
ค าอธิบายรายวิชา พื้นฐาน  
 

รหัสวิชา ง 31141  เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   ภาคเรียนที่ 1           เวลา  20  ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

   
 ศึกษา วิเคราะห ์ความหมาย บทบาท ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ข้อมูลและ
สารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดท า การเก็บบ ารุงรักษาสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยในการตัดสินใจของบุคคล กลุ่มและองค์กร ในงานต่าง ๆ    การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของงานและข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
  ศึกษา วิเคราะห์  ความหมาย บทบาท วิวัฒนาการ ชนิด องค์ประกอบและคุณลักษณะของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ความหมาย  ชนิดและประเภทของซอฟต์แวร์  การเลือกคุณลักษณะของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 
  ศึกษาวิเคราะห์   บทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล  
โพรโทคอล  รูปร่างเครือข่าย  อุปกรณ์เครือข่าย  วิธีการถ่ายโอนข้อมูล  การใช้งานอินเทอร์เน็ต 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน การ
แก้ปัญหา การท างานกลุ่ม การน าเสนอข้อมูล การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้าง คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก และเห็นคุณค่า มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ข้อมูลและสารสนเทศ บูรณาการสาระส าคัญ การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้ และน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน การประกอบ
อาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อย่างคุ้มค่า ถูกวิธี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง 3.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4, ม.4-6/8, ม.4-6/9, ม.4-6/10, ม.4-6/11,  ม.4-6/13 
รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน 

 
รหัสวิชา  ง  31141                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 1             เวลา  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ง 3.1 ม.4-6/1
อธิบาย
องค์ประกอบ
ของระบบ
สารสนเทศ 
ง 3.1 ม.4-6/11 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
น าเสนองานใน
รูปแบบที่
เหมาะสม  ตรง
ตาม
วัตถุประสงค์
ของงาน 
ง 3.1 ม.4-6/13
คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบทบาทส าคัญต่อ
การพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ และท าให้การ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์
เปลี่ยนแปลงไป 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนแปลงไปกับ
การพัฒนาของ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร 
ท าให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง 
ๆ และมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 

3 15 

2 ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

 ง 3.1 ม.4-
6/10 
ใช้คอมพิวเตอร์
ในการ
ประมวลผล
ข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศเพ่ือ
ประกอบ การ
ตัดสินใจ 

องค์ประกอบของ
ระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ข้อมูล บุคลากร และ
ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 

3 15 

3 
 
 
 

คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
 
 

 ง 3.1 ม.4-6/2 
อธิบาย
องค์ประกอบ
และหลักการ

- องค์ประกอบ
พ้ืนฐานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
แบ่งเป็น 5 ส่วน

3 
 
 
 

15 
 
 



 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

  ท างานของ
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 3.1 ม.4-6/4
บอก
คุณลักษณะของ
คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 

ได้แก่ หน่วยรับเข้า 
หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ า
หลัก หน่วยความจ า
รอง และหน่วย
ส่งออก 
- อุปกรณ์รับเข้า 
เช่น แผงแปูนอักขระ 
เมาส์ ปากกาแสง 
ก้านควบคุม เครื่อง
กราดตรวจ เครื่อง
อ่านพิกัด จอสัมผัส 
และกล้องถ่ายภาพ
ดิจิทัล 
- อุปกรณ์หน่วย
ประมวลผล เช่น ไม
โครโพรเซสเซอร์ 
หน่วยความจ าหลัก 
แผงวงจรหลัก 
 - อุปกรณ์หน่วย
ส่งออก เช่น จอภาพ 
เครื่องพิมพ์ ล าโพง 

 

4 ซอฟต์แวร์ ง 3.1 ม.4-6/8 
ใช้ฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์
ให้เหมาะสม 
กับงาน 

- ซอฟต์แวร์ คือ 
ชุดค าสั่งที่สั่งงาน
คอมพิวเตอร์เป็น
ล าดับขั้นตอน 
 -  ชนิดของ
ซอฟต์แวร์ สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 
ประเภท คือ 
ซอฟต์แวร์ระบบ และ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
- ตัวอย่างซอฟต์แวร์
ระบบ เช่น ดอส  ยู
นิกส์   ไมโครซอฟต์
วินโดว ์ ลินุกซ์ 

3 15 



 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

-  ตัวอย่างซอฟต์แวร์
ประยุกต์ เช่น 
ซอฟต์แวร์ระบบงาน
ด้านบัญชี ซอฟต์แวร์
ระบบงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
ซอฟต์แวร์ประมวล
ค า ซอฟต์แวร์กราฟิก 
ซอฟต์แวร์ด้าน
วิศวกรรม  เป็นต้น 

5 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

ง 3.1 ม.4-6/3  
อธิบาย
ระบบสื่อสาร
ข้อมลูส าหรับ
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

- เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ คือ การ
น าเอาเครื่อง
คอมพิวเตอร์หลาย ๆ 
เครื่องมาเชื่อมโยงให้
มีการสื่อสารข้อมูล
ระหว่างกัน การ
เชื่อมโยงเครือข่าย
ต้องอาศัยตัวกลาง
หรือสายเชื่อมโยง 
เช่น สายสัญญาณ 
เส้นใยน าแสง 
ดาวเทียม 

4 20 

6 อินเทอร์เน็ต ง 3.1 ม.4-6/9 
ติดต่อสื่อสาร  
ค้นหาข้อมูล
ผ่าน
อินเทอร์เน็ต 

เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต คือ 
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมต่อกันทั่วโลก 
ให้บริการแลกเปลี่ยน
สื่อสารข้อมูลระหว่าง
กัน บริการบน
เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้แก่ 
ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-
mail) การถ่ายโอน

4 20 



 

ล าดับที่ 
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

ข้อมูล (File 
Transfer Protocol: 
FTP) เวิลด์ไวด์เว็บ 
(World Wide Web: 
WWW) การสนทนา 
(chat) กลุ่มข่าว 
(usenet) 

