
 

กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

1) วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี     รหัสวิชา ว32103     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้อง 1-6) 
2) วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  รหัสวิชา ง21101     ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 (ห้อง 7) 
3) วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น     รหัสวิชา ง31212    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5 (ทวิศึกษา) 
4) วิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น      รหัสวิชา ง31245    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 (ทวิศึกษา) 
5) วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น      รหัสวิชา ง32243    ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 (ทวิศึกษา) 
6) วิชาการออกแบบเว็บไซต์         ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 (SEZ) 

 

 

ผู้จัดทำ 

นางภาวินี  สุวรรณพัฒน์ 

  

 

 

  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 

อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 



  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ที ่.......................... / 2563   วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เรื่อง  ส่งกำหนดการสอนรายสัปดาห์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์   15   (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) 
สิ่งที่แนบมาด้วย กำหนดการสอนรายสัปดาห์  จำนวน 6 รายวิชา 
 

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ได้
กำหนดให้ครูผู ้สอนวางแผนการวัดและประเมินผล ตามมาตรฐานและตัวชี ้ว ัด ของแต่ละรา ยวิชาตาม หลักสูตร
สถานศึกษา บัดนี้ข้าพเจ้า นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ ได้วิเคราะห์ วางกำหนดการสอนรายสัปดาห์ใน รายวิชาที่ทำการสอน
ประจำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้   

1. วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี     รหสัวิชา ว32103      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ห้อง 1-6) 
2. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  รหัสวชิา ง21101      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้อง 7) 
3. วิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น     รหัสวชิา ง31212    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 (ทวิศึกษา) 
4. วิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น      รหัสวชิา ง31245    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 (ทวิศึกษา) 
5. วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น      รหัสวชิา ง32243    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 (ทวิศึกษา) 
6. วิชาการออกแบบเว็บไซต์                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (SEZ) 

รวบรวมกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น มาพร้อมบันทึกข้อความฉบับนี้   
  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
  
  

ลงชื่อ......................................................... 
(นางภาวินี  สุวรรณพัฒน์)   

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

  



ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ 
................................................................................................. ...........................................................................................
.................................................................... ................................................................................................. ..................... 

ลงชื่อ 

                               (นางสุณี    ศรีมูล) 

                        หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

        (.............../................/................) 

ความคิดเห็นของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
..................................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ .............................................................................. 

ลงชื่อ 

                         (นายธีริทธิ์  อ่ินคำ) 

                     ผูช้่วยผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการมัธยมศึกษา 

         (.............../................/................) 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................. ..........................
.................................................................... ...................................................................................................................... 

 

 

  ลงชื่อ 

                             (นายกัมพล  ไชยนันท์) 

                  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15   

         (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)                                                                                                                                                    

        (.............../................/................) 

 

 

 

 



การวางแผนการวัดผลและประเมินผล 
สาระการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 1      รหัสวิชา ง2210 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………… 

 
สัดส่วนคะแนนการประเมินระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20  
1. ประเมินผลระหว่างเรียน 80 คะแนน  
- แบบฝึกหัด  
- งานกลุ่ม  
- การทดสอบเก็บคะแนนรายหน่วย  
-การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
2. ประเมินผลการสอบปลายภาค 10 คะแนน  
3. จิตพิสัย 10 คะแนน  
รวมคะแนน 100 คะแนน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย  
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทางาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 



                                                      

คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  1              รหัสวิชา ง22101        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาค  
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์             จำนวน 1.0 หน่วยกิต  

