
ค าอธิบายรายวิชา พื้นฐาน  
 

รหัสวิชา ง 33142  เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ 2           เวลา  20  ชั่วโมง   จ านวน  0.5  หน่วยกิต 

 
ศึกษาวิเคราะห์   หลักการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกปฏิบัติการเขียน

โปรแกรมภาษา การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์  และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมี
จิตส านึกและความรับผิดชอบ 
 โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ การฝึกทักษะและปฏิบัติงาน  
การแก้ปัญหา การท างานกลุ่ม การน าเสนอข้อมูล การเสริมสร้างเจตคติ และกระบวนการเสริมสร้าง คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก และเห็นคุณค่า มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บูรณาการสาระส าคัญ การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้
และน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มี
คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ถูกวิธี  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 
 
รหัสตัวชี้วัด 
ง 3.1 ม.4-6/5, ม.4-6/6, ม.4-6/7, ม.4-6/12 
รวมทั้งหมด  4  ตัวชี้วัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา  ง  33142                                                              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน 2             เวลา  20  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 หลักการแก้ปัญหา
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ง 3.1 ม.4-6/5 
แก้ปัญหาด้วย
กระบวนการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- กระบวนการในการ
แก้ปัญหามี 4 
ขั้นตอน ได้แก่ การ
วิเคราะห์และก าหนด
รายละเอียดของ
ปัญหา การเลือก
เครื่องมือและ
ออกแบบขั้นตอนวิธี 
การด าเนินการ
แก้ปัญหา การ
ตรวจสอบและ
ปรับปรุง 

4 20 

2 การโปรแกรม ง 3.1 ม.4-6/6 
เขียนโปรแกรม
ภาษา 
 

- ภาษาคอมพิวเตอร์  
แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ คือ 
ภาษาเครื่อง 
ภาษาระดับต่ า และ
ภาษาระดับสูง 
ภาษาเครื่อง
ประกอบด้วยตัวเลข
ที่เป็นรหัส ซึ่งใช้แทน
ค าสั่งต่าง ๆ 
ภาษาระดับต่ ามีการ
ใช้ตัวอักษรเป็นรหัส 
ได้แก่ 
ภาษาแอสเซมบลี 
ภาษาระดับสูงเป็น
ภาษาท่ีใช้อักษร
ภาษาอังกฤษที่แปล
ง่ายและเข้าใจได้เร็ว 
เช่น ภาษาโคบอล 
ภาษาปาสคาล ภาษา
เบสิก ภาษาจาวา 

8 40 



 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

สาระส าคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

3 โครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

ง 3.1 ม.4-6/7
พัฒนาโครงงาน 
คอมพิวเตอร์ 
ง 3.1 ม.4-6/12 
ใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสร้างชิ้นงาน
หรือโครงงาน
อย่างมีจิตส านึก
และความ
รับผิดชอบ 

- โครงงาน
คอมพิวเตอร์จะท าให้
ผู้เรียนมีความรู้มาก
และกว้างขึ้น รู้จัก
ค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือ
น ามาประมวล และ
สรุปผล ขั้นตอนการ
ท าโครงงาน เริ่มโดย
การเลือกเรื่องที่สนใจ 
ศึกษาขอบเขต เขียน
เค้าโครงที่จะท า ลง
มือท าโครงงาน เริ่ม
เขียนรายงานและ
น าเสนอผล หรือ
ผลสรุปของโครงงาน 
- การพัฒนางาน
จะต้องพัฒนา โดยใช้
หลักการที่ได้
วิเคราะห์และ
ออกแบบไว้ 
นอกจากนี้ต้องมีการ
ทดสอบ เพ่ือให้ได้
ชิ้นงานที่มี
ประสิทธิภาพ และ
น าเสนอผลงานที่
สร้างเสร็จแล้ว 

8 40 

รวมระหว่างภาค   80 
ปลายภาค   20 

รวม 20 100 



หน่วยการเรียนรู้ที่  1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  2  เวลาเรียน  4  ชั่วโมง 
 