รวมระหว่างภาค   80 
ปลายภาค   20 

รวม 20 100 
 
 
 



 
การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ 

๑. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรู้ของผู้สอน 
          3     
         ห่วง 
ประเด็น 

หลักพอประมาณ หลักมีเหตุผล หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

1. ภาระงาน 
/หน้าที่ 

วิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการ
เรียนรู้ และบริบทของ
โรงเรียน 
 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์บรรลุตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  
และบริบทของโรงเรียน 

มีการวางแผนและบริหารจัดการ 
เพ่ือจัดการเรียนรู้ ให้ตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู้ และบริบทของโรงเรียน 

2. การ
วางแผน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้สื่อ / แหล่งเรียนรู้ / 
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดมี
ลักษณะพึงประสงค์  
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น 
และเวลาเรียนของผู้เรียน 

เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบรรลุตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดมี
ลักษณะพึงประสงค์  
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น 
และเวลาเรียนของผู้เรียน 
 

วางแผนการเตรียมการสอนไม่ให้
บกพร่อง โดยจัดท าแผนจัดการ
เรียนรู้ สื่อ แบบวัดและประเมินผล 
ที่เหมาะสมกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
สาระการเรียนรู้ และบริบทของ
โรงเรียน  เหมาะสมกับวัย 
ระดับชั้น และเวลาเรียนของ
ผู้เรียน 

3. เทคนิค/
วิธีสอน 

เลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะกับบริบทของ  
ผู้เรียน ครู ชุมชน  
ธรรมชาติวิชา และ 
ทรัพยากรที่มีอยู่ 
 

ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้เห็นคุณค่า
การน าเทคโนโลยี   สื่อ / 
แหล่งเรียนรู้ / ทรัพยากร 
ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

จัดเตรียมสื่อ / แหล่งเรียนรู้ / 
ทรัพยากรที่มี วัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ
กับผู้เรียน เตรียมสื่อ CAI 
(โปรแกรมช่วยสอน) ในกรณีที่ครู
ไม่สามารถมาสอนได้ ล่วงหน้า  

4. การลือก
ใช้เครื่องมือ 
วิธีการ และ
เกณฑ์การ
วัดผล
ประเมินผล 

เลือกและใช้เครื่องมือ 
วิธีการ และเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผลให้
เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้และศักยภาพของ
ผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์การ
จัดการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

เตรียมวิธีปูองกันปัญหา ที่อาจเกิด
จากการจัดการเรียนรู้ การใช้
เครื่องมือไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ 
วัดและประเมินผลบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

      ความรู้:  รอบรู้หลักสูตรสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด เนื้อหาความรู้เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวัดผล ประเมินผล และเทคนิควิธีสอน 
    คุณธรรม: ใฝุเรียนรู้ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ  ความขยัน ความยุติธรรม รักและเมตตาต่อศิษย์ 



 
2. คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ที่เกิดกับผู้เรียน 

หลักพอประมาณ หลักมีเหตุผล 
หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี 

ในตัว 
1.  เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และ 
ซอฟต์แวร์ตามความจ าเป็นใช้
งานไม่ฟุุมเฟือยเสียค่าใช้จ่าย
เกินความจ าเป็น 
2. แบ่งหน้าที่การท างานได้ตรง 
กับความสามารถของสมาชิก
แต่ละคนในกลุ่มภายใต้เวลาที่
ก าหนด 

1. ตัดสินใจเลือกใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ 
ได้ตรงตามความต้องการใช้งาน  
2. ยอมรับความคิดเห็นและ 
ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม 

1. มีการวางแผนในการเรียน การ
ท างานกลุ่มอย่างรอบคอบและเป็น
ระบบ  
 
 

๑.  ปฏิบัติงานโดยใช้ระยะเวลา
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ต้องเกิดจาก 
การวางแผนการท างานที่ดีและ
ท างานอย่างเป็นระบบรู้จักใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภาระ
งาน  

๑. ใช้ทักษะกระบวนการท างาน
กลุ่ม ทักษะการใช้เทคโนโลยี การ
ท างานนอกเวลาเรียนเพ่ือให้
ภาระงานบรรลุตามเปูาหมาย  
 

๑. เตรียมพร้อมแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนในช่วงที่สร้างงานและ
น าเสนอผลงาน 

  ๑. เตรียมพร้อมส าหรับผลคะแนนที่
จะได้รับจากการตรวจชิ้นงานและ
น าเสนองานของครูผู้สอน 

      ความรู้:  มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์   สื่อกลางใน
การสื่อสารข้อมูล  โพรโทคอล  รูปร่างเครือข่าย  อุปกรณ์เครือข่าย  วิธีการถ่ายโอนข้อมูล  การใช้งาน
อินเทอร์เน็ตและการสร้างเว็บเพจ หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างและน าเสนองาน รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ใช้
ความรอบคอบ ระมัดระวัง ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้อันจะน าไปสู่การ
สร้างงาน 
    คุณธรรม: มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ขยัน รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีความประหยัดในการ
เลือกวัสดุและอุปกรณ์เทคโนโลยี มีน้ าใจช่วยเหลือเพ่ือนในชั้นเรียนทั้งด้านความรู้และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
กับบริบทของการสร้างและน าเสนองานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่งงานตรงเวลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
น าไปสู่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม 
- มีความรู้ในการวางแผนการ
ท างาน การจัดแบ่งหน้าที่ตาม
ความรู้ความสามารถของแต่ละ
คน 
- มีความรู้ในเรื่องการสืบค้นการ 
สรุปองค์ความรู้ และการจัดการ
ความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ของการใช้คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ประกอบอ่ืนเพ่ือการ
สร้างงาน 