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล รู้ความหมายของครอบครัว ประเภทของครอบครัว บทบาทหน้าที่
ของตนเองที่มีต่อครอบครัว วิธีสร้างสัมพันธ์ที่ในในครอบครัว การดูแลรักษาบ้านให้น่า อยู่ โดยการเลือกใช้
อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดบ้าน บอกวิธีการทำความสะอาด
อย่างเป็นขั้นตอน สามารถจัดตกแต่งห้อง แต่งบ้านและสวน โดยการสอดแทรกและประยุกต์ใช้ 5 ห้องชีวิต
เนรมิตนิสัย เพื่อเสริมสร้างสร้างลักษณะนิสัย ที่ดีจากการทำงานใน 5 ห้องชีวิต อธิบายขั้นตอนการทำงานโดย
ใช้ทักษะในการจัดเตรียม ประกอบ ตกแต่ง การบริการอาหารเครื่องดื่มและอาหารประเภทสำรับ เลือกใช้ดูแล
รักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น  การซัก ตาก พับเก็บ ซ่อมแซม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยในการทำงาน อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพงานบ้าน มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพงานบ้าน 
เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ โดยมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพงานบ้านด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตและการทำงานเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมั่น 
สะอาด ประณีต มีมารยาท มีเจตคติ   ที่ดีและเป็นการรองรับประชาคมอาเซียน 

 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
ง 1.1    ม. 1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน 
         ม. 1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ 

ม. 1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล 
ง 4.1 ม. 1/1 อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ 

ม. 1/2 มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
ม. 1/3 เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ 

รวม 6 ตัวชี้วัด 
 



โครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน 
รายวิชา การงานอาชีพ 1     รหัสวิชา ง 21101                                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1     
เวลา 40 ชั่วโมง                                                                      จำนวน 1.0 หน่วยกิต 
 
ลำดับ

ที ่
ชื่อหน่วยการ

เรียนรู้ 
มาตรฐานการ

เรียนรู้/
ตัวชี้วัด 

สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง) 

1 การทำงานเพ่ือ
การดำรงชีวิตใน
ครอบครัว 

มาตรฐาน ง 
1.1ตัวชี้วัด 
ม.1/1 , ม.
1/2 , ม.1/3 

-ความหมายของครอบครัวประเภทของครอบครัว,บทบาท
หน้าที่ของคนครอบครัว, 
การสร้างสัมพันธ์ที่ในครอบครัว 

-การดูแลรักษาบ้านให้น่าอยู่, 

-อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน , 

-หลักการจัดตกแต่งห้องการจัดแตกแต่งบ้านและสวน โดย
คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน และการสอดแทรก
ประยุกต์ใช้หลักการการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คุณธรรม 
5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 8 

2 
เสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย 

มาตรฐาน ง 
1.1ตัวชี้วัด 
ม.1/1 , ม.
1/2 , ม.1/3 

-หลักการเลือกซื้อและเลือกใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายได้
ถูกต้องเหมาะสมตามรูปร่างและกาลเทศะรู้หลักการและ
วิธีซ่อมแซม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เบื้องต้นได้  
-ดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น การซัก ตาก พับ
เก็บได้ถูกต้องเหมาะสม 

12 

3 อาหารและ
เครื่องดื่ม 

มาตรฐาน ง 
1.1ตัวชี้วัด 
ม.1/1 , ม.
1/2 , ม.
1/3  

• ความหมายของอาหาร อาหารหลัก 5 หมู่ สำรับและ
หลักการจัดสำรับอาหาร 

• หลักในการเลือกซ้ืออาหารสด อาหารแห้ง 
อาหารสำเร็จรูป 

• การจัดเตรียม ประกอบ ตกแต่ง การบริการอาหาร 
เครื่องดื่ม 

10 

4 งานบ้านสร้าง
อาชีพ 

มาตรฐาน ง 
4.1ตัวชี้วัด 
ม.1/1 , 1/2 
, 1/3 

• อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพงานบ้าน 
• เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ เช่น การเตรียม

ความพร้อมในการสร้างอาชีพงานบ้าน 
• มีเจตคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพงานบ้าน 
• การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพงานบ้าน 

 



 
การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดสู่การออกแบบการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะ 
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม 

และลักษณะนิสัยในการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการดำรงชีวิตและครอบครัว 

สาระท่ี 4 การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา 
อาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

 มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด 

ผู้เรียนเรียนอะไร
ทำอะไร
ได้(ความคิดรวบ
ยอด) 