1.  ชื่อหน่วยการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง   หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์   
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 
  ตัวช้ีวัด   ง 3.1 ม.4-6/5 แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.  สาระส าคัญ 
  - กระบวนการในการแก้ปัญหามี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา 
การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนวิธี การด าเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและปรับปรุง 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   -  แก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนดังนี้การวิเคราะห์และก าหนดรายละเอียดของปัญหา  การเลือก
เครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี  การด าเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบ และการปรับปรุง 
   - การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน 
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  -    
 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  มีความสามารถในการคิด 
 3.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
6.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 1.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
 2.  มีการคิดวิเคราะห์ 
 3.  มีความสามัคคี และมุ่งมั่นในการท างาน 
 4.  มีความซื่อสัตย์ 
 5.  มีระเบียบวินัย 
 
 



 
7.  ช้ินงาน/ภาระงานที่นักเรียนปฏิบัติ 

1.  แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.  ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 

 3.  แบบทดสอบ 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  2.  การสังเกตกระบวนการกลุ่ม 
  3.  การตรวจผลการท าแบบฝึกกิจกรรม 
 8.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ผลงานของกลุ่ม   
  2.  ทดสอบทักษะการแก้ปัญหาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
  3.  ทดสอบ 
 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  การฟัง  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น   การซักถามและการโต้ตอบ 
 2.  การลงมือฝึกปฏิบัติ ( การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์) 
 3.  การสืบค้นข้อมูล 
 4.  การสาธิต  
 5.  การทดสอบ 
 
10.  สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย (E-Learning) 
 3.  เอกสารหนังสือเรียน 
 4.  ใบความรู้ 
 5. ภาษาคอมพิวเตอร์ 
 
11.  เวลาเรียน  /  จ านวนชั่วโมง  
 เวลาเรียน  6  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.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
 

   3  หมายถึง  มีความมุ่งม่ันสนใจใฝ่
เรียนรู้  ด้วยความกระตือรือร้น 
2  หมายถึง  สนใจใฝ่เรียนรู้ 
1  หมายถึง  ใฝ่เรียนรู้ 

2.  มีการคิดวิเคราะห์    3  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะหลักการ  และแนวคิด
ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
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  หมายถงึ  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  2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  2   เวลาเรียน  8  ชั่วโมง 

 
1.  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่  2  เรื่อง   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

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

ง 3.1 ม.4-6/7 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
   ง 3.1 ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ 
    
3.  สาระส าคัญ 
 - ภาษาคอมพิวเตอร์  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ภาษาเครื่อง ภาษาระดับต่ า และภาษาระดับสูง 
ภาษาเครื่องประกอบด้วยตัวเลขที่เป็นรหัส ซึ่งใช้แทนค าสั่งต่าง ๆ ภาษาระดับต่ ามีการใช้ตัวอักษรเป็นรหัส 
ได้แก่ ภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับสูงเป็นภาษาที่ใช้อักษรภาษาอังกฤษที่แปลง่ายและเข้าใจได้เร็ว เช่น ภาษา
โคบอล ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาจาวา 
  - โปรแกรมแปลภาษาแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ คอมไพเลอร์และอินเทอรพรีเตอร์ ระบบติดต่อใช้งาน
คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพิมพ์ค าสั่งเข้าไปทีละบรรทัด กลุ่มเลือกรายการเมนู และกลุ่มเลือก
รูป 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  -  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี  5 ขั้นตอน ได้แก่    การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบ
โปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดท าเอกสารประกอบ 
   -  การเขียนโปรแกรม  เช่น ซี  จาวา  ปาสคาล  วชิวลเบสิก   ซีชาร์ป    
   -  การเขียนโปรแกรมในงานด้านต่าง ๆ   เช่น   การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การ
แก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การสร้างชิ้นงาน 
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  -    
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  มีความสามารถในการคิด 
 3.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