- การท างานร่วมกับเพ่ือน
ในกลุ่ม 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
กับเพ่ือน และครู 
- ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การท างานอย่างสร้างสรรค์ 
- รู้ระเบียบการปฏิบัติใน
การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ
ผู้อื่น 

- มีความรู้ในการ
เลือกใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 
- มีความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด
พลังงาน 

- รู้วัฒนธรรมในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- รู้วัฒนธรรม ในการ
แบ่งปัน การใช้
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการ
สร้างชิ้นงาน 
- รู้มารยาทในการใช้
เทคโนโลยีร่วมกับ
ผู้อื่น 
 

- มีทักษะในการวางแผนการ
ท างานและการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า 
- มีทักษะในการออกแบบและ
การสร้างชิ้นงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีทักษะในการเลือก
คอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการสร้างงานและ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

- มีทักษะในการท างาน
ร่วมกัน แบ่งปัน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  
- ทักษะการท างานอย่าง
เป็นระบบมีการวางแผน 
   ในการท างาน 
- ปฏิบัติตามระเบียบการใช้
คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อ่ืน 

- มีทักษะในการ
เลือกใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 
- มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด
พลังงาน 
 

- ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ในการแบ่งปันการใช้
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการ
สร้างชิ้นงาน 
- มีมารยาทในการใช้
เทคโนโลยีร่วมกับ
ผู้อื่น 
 

- ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การวางแผนการท างานและการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้เกิดความ
คุ้มค่า 
- ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การอกแบบและการสร้างชิ้นงาน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- มีเจตคติที่ดีในการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือการน าเสนอ
ความรู้ 

- มีเจตคติท่ีดีในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ในการ
ท างาน 
- เห็นคุณค่าของการท างาน
อย่างเป็นระบบและมีการ
วางแผนในการท างาน 
- ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติตามระเบียบ
การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ
ผู้อื่น 

- ตระหนักและ 
เห็นคุณค่าของการ
เลือกใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 
- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการใช้
เทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด
พลังงาน 
 

- เกิดความภาคภูมิใจ
ผลงานที่ท า 
- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการใช้ การ
รักษาทรัพยากร
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า  
- มีเจตคติท่ีดีต่อ
วัฒนธรรมการใช้
เทคโนโลยีร่วมกับ
ผู้อื่น 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่ 1   เวลาเรียน  3  ชั่วโมง 

 
1.  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง   เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 
ตัวช้ีวัด  ง 3.1 ม.4-6/1 อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 

ง 3.1 ม.4-6/11 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
งาน 

ง 3.1 ม.4-6/13คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3.  สาระส าคัญ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และท าให้การด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปกับการพัฒนาของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่อสาร ท าให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสร้างความสะดวกในการด าเนินชีวิตของมนุษย์และมี      บทบาทที่ส าคัญใน
การใช้งานด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา บันเทิง การทหาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีคุณธรรม จึงเป็น
สิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 
3. บอกประโยชน์และยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

ถูกต้อง 
4. อธิบายแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
5. อธิบายความเปลี่ยนแปลงจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
6. ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
7. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
5.  สาระการเรียนรู้ 
 5.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   -  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

-  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน 



 
   -  ข้อปฏิบัติส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ 
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบที่ใช้งาน ไม่ท าผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อ่ืน 
 5.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  -    
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  มีความสามารถในการคิด 
 3.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 ๒.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๓.  มีการคิดวิเคราะห์ 
 ๔.  มีความสามัคคี และมุ่งม่ันในการท างาน 
 ๕.  มีความซื่อสัตย์ 
 ๖.  มีระเบียบวินัย 
 
8.  ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1.  แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.  แบบทดสอบ 
 
9.  การวัดและประเมินผล 
 9.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  2.  การสังเกตกระบวนการกลุ่ม 
  3.  การตรวจผลการท าแบบฝึกกิจกรรม 
 9.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ผลงานของกลุ่ม   
  2.  ตรวจสอบคุณธรรมจรยิธรรมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.  ทดสอบ 
 
10.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  การฟัง  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น   การซักถามและการโต้ตอบ 
 2.  การลงมือฝึกปฏิบัติ 
 3.  การสืบค้นข้อมูล 
 4.  การสาธิต  



 
 5.  การทดสอบ 
11.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (E-Learning) 
 3.  เอกสารหนังสือเรียน 
 4.  ใบความรู้ 
 
12.  เวลาเรียน  /  จ านวนชั่วโมง  
 เวลาเรียน  3  ชัว่โมง 
 

เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
รายการประเมิน 3 2 1 

การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ 
ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน  
มีความรับผิดชอบตาม 
บทบาทหน้าที่ 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน 
แต่ไม่ท างานตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่มไม่
ชัดเจน  ไม่รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การรู้จักแสดงความคิดเห็น รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่มดีมาก 

รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม 

แสดงความคิดเห็น
น้อยมาก 

การท างานตามข้ันตอน มีการท างานตามขั้นตอน
ดีมาก 

มีการท างานตาม
ขั้นตอน 

ท างานไม่ตาม
ขั้นตอน 

ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
ตามก าหนดเรียบร้อยดี
มาก 

ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม
เวลาที่ก าหนด 
แต่ไม่เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานเสร็จ
ล่าช้ากว่าก าหนด 

สาระถูกต้องเป็นระเบียบ 
และสะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านง่าย 
สะอาดและเป็นระเบียบ
สวยงาม 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรค่อนข้างอ่าน
ยาก  สะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านยาก  
สกปรกไม่เป็น
ระเบียบ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมระหว่างการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 คะแนน    13 - 15   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  12  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 



 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 

เกณฑ์ ระดับการให้คะแนน ก าหนดลักษณะคุณภาพของการท างาน 
3 2 1 

1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 

   3  หมายถึง  มีความมุ่งม่ันสนใจใฝุ
เรียนรู้  ด้วยความกระตือรือร้น 
2  หมายถึง  สนใจใฝุเรียนรู้ 
1  หมายถึง  ใฝุเรียนรู้ 