สาระการเรียนรู้ 
นำไปสู่ 

ชิ้นงาน/
ภาระงาน 

สมรรถนะ
สำคัญ 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 

ง 1.1ม. 
1/1ม. 1/2 
ม. 1/3 

วิเคราะห์ขั้นตอน
การทำงานตาม
กระบวนการทำงาน
ด้วยกระบวนการ
กลุ่มโดยใช้ทักษะ
การทำงาน
กระบวนการกลุ่ม
อย่างเสียสละและ
ตัดสินใจแก้ปญัหา
การทำงานบ้าน
อย่างมีเหตผุล 
  

• การดูแลรักษาบ้านให้
น่าอยู่ ,อุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกในการ
ทำงานบ้าน , 

• หลักการจดัตกแต่ง
ห้อง   การจัดแตกแต่ง
บ้านและสวน โดย
คำนึงถึงความปลอดภยั
ในการทำงาน และการ
สอดแทรกประยุกต์ใช้
หลักคุณธรรม 5 ห้อง
ชีวิตเนรมิตนสิัย 

 

– ความสามารถ
ในการคิด 
– ความ 

สามารถใน 

การ 

แก้ปัญหา 

– ความ 

สามารถใน 

การใช้ 

ทักษะชีวิต 

  

– ขยัน- อดทน- 
สะอาด 
– มุ่งมั่นในการ 

ทำงาน 

– อยู่อย่าง 

พอเพียง 

– ดำรงชีวิตตาม 

วิถี 

ประชาธิปไตย 

  

รายงาน
แผนการ
ทำงานบ้าน 
ตาม
กระบวนการ
ทำงานกลุ่ม  
 



ง 1.1ม. 
1/1ม. 1/2 
ม. 1/3 

วิเคราะห์ขั้นตอน
การทำงานตาม
กระบวนการทำงาน
ในการเลือกใช้
เสื้อผ้าและ เครื่อง
แต่งกายใช้กระบวน 
การกลุ่มในการ
ค้นคว้าวิธีการดูแล
รักษาเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกายด้วย
ความเสยีสละและ
ตัดสินใจแก้ปญัหา
การจัดเก็บเสื้อผ้า
และเครื่องแต่งกาย
อย่างมีเหตผุล  

• เลอืกใช้เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามรปูร่าง
และกาลเทศะ 

• ดูแลรักษาเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย เช่น การซัก 
ตาก พับเก็บ ได้อย่าง
เหมาะสม 

รู้หลักการและวิธีซ่อมแซม 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 
เบื้องต้นได ้

– ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา- 
ความสามารถใน
การสื่อสาร- 
ความสามารถใน
การคิด 
– ความสามารถ
ในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

 

– มุ่งมั่นในการ
ทำงาน- อยู่อย่าง 
พอเพียง 

– ดำรงชีวิตตาม 

วิถีประชาธิปไตย 

– สะอาด 

 

นำเสนอการ
เลือกใช้
เสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกายตาม
หลักการและ
อธิบายดูแล
รักษาเสื้อผ้า
และเครื่อง
แต่งกายตาม
โจทย์ที่ครู
กำหนดด้วย
กระบวนการ
กลุ่ม 

ง 1.1ม. 
1/1ม. 1/2 
ม. 1/3 

ใช้กระบวนการกลุม่
ในการค้นคว้า
วิธีการเลือกบริโภค
อาหารหลัก5 หมู่
วิเคราะห์ขั้นตอน
การทำงานตาม
กระบวนการทำงาน
โดยเลือกบริโภค
อาหารและการจดั
สำรับอาหาร
ตัดสินใจแก้ปญัหา
การ เลือกซื้อ
อาหารสด 
อาหารแห้ง อาหาร 

สำเรจ็รูป การ
ถนอมอาหารและ 
การแปรรปู 

อาหาร 

  

• ความหมายของอาหาร
และโภชนาการ , 

ความหมายของอาหาร
ประเภทสำรับและการจดั
สำรับอาหาร 

• หลักในการเลือกซื้อ
อาหารสด อาหารแห้ง 

อาหารสำเร็จรูป 

การจัดเตรียม ประกอบ 
ตกแต่ง 

– ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา- 
ความสามารถใน
การใช้ทักษะ
ชีวิต- 
ความสามารถใน
การสื่อสาร 
– ความสามารถ
ในการคิด 