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

1.  แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.  ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 

 3.  แบบทดสอบ 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  2.  การสังเกตกระบวนการกลุ่ม 
  3.  การตรวจผลการท าแบบฝึกกิจกรรม 
 8.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ผลงานของกลุ่ม   

 2.  ทดสอบทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
  3.  ทดสอบ 
 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  การฟัง  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น   การซักถามและการโต้ตอบ 

2.  การลงมือฝึกปฏิบัติ (การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์) 
 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 8  ชั่วโมง 
 



 
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.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
 

   3  หมายถึง  มีความมุ่งม่ันสนใจใฝ่
เรียนรู้  ด้วยความกระตือรือร้น 
2  หมายถึง  สนใจใฝ่เรียนรู้ 
1  หมายถึง  ใฝ่เรียนรู้ 

2.  มีการคิดวิเคราะห์    3  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะหลักการ  และแนวคิด
ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
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  3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี/  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ภาคเรียนที่  2   เวลาเรียน  8  ชั่วโมง 

 
1.  ช่ือหน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง   โครงงานคอมพิวเตอร์   
 
2.  มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด  

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

ง 3.1 ม.4-6/7 พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
   ง 3.1 ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตส านึกและความ
รับผิดชอบ 
    
3.  สาระส าคัญ 
  - โครงงานคอมพิวเตอร์จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้มากและกว้างข้ึน รู้จักค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อน ามา
ประมวล และสรุปผล ขั้นตอนการท าโครงงาน เริ่มโดยการเลือกเรื่องที่สนใจ ศึกษาขอบเขต เขียนเค้าโครงที่จะ
ท า ลงมือท าโครงงาน เริ่มเขียนรายงานและน าเสนอผล หรือผลสรุปของโครงงาน 
  - การพัฒนางานจะต้องพัฒนา โดยใช้หลักการที่ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ นอกจากนี้ต้องมีการ
ทดสอบ เพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพ และน าเสนอผลงานที่สร้างเสร็จแล้ว 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 4.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   -  โครงงานคอมพิวเตอร์  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังนี้ การพัฒนาสื่อเพ่ือ
การศึกษา  การพัฒนาเครื่องมือ  การทดลองทฤษฎี  การประยุกต์ใช้งาน  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
   -  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้   คัดเลือกหัวข้อที่สนใจศึกษาค้นคว้า
เอกสาร  จัดท าข้อเสนอโครงงาน   พัฒนาโครงงาน จัดท ารายงานน าเสนอและเผยแพร่ 
   -  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน/โครงงาน ตามหลักการท าโครงงาน 
   -  ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนา 
 4.2  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  -    
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 1.  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 2.  มีความสามารถในการคิด 
 3.  มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
 4.  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 5.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 



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

1.  แบบฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.  ฝึกปฏิบัติการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 

 3.  แบบทดสอบ 
 
8.  การวัดและประเมินผล 
 8.1  การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
  2.  การสังเกตกระบวนการกลุ่ม 
  3.  การตรวจผลการท าแบบฝึกกิจกรรม 
 8.2  การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.  ผลงานของกลุ่ม   

 2.  ทดสอบทักษะการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
  3.  ทดสอบ 
 
9.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  การฟัง  การอภิปรายแสดงความคิดเห็น   การซักถามและการโต้ตอบ 

2.  การลงมือฝึกปฏิบัติ (การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์) 
 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 8  ชั่วโมง 
 



 
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.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
 

   3  หมายถึง  มีความมุ่งม่ันสนใจใฝ่
เรียนรู้  ด้วยความกระตือรือร้น 
2  หมายถึง  สนใจใฝ่เรียนรู้ 
1  หมายถึง  ใฝ่เรียนรู้ 

2.  มีการคิดวิเคราะห์    3  หมายถึง  สามารถคิดวิเคราะห์
จ าแนกแยกแยะหลักการ  และแนวคิด
ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดียิ่ง 
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 