2. อยู่อย่างพอเพียง    3  หมายถึง ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวม อย่างประหยัด 
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแลอย่างดี รอบคอบมี
เหตุผลไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน และให้อภัยเมื่อผู้อ่ืนกระท า
ผิดพลาด  ใช้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารใน
การวางแผนการเรียนการท างานและใช้
ในชีวิตประจ าวันยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ของครอบครัว ชุมชน 
สังคม สภาพแวดล้อมและปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2  หมายถึง  ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุม้ค่าเก็บรักษาดูแลอย่างดีรอบคอบ มี
เหตุผล ใช้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ในการ
วางแผนการเรียนการท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันรับรู้การเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชนและภาพแวดล้อม 
1  หมายถึง   ใช้เงินและของใช้ 
ส่วนตัวอย่างไม่ประหยัด ไม่วางแผนการ
เรียนและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

3.  มีการคิดวิเคราะห์    3  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะหลักการ  และแนวคิด
ส าคัญได้เป็นอย่างดียิ่ง 
2  สามารถน าแนวคิด และหลักการไป
ใช้ได้บ้าง 
1  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์ได้
บางส่วน   
 
 
 



 
เกณฑ์ ระดับการให้คะแนน ก าหนดลักษณะคุณภาพของการท างาน 

3 2 1 
4.  มีความสามัคคี และมุ่งมั่น   
ในการท างาน 

   3  หมายถงึ  มุ่งม่ันในการท างานเป็นทีม 
ด้วยความสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานเป็นทีม 
1  หมายถึง  รับทราบงานที่มอบหมาย 

5.  มีความซื่อสัตย์    3  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตด้วยตนเอง  ไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอ่ืน 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์   
แต่เลียนแบบผลงานคนอ่ืนเป็นของ
ตนเอง 
1  หมายถึง  ท างานตามผู้อื่น 

6.  มีระเบียบวินัย    3  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และมีวินัยในตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  และมีวินัย 
1 หมายถึง มีผลงานแต่ขาดระเบียบวินัย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 คะแนน    15 - 18   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  14  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  1   เวลาเรียน  3  ชั่วโมง 

 
1.  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง   ข้อมูลและสารสนเทศ    
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 
  ตัวช้ีวัด   ม.4-6/10 ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือประกอบ การ
ตัดสินใจ 
    
3.  สาระส าคัญ 
 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอน
การปฏิบัติ 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายและความแตกต่างของข้อมูล  สารสนเทศ และความรู้ได้อย่างถูกต้อง 
2. อธิบายวิธีการจัดการความรู้ได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายลักษณะของข้อมูลที่ดีได้อย่างถูกต้อง 
4. อธิบายลักษณะการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
5. อธิบายจริยธรรมในการใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

 
5.  สาระการเรียนรู้ 
 5.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    -  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจของบุคคล  กลุ่ม องค์กร ในงานต่าง  ๆ 
 5.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  -    
 
6.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  มีความสามารถในการคิด 
 3.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
7.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 2.  มีการคิดวิเคราะห์ 



 
 3.  มีความสามัคคี และมุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  มีความซื่อสัตย์ 
 5.  มีระเบียบวินัย 
 
8.  ชิ้นงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1.  แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2.  แบบทดสอบ 
 
9.  การวัดและประเมินผล 
 9.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  2.  การสังเกตกระบวนการกลุ่ม 
  3.  การตรวจผลการท าแบบฝึกกิจกรรม 
 9.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ผลงานของกลุ่ม   
  2.  ทดสอบทักษะประมวลผลข้อมูล 
  3.  ทดสอบ 
 
10.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  การฟัง  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น   การซักถามและการโต้ตอบ 
 2.  การลงมือฝึกปฏิบัติ (การประมวลผลข้อมูล) 
 3.  การสืบค้นข้อมูล 
 4.  การสาธิต  
 5.  การทดสอบ 
 
11.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (E-Learning) 
 3.  เอกสารหนังสือเรียน 
 4.  ใบความรู้ 
 
12.  เวลาเรียน  /  จ านวนชั่วโมง  
 เวลาเรียน  3  ชัว่โมง 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

รายการประเมิน 3 2 1 
การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ 

ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน  
มีความรับผิดชอบตาม 
บทบาทหน้าที่ 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน 
แต่ไม่ท างานตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่มไม่
ชัดเจน  ไม่รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การรู้จักแสดงความคิดเห็น รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่มดีมาก 

รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม 

แสดงความคิดเห็น
น้อยมาก 

การท างานตามข้ันตอน มีการท างานตามขั้นตอน
ดีมาก 

มีการท างานตาม
ขั้นตอน 

ท างานไม่ตาม
ขั้นตอน 

ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
ตามก าหนดเรียบร้อยดี
มาก 

ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม
เวลาที่ก าหนด 
แต่ไม่เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานเสร็จ
ล่าช้ากว่าก าหนด 

สาระถูกต้องเป็นระเบียบ 
และสะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านง่าย 
สะอาดและเป็นระเบียบ
สวยงาม 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรค่อนข้างอ่าน
ยาก  สะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านยาก  
สกปรกไม่เป็น
ระเบียบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมระหว่างการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 คะแนน    13 - 15   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  12  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 

เกณฑ์ ระดับการให้คะแนน ก าหนดลักษณะคุณภาพของการท างาน 
3 2 1 

1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 

   3  หมายถึง  มีความมุ่งม่ันสนใจใฝุ
เรียนรู้  ด้วยความกระตือรือร้น 
2  หมายถึง  สนใจใฝุเรียนรู้ 
1  หมายถึง  ใฝุเรียนรู้ 