 

– มุ่งมั่นในการ
ทำงาน- อยู่อย่าง 
พอเพียง 

– ดำรงชีวิตตาม 

วิถี 

ประชาธิปไตย 

– สะอาด 

– ขยัน 

– อดทน 

 

แผนผัง
ความคิด
(Mind 
mapping)
วิธีการ
เลือกใช้ 
การดูแล
รักษา และ
วิธีการจัดเก็บ
เสื้อผ้าโดยใช้
กระบวนการ
กลุ่ม 



ง 4.1ม. 
1/1ม. 1/2 
ม. 1/3 

อธิบายแนวทางการ
เลือกอาชีพงานบ้าน
และมเีจตคติที่ดีต่อ
การประกอบอาชีพ
เห็นความสำคัญ
ของการสร้างอาชีพ
งานบ้าน  

• อธิบายแนวทางการ
เลือกอาชีพงานบ้าน 

• เห็นความสำคัญของ
การสร้างอาชีพ เช่น 
การเตรียมความพร้อม
ในการสร้างอาชีพงาน
บ้าน 

• การสร้างรายได้จาก
การประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับงานบา้นโดยใช้
แนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

• มีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพงาน
บ้าน 

•   

– ความสามารถ
ในการคิด- 
ความสามารถใน 
การใช้ทักษะ
ชีวิต 

– ความสามารถ
ใน 

การใช้ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี            รหัสวิชา ว32103            ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 20 ชั่วโมง/ภาค  
เวลาเรียน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์       จำนวน 0.5 หน่วยกิต  
 
    ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่คํานึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบ และความรู้ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือทําความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และรอบด้าน เพ่ือ 
พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาที่ตรงความต้องการ พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ตนเองสนใจโดยใช้ 
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ศึกษาการพัฒนาผลงาน การสร้างประโยชน์จากผลงาน และการคุ้มครอง 
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือนําความรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการพัฒนาหรือสร้างประโยชน์จากผลงานของตนเอง และ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักและก่อให้เกิดประโยชน์ 
 
ตัวช้ีวัด ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  

1. ประยุกตใชความรูและทักษะจากศาสตรตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากร ในการทําโครงงานเพ่ือแกปญหา 
หรือพัฒนางาน  
รวมทั้งหมด 1 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างรายวิชา 

วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 (ว30103) 

ลำดับที่ หน่วยการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก 
(คะแนน) 

    1 

ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา 

• ความรู้กับการแก้ปัญหา 
• การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา 

ม.5/1 5 25 

2 

โครงงานกับการแก้ปัญหา 

การแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน 

การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

ม.5/1 5 25 

3 

การสร้างประโยชน์จากผลงาน 
- การสร้างประโยชน์ 
- สิทธิและการคุ้มครองผลงาน 
- การนำเสนอผลงาน 

ม.5/1 10 50 

รวมทั้งสิ้น ตลอดภาคเรียน 20 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยการเรียนรู้ 

 รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 (ว30103)                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                        เวลา  20 

ชั่วโมง  จำนวน  0.5  หน่วยกิต 

 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี เร่ือง สาระการเรียนรู้ จำนวน
ชั่วโมง 

1 
ความรู้และการ
คิดเชิงออกแบบ

เพ่ือการแก้ปัญหา 
(5 ชั่วโมง) 

การคิดเชิง
ออกแบบกับ
การแก้ปัญหา 

การทำโครงงาน เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจาก
ศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนา
ชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวก
ในการทำงาน 

5 

2 
โครงงานกับการ

แก้ปัญหา 
เฉพาะด้าน 
(5 ชั่วโมง) 

การแก้ปัญหา
ด้วยการทำ
โครงงาน 
การพัฒนา
โครงงานโดยใช้
กระบวนการ
ออกแบบเชิง
วิศวกรรม 

