  การใชเว็บไซต
เครือขายสงัคมออนไลน การ
คนหาขอมูลดวย Google     

การใชอินเทอรเน็ดสบืกันขอมูล
เพ่ืองานอาชีพและการสื่อสาร
ขอมูล 
สารสนเทศ ผลกระทบของการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม
และความรับผิดชอบในการใช
กอมพิวเตอรกบั 
ระบบสารสนเทศและงานอาชีพ 
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คณะผูจัดทำ 
 
   วาที่รอยตรีวัฒนชัย  ละอองศิริวงศ ผูอำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ 
 
คณะทำงาน 

1. นายภาคภูมิ  ปลอดวงศ  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวเรวดี  เถาสุด   ครู คศ.๓  รองประธานกรรมการ 
๓. นางเพียงใจ  วงศกระจาง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๔. นางพิชญสุดา  เหมทานนท  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๕. นางอมรศรี  ดำชุม   ครู คศ.๓  กรรมการ 
๖. นางสาว ป.ประภา  ประภาพันธ ครู คศ.๑  กรรมการ 
๗. นายจิรวัฒน  นาคสง   ครู คศ.๓  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
ผูเชี่ยวชาญชุดท่ี 1 ประกอบดวย 

1. นางจิราพร ชิณวงศ 
2. นางสาวพัชรดา ลิขิตการ 
3. นางสาวเกษรา บรสิุทธิ ์

 

  