2. อยู่อย่างพอเพียง    3  หมายถึง ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวม อย่างประหยัด 
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแลอย่างดี รอบคอบมี
เหตุผลไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน และให้อภัยเมื่อผู้อ่ืนกระท า
ผิดพลาด  ใช้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารใน
การวางแผนการเรียนการท างานและใช้
ในชีวิตประจ าวันยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ของครอบครัว ชุมชน 
สังคม สภาพแวดล้อมและปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2  หมายถึง  ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแลอย่างดีรอบคอบ มี
เหตุผล ใช้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ในการ
วางแผนการเรียนการท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันรับรู้การเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชนและภาพแวดล้อม 
1  หมายถึง   ใช้เงินและของใช้ 
ส่วนตัวอย่างไม่ประหยัด ไม่วางแผนการ
เรียนและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

3.  มีการคิดวิเคราะห์    3  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะหลักการ  และแนวคิด
ส าคัญได้เป็นอย่างดียิ่ง 
2  สามารถน าแนวคิด และหลักการไป
ใช้ได้บ้าง 
1  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์ได้
บางส่วน   
 
 
 



 
เกณฑ์ ระดับการให้คะแนน ก าหนดลักษณะคุณภาพของการท างาน 

3 2 1 
4.  มีความสามัคคี และมุ่งมั่น   
ในการท างาน 

   3  หมายถึง  มุ่งมั่นในการท างานเป็นทีม 
ด้วยความสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานเป็นทีม 
1  หมายถึง  รับทราบงานที่มอบหมาย 

5.  มีความซื่อสัตย์    3  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตด้วยตนเอง  ไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอ่ืน 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์   
แต่เลียนแบบผลงานคนอ่ืนเป็นของ
ตนเอง 
1  หมายถึง  ท างานตามผู้อื่น 

6.  มีระเบียบวินัย    3  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และมีวินัยในตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  และมีวินัย 
1 หมายถึง มีผลงานแต่ขาดระเบียบวินัย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 คะแนน    13 - 15   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  12  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  1   เวลาเรียน  3 ชั่วโมง 

 
1.  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง    
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด  ม.4-6/2 อธิบายองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
  ม.4-6/4 บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
3.  สาระส าคัญ 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 5 สว่นได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ ารอง และหน่วยส่งออก 
  อุปกรณ์รับเข้า เช่น แผงแปูนอักขระ เมาส์ ปากกาแสง ก้านควบคุม เครื่องกราดตรวจ เครื่องอ่านพิกัด 
จอสัมผัส และกล้องถ่ายภาพดิจิทัล 
  อุปกรณ์หน่วยประมวลผล เช่น ไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยความจ าหลัก แผงวงจรหลัก 
  อุปกรณ์หน่วยส่งออก เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ล าโพง 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   -  การท างานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยส าคัญ 5 หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า  หน่วย
ประมวลผลกลาง  หน่วยความจ าหลัก  หน่วยความจ ารอง และหน่วยส่งออก  
   -  หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยควบคุม  และหน่วยค านวณและตรรกะ  
   -  การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่าง ๆ  จะผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส 
   -  คุณลักษณะ(specification) ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  เช่น  ความเร็ว
และความจุของฮาร์ดดิสก์ 
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  -    
 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  มีความสามารถในการคิด 
 3.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 



 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 2.  มีการคิดวิเคราะห์ 
 3.  มีความสามัคคี และมุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  มีความซื่อสัตย์ 
 5.  มีระเบียบวินัย 
 
7.  ช้ินงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1.  แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ฝึกปฏิบัติการถอดประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 3.  แบบทดสอบ 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  2.  การสังเกตกระบวนการกลุ่ม 
  3.  การตรวจผลการท าแบบฝึกกิจกรรม 
 8.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ผลงานของกลุ่ม   
  2.  ทดสอบทักษะการถอดและการประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  3.  ทดสอบ 
 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  การฟัง  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น   การซักถามและการโต้ตอบ 
 2.  การลงมือฝึกปฏิบัติ ( การถอดและการประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 
 3.  การสืบค้นข้อมูล 
 4.  การสาธิต  
 5.  การทดสอบ 
 
10.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (E-Learning) 
 3.  เอกสารหนังสือเรียน 
 4.  ใบความรู้ 
 
11.  เวลาเรียน  /  จ านวนชั่วโมง  
 เวลาเรียน  3  ชัว่โมง 
 



 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

รายการประเมิน 3 2 1 
การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ 

ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน  
มีความรับผิดชอบตาม 
บทบาทหน้าที่ 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน 
แต่ไม่ท างานตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่มไม่
ชัดเจน  ไม่รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การรู้จักแสดงความคิดเห็น รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่มดีมาก 

รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม 

แสดงความคิดเห็น
น้อยมาก 

การท างานตามข้ันตอน มีการท างานตามขั้นตอน
ดีมาก 

มีการท างานตาม
ขั้นตอน 

ท างานไม่ตาม
ขั้นตอน 

ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
ตามก าหนดเรียบร้อยดี
มาก 

ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม
เวลาที่ก าหนด 
แต่ไม่เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานเสร็จ
ล่าช้ากว่าก าหนด 

สาระถูกต้องเป็นระเบียบ 
และสะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านง่าย 
สะอาดและเปน็ระเบียบ
สวยงาม 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรค่อนข้างอ่าน
ยาก  สะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านยาก  
สกปรกไม่เป็น
ระเบียบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมระหว่างการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 คะแนน    13 - 15   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  12  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 

เกณฑ์ ระดับการให้คะแนน ก าหนดลักษณะคุณภาพของการท างาน 
3 2 1 

1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 

   3  หมายถึง  มีความมุ่งม่ันสนใจใฝุ
เรียนรู้  ด้วยความกระตือรือร้น 
2  หมายถึง  สนใจใฝุเรียนรู้ 
1  หมายถึง  ใฝุเรียนรู้ 