   1. การทำโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
จากศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสร้างหรือพัฒนา
ชิ้นงานหรือวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาหรืออำนวยความสะดวกใน
การทำงาน 
   2. การทำโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี สามารถ
ดำเนินการได้ โดยเริ่มจากการสำรวจสถานการณ์ปัญหาที่
สนใจ เพื่อกำหนดหัวข้อโครงงาน แล้วรวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดท่ีเกีย่วข้องกับปัญหา ออกแบบแนวทางการ
แก้ปัญหาวางแผน และดำเนินการแก้ปัญหา ทดสอบ
ประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือชิ้นงาน และ
นำเสนอวิธีการแก้ปัญหา 

5 

3 
การสร้าง

ประโยชน์จาก
ผลงาน 

(10 ชั่วโมง) 

การสร้าง
ประโยชน์ 
สิทธิและการ
คุ้มครองผลงาน 
การนำเสนอ
ผลงาน 

   การทำโครงงานเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจาก
ศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรในการสร้าง 
หรือพัฒนาชิ้นงานหรือวิธีการ เพ่ือแก้ปัญหาหรืออำนวย
ความสะดวกในการทำงาน 

10 

 

 

 



การวัดผลและประเมินผล 
 1.คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน     90 คะแนน  
จิตพิสัย (การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน)     10 คะแนน  
แบบฝึกปฏิบัติประจำหน่วย      60 คะแนน  
ทดสอบประจำหน่วย       20 คะแนน  
2. สอบปลายภาคเรียน       10 คะแนน 
รวม 100 คะแนน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์             รหัสวิชา         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาค  
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์       จำนวน 1.0 หน่วยกิต  

          ศึกษาหลักการสร้างเว็บไซต์ โครงสร้างของเว็บไซต์ ลักษณะต่างๆ ของเว็บไซต์ การออกแบบและ
ตกแต่งเว็บเพจ การใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างสังคมออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์ พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ โดย
วิเคราะห์ เนื้อหา นำความรู้ และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณาการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ และนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกที่ดี 

         ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ ตกแต่งเว็บเพจ  การใช้โปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ การพัฒนา
และปรับปรุงหน้า เว็บเพจ การวิเคราะห์ เนื้อหา การนำความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆ มาบูรณาการ  และ
นำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ 

         เพ่ือสร้างเว็บไซต์และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสร้างสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ
กระบวนการทำงานอยา่งเป็นระบบในการพัฒนาและปรับปรุงหน้าเว็บเพจ การวิเคราะห์ เนื้อหา การนำความรู้ 
และนวัตกรรมใหม่ มาบูรณาการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาต่างๆ  และนำเสนอข้อมูลบน
เว็บไซต์ออกสู่สาธารณะ อย่างมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกที่ดี 

 ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการสร้างเว็บไซต์ได้ 
2. อธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์ได้ 
3. สามารถอธิบายการออกแบบและตกแต่งเว็บเพจได้ 
4. สามารถการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Sites ได ้
5. สามารถการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมประเภทเว็บเอดิเตอร์ได้ 

 
 
 
 
 



กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

รายวิชา การออกแบบเว็บไซต์               รหัสวิชา           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาค  
เวลาเรียน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์       จำนวน 1.0 หน่วยกิต  
ผู้สอน นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 
 
 

หน่วย
ที ่

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

หน่วย 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Google for Education 
1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Google for 

Education 
2 ใบงานที่ 1 ความรู้พ้ืนฐาน Google for 

Education 
1.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน 

Google Sites 
4 ใบงานที่2 การใช้งาน Google Sites 

หน่วยที่ 2 การออกแบบเว็บไซต์ 
2.1 การออกแบบเว็บไซต์ 4 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 1 การออกแบบเว็บไซต์ 
2.2 การออกแบบเว็บไซต์ 6 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 การออกแบบเว็บไซต์   
2.3 การข้ันตอนการสร้างแบนเนอร์ 6 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 3 การข้ันตอนการสร้าง

แบนเนอร์ 
หน่วยที่ 3 การจัดการไซต์ 

3.1 การจัดการไซต์ 6 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 4 การจัดการไซต์ 
3.2 การแทรกวัตถุและสื่อต่างๆ ลงในไซต์ 4 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 5  การแทรกวัตถุและ