2.  มีการคิดวิเคราะห์    3  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะหลักการ  และแนวคิด
ส าคัญได้เป็นอย่างดียิ่ง 
2  สามารถน าแนวคิด และหลักการไป
ใช้ได้บ้าง 
1  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์ได้
บางส่วน   

3.  มีความสามัคคี และมุ่งมั่น   
ในการท างาน 

   3  หมายถึง  มุ่งมั่นในการท างานเป็นทีม 
ด้วยความสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานเป็นทีม 
1  หมายถึง  รับทราบงานที่มอบหมาย 

4.  มีความซื่อสัตย์    3  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตด้วยตนเอง  ไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอ่ืน 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์   
แต่เลียนแบบผลงานคนอ่ืนเป็นของ
ตนเอง 
1  หมายถึง  ท างานตามผู้อื่น 

5.  มีระเบียบวินัย    3  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และมีวินัยในตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  และมีวินัย 
1 หมายถึง มีผลงานแต่ขาดระเบียบวินัย 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 คะแนน    13 - 15   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  12  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่  4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  1   เวลาเรียน 3  ชั่วโมง 

 
1.  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง   ซอฟต์แวร์    
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด  ม.4-6/8 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 
    
3.  สาระส าคัญ 
   ซอฟต์แวร์ คือ ชุดค าสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นล าดับขั้นตอน 
 ชนิดของซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
 ตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบ เช่น ดอส  ยูนิกส์   ไมโครซอฟต์วินโดว ์ ลินุกซ์ 
  ตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี ซอฟต์แวร์ระบบงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ประมวลค า ซอฟต์แวร์กราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรม  เป็นต้น 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   -  การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  เช่น คอมพิวเตอร์ที่
ใช้ในงานสื่อประสม ควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง  และใช้ซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม 
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  -    
 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  มีความสามารถในการคิด 
 3.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 2.  มีการคิดวิเคราะห์ 
 3.  มีความสามัคคี และมุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  มีความซื่อสัตย์ 
 5.  มีระเบียบวินัย 
 



 
7.  ช้ินงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1.  แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ฝึกปฏิบัติการติดตั้ง-ถอดถอนซอฟต์แวร์ 

 3.  แบบทดสอบ 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  2.  การสังเกตกระบวนการกลุ่ม 
  3.  การตรวจผลการท าแบบฝึกกิจกรรม 
 8.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ผลงานของกลุ่ม   
  2.  ทดสอบทักษะการติดตั้งและถอดถอนซอฟต์แวร์ 
  3.  ทดสอบ 
 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  การฟัง  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น   การซักถามและการโต้ตอบ 
 2.  การลงมือฝึกปฏิบัติ (การติดตั้งและถอดถอนซอฟต์แวร์) 
 3.  การสืบค้นข้อมูล 
 4.  การสาธิต  
 5.  การทดสอบ 
 
10.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (E-Learning) 
 3.  เอกสารหนังสือเรียน 
 4.  ใบความรู้ 
 
11.  เวลาเรียน  /  จ านวนชั่วโมง  
 เวลาเรียน  3  ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

รายการประเมิน 3 2 1 
การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ 

ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน  
มีความรับผิดชอบตาม 
บทบาทหน้าที่ 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน 
แต่ไม่ท างานตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่มไม่
ชัดเจน  ไม่รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การรู้จักแสดงความคิดเห็น รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่มดีมาก 

รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม 

แสดงความคิดเห็น
น้อยมาก 

การท างานตามข้ันตอน มีการท างานตามขั้นตอน
ดีมาก 

มีการท างานตาม
ขั้นตอน 

ท างานไม่ตาม
ขั้นตอน 

ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
ตามก าหนดเรียบร้อยดี
มาก 

ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม
เวลาที่ก าหนด 
แต่ไม่เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานเสร็จ
ล่าช้ากว่าก าหนด 

สาระถูกต้องเป็นระเบียบ 
และสะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านง่าย 
สะอาดและเป็นระเบียบ
สวยงาม 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรค่อนข้างอ่าน
ยาก  สะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านยาก  
สกปรกไม่เป็น
ระเบียบ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมระหว่างการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 คะแนน    13 - 15   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  12  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 

เกณฑ์ ระดับการให้คะแนน ก าหนดลักษณะคุณภาพของการท างาน 
3 2 1 

1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 

   3  หมายถึง  มีความมุ่งม่ันสนใจใฝุ
เรียนรู้  ด้วยความกระตือรือร้น 
2  หมายถึง  สนใจใฝุเรียนรู้ 
1  หมายถึง  ใฝุเรียนรู้ 

2.  มีการคิดวิเคราะห์    3  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะหลักการ  และแนวคิด
ส าคัญได้เป็นอย่างดียิ่ง 
2  สามารถน าแนวคิด และหลักการไป
ใช้ได้บ้าง 
1  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์ได้
บางส่วน   

3.  มีความสามัคคี และมุ่งมั่น   
ในการท างาน 

   3  หมายถึง  มุ่งมั่นในการท างานเป็นทีม 
ด้วยความสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานเป็นทีม 
1  หมายถึง  รับทราบงานที่มอบหมาย 

4.  มีความซื่อสัตย์    3  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตด้วยตนเอง  ไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอ่ืน 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์   
แต่เลียนแบบผลงานคนอ่ืนเป็นของ
ตนเอง 
1  หมายถึง  ท างานตามผู้อื่น 

5.  มีระเบียบวินัย    3  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และมีวินัยในตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  และมีวินัย 
1 หมายถึง มีผลงานแต่ขาดระเบียบวินัย 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 คะแนน    13 - 15   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  12  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่  5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่ 1   เวลาเรียน  4  ชั่วโมง 

 
1.  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
   
2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 
  ตัวช้ีวัด   ง 3.1 ม.4-6/3  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
3.  สาระส าคัญ 

 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การน าเอาเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องมาเชื่อมโยงให้มีการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างกัน การเชื่อมโยงเครือข่ายต้องอาศัยตัวกลางหรือสายเชื่อมโยง เช่น สายสัญญาณ เส้นใยน าแสง 
ดาวเทียม 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    -  ระบบสื่อสารข้อมูล  ประกอบด้วย ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับ สือ่กลาง โพรโทคอล 
   -   เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโทคอล  ชนิดเดียวกัน 
   -  วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน และแบบอนุกรม 
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  -    
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  มีความสามารถในการคิด 
 3.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 ๒.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๓.  มีการคิดวิเคราะห์ 
 ๔.  มีความสามัคคี และมุ่งม่ันในการท างาน 
 ๕.  มีความซื่อสัตย์ 
 ๖.  มีระเบียบวินัย 



 
7.  ช้ินงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1.  แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อและการสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 3.  แบบทดสอบ 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  2.  การสังเกตกระบวนการกลุ่ม 
  3.  การตรวจผลการท าแบบฝึกกิจกรรม 
 8.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ผลงานของกลุ่ม   
  2.  ตรวจสอบทักษะการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  3.  ทดสอบ 
 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  การฟัง  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น   การซักถามและการโต้ตอบ 
 2.  การลงมือฝึกปฏิบัติ 
 3.  การสืบค้นข้อมูล 
 4.  การสาธิต  
 5.  การทดสอบ 
 
10.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (E-Learning) 
 3.  เอกสารหนังสือเรียน 
 4.  ใบความรู้ 
 
11.  เวลาเรียน  /  จ านวนชั่วโมง  
 เวลาเรียน  4  ชัว่โมง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

รายการประเมิน 
ระดับการให้คะแนน 

3 2 1 
การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ 

ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน  
มีความรับผิดชอบตาม 
บทบาทหน้าที่ 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน 
แต่ไม่ท างานตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่มไม่
ชัดเจน  ไม่รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การรู้จักแสดงความคิดเห็น รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่มดีมาก 

รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม 

แสดงความคิดเห็น
น้อยมาก 

การท างานตามข้ันตอน มีการท างานตามขั้นตอน
ดีมาก 

มีการท างานตาม
ขั้นตอน 

ท างานไม่ตาม
ขั้นตอน 

ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
ตามก าหนดเรียบร้อยดี
มาก 

ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม
เวลาที่ก าหนด 
แต่ไม่เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานเสร็จ
ล่าช้ากว่าก าหนด 

สาระถูกต้องเป็นระเบียบ 
และสะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านง่าย 
สะอาดและเป็นระเบียบ
สวยงาม 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรค่อนข้างอ่าน
ยาก  สะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านยาก  
สกปรกไม่เป็น
ระเบียบ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมระหว่างการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 คะแนน    13 - 15   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  12  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 

เกณฑ์ 
ระดับการให้คะแนน ก าหนดลักษณะคุณภาพ 

ของการท างาน 3 2 1 
1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 

   3  หมายถึง  มีความมุ่งม่ันสนใจใฝุ
เรียนรู้  ด้วยความกระตือรือร้น 
2  หมายถึง  สนใจใฝุเรียนรู้ 
1  หมายถึง  ใฝุเรียนรู้ 

2. อยู่อย่างพอเพียง    3  หมายถึง ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวม อย่างประหยัด 
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแลอย่างดี รอบคอบมี
เหตุผลไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน และให้อภัยเมื่อผู้อ่ืนกระท า
ผิดพลาด  ใช้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารใน
การวางแผนการเรียนการท างานและใช้
ในชีวิตประจ าวันยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ของครอบครัว ชุมชน 
สังคม สภาพแวดล้อมและปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2  หมายถึง  ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแลอย่างดีรอบคอบ มี
เหตุผล ใช้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ในการ
วางแผนการเรียนการท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันรับรู้การเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชนและภาพแวดล้อม 
1  หมายถึง   ใช้เงินและของใช้ 
ส่วนตัวอย่างไม่ประหยัด ไม่วางแผนการ
เรียนและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

3.  มีการคิดวิเคราะห์    3  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะหลักการ  และแนวคิด
ส าคัญได้เป็นอย่างดียิ่ง 
2  สามารถน าแนวคิด และหลักการไป
ใช้ได้บ้าง 
1  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์ได้
บางส่วน   
 
 
 



 

เกณฑ์ 
ระดับการให้คะแนน ก าหนดลักษณะคุณภาพ 

ของการท างาน 3 2 1 
4.  มีความสามัคคี และมุ่งมั่น   
ในการท างาน 

   3  หมายถึง  มุ่งมั่นในการท างานเป็นทีม 
ด้วยความสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานเป็นทีม 
1  หมายถึง  รับทราบงานที่มอบหมาย 

5.  มีความซื่อสัตย์    3  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตด้วยตนเอง  ไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอ่ืน 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์   
แต่เลียนแบบผลงานคนอ่ืนเป็นของ
ตนเอง 
1  หมายถึง  ท างานตามผู้อื่น 

6.  มีระเบียบวินัย    3  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และมีวินัยในตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  และมีวินัย 
1 หมายถึง มีผลงานแต่ขาดระเบียบวินัย 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 คะแนน    15 - 18   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  14  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หน่วยการเรียนรู้ที่  6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  4  ภาคเรียนที่  1   เวลาเรียน  4  ชั่วโมง 

 
1.  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง   อินเทอร์เน็ต    
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 
  ตัวช้ีวัด    ง 3.1 ม.4-6/9  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 
    
3.  สาระส าคัญ 
  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันทั่วโลก ให้บริการแลกเปลี่ยนสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างกัน บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แก่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การถ่ายโอนข้อมูล 
(File Transfer Protocol: FTP) เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web: WWW) การสนทนา (chat) กลุ่มข่าว 
(usenet) 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    -  ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต  
   -  คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต 
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  -    
 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  มีความสามารถในการคิด 
 3.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 ๒.  อยู่อย่างพอเพียง 
 ๓.  มีการคิดวิเคราะห์ 
 ๔.  มีความสามัคคี และมุ่งม่ันในการท างาน 
 ๕.  มีความซื่อสัตย์ 
 ๖.  มีระเบียบวินัย 