สื่อต่างๆ ลงในไซต์ 
2.3 การจัดการไซต์ 4 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 6 การจัดการไซต์ 

หน่วยที่ 4 การประยุกต์ใช้โปรแกรมและสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
4.1 การประยุกต์ใช้โปรแกรมและสร้างสรรค์

ชิ้นงาน 
2 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 7 การประยุกต์ใช้

โปรแกรมและสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
2.4 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562   2  

 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน    80 คะแนน  
จิตพิสัย (การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน)     10 คะแนน  
แบบฝึกปฏิบัติประจำหน่วย      50 คะแนน  
ทดสอบประจำหน่วย       20 คะแนน  
2. สอบปลายภาคเรียน       20 คะแนน 

 



                                                      

คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น             รหัสวิชา ง32243  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5  
ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ภาค  
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง / สัปดาห์       จำนวน 2.0 หน่วยกิต  
 
         ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Propietary) และ

ระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) บนเครื่องข่าย ลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา การใช้งานโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้ 

 ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
2. อธิบายความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย เครื่องลูกข่าย

และอุปกรณ์พกพา ปฏิบัติการใช้คำสั่งของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 

3. สามารถอธิบายการติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และ
ระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) 

4. มีทักษะในการติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ และโปรแกรมยูทิลิตี้ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ระบบปฏิบัติเบื้องต้น               รหัสวิชา ง32243         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5/5 
ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 80 ชั่วโมง/ภาค  
เวลาเรียน 4 ชั่วโมง / สัปดาห์       จำนวน 3.0 หน่วยกิต  
ผู้สอน นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 
 
 

หน่วย
ที ่

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

หน่วย 1 หลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 
1.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ 1 ใบงานที่ 1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
1.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติของความพิว

เตอร์ 
2 ใบงานที่ 1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ของความพิวเตอร์ 
1.3 ชนิดและโครงสร้างของคอมพิวเตอร์ 1 แบบฝึกปฏิบัติที่ 1 

หน่วยที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2.1 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 1 ใบงานที่ 2 หลักการทำงานของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2.2 อุปกรณ์ต่อพ่วงและการใช้งานของ

คอมพิวเตอร์ 
2  

2.3 ข้อควรระวังเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 1 แบบฝึกปฏิบัติที่ 2 
หน่วยที่ 3 สื่อบันทึกข้อมูล 

3.1 ความหมายของสื่อบันทึกข้อมูล 4 ใบงานที่ 3 สื่อบันทึกข้อมูล 
3.2 ชนิดของสื่อบันทึกข้อมูล 4 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 3   

หน่วยที่ 4 ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ 
4.1 ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ 8 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 4 

หน่วยที่ 5 การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
5.1 การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบ

แท็กซ์โหมด 
4 ใบงานที่ 5 การใช้งานโปรแกรม

ระบบปฏิบัติการ 
5.2 การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบ

กราฟิกโหมด 
4 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 5   

หน่วยที่ 6 การจัดการไฟล์ในวินโดวส์ 
6.1 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ด้วยไอคอน 

Computer 
4 ใบงานที่ 6 การจัดการไฟล์ในวินโดวส์ 

6.2 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย
โปรแกรม Windows Explorer 

4 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 6   

6.3 การปรับแต่งการทำงานต่างๆ ภายใน
วินโดวส ์

4  

6.4 การใช้โปรแกรมใช้งาน Windows 4  



หน่วยที่ 7 การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ 
7.1 ความสำคัญของโปรแกรมยูทิลิตี้ 4 ใบงานที่ 7 การใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ 
7.2 ประโยชน์ของโปรแกรมยูทิลิตี้ 4 - แบบฝึกปฏิบัติที่ 7   
7.3 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ต่างๆ 4  

หน่วยที่ 8 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563   
8.1 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563   4  