 
7.  ช้ินงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1.  แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.  ฝึกปฏิบัติการ การสื่อสารบนเครืออินเทอร์เน็ต 

 3.  แบบทดสอบ 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  2.  การสังเกตกระบวนการกลุ่ม 
  3.  การตรวจผลการท าแบบฝึกกิจกรรม 
 8.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ผลงานของกลุ่ม   
  2.  ทดสอบทักษะการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
  3.  ทดสอบ 
 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  การฟัง  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น   การซักถามและการโต้ตอบ 
 2.  การลงมือฝึกปฏิบัติ (การสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) 
 3.  การสืบค้นข้อมูล 
 4.  การสาธิต  
 5.  การทดสอบ 
 
 
10.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (E-Learning) 
 3.  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 4.  เอกสารหนังสือเรียน 
 5.  ใบความรู้ 
 
11.  เวลาเรียน  /  จ านวนชั่วโมง  
 เวลาเรียน  14  ชั่วโมง 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

รายการประเมิน 
ระดับการให้คะแนน 

3 2 1 
การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ 

ภายในกลุ่มอย่างชัดเจน  
มีความรับผิดชอบตาม 
บทบาทหน้าที่ 

มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน 
แต่ไม่ท างานตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่มไม่
ชัดเจน  ไม่รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง 

การรู้จักแสดงความคิดเห็น รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่มดีมาก 

รู้จักแสดงความคิดเห็น
ภายในกลุ่ม 

แสดงความคิดเห็น
น้อยมาก 

การท างานตามข้ันตอน มีการท างานตามขั้นตอน
ดีมาก 

มีการท างานตาม
ขั้นตอน 

ท างานไม่ตาม
ขั้นตอน 

ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
ตามก าหนดเรียบร้อยดี
มาก 

ปฏิบัติงานเสร็จทันตาม
เวลาที่ก าหนด 
แต่ไม่เรียบร้อย 

ปฏิบัติงานเสร็จ
ล่าช้ากว่าก าหนด 

สาระถูกต้องเป็นระเบียบ 
และสะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านง่าย 
สะอาดและเป็นระเบียบ
สวยงาม 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรค่อนข้างอ่าน
ยาก  สะอาด 

ผลงานโดยภาพรวม 
ตัวอักษรอ่านยาก  
สกปรกไม่เป็น
ระเบียบ 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมระหว่างการร่วมกิจกรรมกลุ่ม  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 คะแนน    13 - 15   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  12  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล 

เกณฑ์ 
ระดับการให้คะแนน ก าหนดลักษณะคุณภาพ 

ของการท างาน 3 2 1 
1.  มีความสนใจใฝุเรียนรู้ 
 

   3  หมายถึง  มีความมุ่งม่ันสนใจใฝุ
เรียนรู้  ด้วยความกระตือรือร้น 
2  หมายถึง  สนใจใฝุเรียนรู้ 
1  หมายถึง  ใฝุเรียนรู้ 

2. อยู่อย่างพอเพียง    3  หมายถึง ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวม อย่างประหยัด 
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแลอย่างดี รอบคอบมี
เหตุผลไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน และให้อภัยเมื่อผู้อ่ืนกระท า
ผิดพลาด  ใช้ความรู้ ข้อมูลข่าวสารใน
การวางแผนการเรียนการท างานและใช้
ในชีวิตประจ าวันยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ของครอบครัว ชุมชน 
สังคม สภาพแวดล้อมและปรับตัวอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
2  หมายถึง  ใช้ทรัพย์สินของตนเองและ
ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด 
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแลอย่างดีรอบคอบ มี
เหตุผล ใช้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ในการ
วางแผนการเรียนการท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันรับรู้การเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชนและภาพแวดล้อม 
1  หมายถึง   ใช้เงินและของใช้ 
ส่วนตัวอย่างไม่ประหยัด ไม่วางแผนการ
เรียนและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

3.  มีการคิดวิเคราะห์    3  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะหลักการ  และแนวคิด
ส าคัญได้เป็นอย่างดียิ่ง 
2  สามารถน าแนวคิด และหลักการไป
ใช้ได้บ้าง 
1  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์ได้
บางส่วน   
 
 
 



 

เกณฑ์ 
ระดับการให้คะแนน ก าหนดลักษณะคุณภาพ 

ของการท างาน 3 2 1 
4.  มีความสามัคคี และมุ่งมั่น   
ในการท างาน 

   3  หมายถึง  มุ่งมั่นในการท างานเป็นทีม 
ด้วยความสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานเป็นทีม 
1  หมายถึง  รับทราบงานที่มอบหมาย 

5.  มีความซื่อสัตย์    3  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตด้วยตนเอง  ไม่ลอกเลียนผลงาน
ของคนอ่ืน 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความซื่อสัตย์   
แต่เลียนแบบผลงานคนอ่ืนเป็นของ
ตนเอง 
1  หมายถึง  ท างานตามผู้อื่น 

6.  มีระเบียบวินัย    3  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  และมีวินัยในตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 
2  หมายถึง  ท างานด้วยความเป็น
ระเบียบ  และมีวินัย 
1 หมายถึง มีผลงานแต่ขาดระเบียบวินัย 

เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้รายบุคคล  ก าหนดไว้ดังนี้ 
  3 หมายถึง  ดีมาก 
  2 หมายถึง  ดี 
  1 หมายถึง  ปรับปรุง 
 คะแนน    15 - 18   คะแนน หมายถึง  ดีมาก   
 คะแนน    10 -  14  คะแนน   หมายถึง  ดี 
 คะแนน     1 -   9    คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง 
 
 
 
 