 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน    80 คะแนน  
จิตพิสัย (การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน)     10 คะแนน  
แบบฝึกปฏิบัติประจำหน่วย      50 คะแนน  
ทดสอบประจำหน่วย       20 คะแนน  
2. สอบปลายภาคเรียน       20 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      

คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น             รหัสวิชา ง33242  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6/5  
ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาค  
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์       จำนวน 1.5 หน่วยกิต  

ศึกษาความร ู ้พ ื ้นฐานเก ี ่ยวก ับเคร ือข ่ายคอมพิวเตอร์   เทคโนโลย ีและอ ุปกรณ์เคร ือข ่าย
คอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  การเชื่อมโยงเครือข่าย  การบริหารทรัพยากรเครือข่าย  การรักษา
ความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการศึกษา  

โดยใช้กระบวนการสืบค้น  กระบวนการปฏิบัติ  ปฏิบัติการรับ – ส่ง ข้อมูลผ่านเครือข่าย  ใช้งาน
อินเตอร์เน็ตในการเรียกดูข้อมูล  ค้นหาข้อมูล  ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากเครือข่าย 

          เพื่อให้เห็นคุณค่าของระบบปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์  และอินเตอร์เน็ต  มีจิตสำนึกและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ผลการเรียนรู้ 
1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2.  สามารถระบุหน้าที่และอธิบายความสำคัญของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
3.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของเครือข่าย 

4.  อธิบายการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 
5.  สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาผ่านระบบปฏิบัติการเครือข่ายได้ 

 

ตัวช้ีวัด 
 
ง 3.1 ม.4-6/3, ม.4-6/8, ม.4-6/9 
ม.4-6/3 อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ม.4-6/8 ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 
ม.4-6/9 ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 

 

 
 



กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ระบบเครือข่ายเบื้องต้น                     รหัสวิชา ง33242       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5  
ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาค  
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์             จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
ผู้สอน นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด แบบฝึกหัด 

หน่วยที่ 1 
การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
  

ตัวช้ีวัด ม.2/1 อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- สไลด์นำเสนอ 
หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล 
1.1 ความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล 
1.2 ทิศทางการส่งข้อมูล 
1.3 ชนิดของสัญญาณข้อมูล 
1.4 ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล 
หน่วยที่ 2 เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ 
         2.1 ความหมายและประโยชน์ของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์     
 2.2 วัตถุประสงค์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
 2.3 โครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์     
 2.4 ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์   2.5 อุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 1 
แบบฝึกหัดที่ 1.1 
แบบฝึกหัดที่ 1.2 
แบบฝึกหัดที่ 1.3 
แบบฝึกหัดที่ 1.4 

หน่วยที่ 2 
แบบฝึกหัดที่ 2.1 
แบบฝึกหัดที่ 2.2 
แบบฝึกหัด 2.3 

หน่วยที่ 2 
อินเทอร์เน็ตและการ
ใช้งาน 

ตัวชี้วัด ม.2/3 ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม 

ใบงาน 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน     90 คะแนน  
จิตพิสัย (การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน)     10 คะแนน  
แบบฝึกปฏิบัติประจำหน่วย      60 คะแนน  
ทดสอบประจำหน่วย       20 คะแนน  
2. สอบปลายภาคเรียน       10 คะแนน 
                                                      

 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1E7jI7gGVsEorpvNmZndwVKxamSnVGxFTD5CaACQLlAg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/a/weerawat.ac.th/folderview?id=0Bx20N7duXkHDNXcxY1ZjNG1DR3c&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0Bx20N7duXkHDMWlrUDVILWxyczg&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pTeFYZ-ESqqLwH1xEe7vZ7Hl4zuxo3mP3rHZQIuLjHc
https://docs.google.com/a/weerawat.ac.th/document/d/1pj3HcFTuE4yyf1T9LHGxPmKDjLpUQusGiOf9J2PbtFA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZQFg4yqKOEJN64-Re-A-sY85qKlraXQugRzNCdFDhJU/edit?usp=sharing
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            คำอธิบายรายวิชา 
 

รายวิชา พิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น        รหัสวิชา ง31245        ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/4(ทวิศึกษา) 
ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาค  
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์       จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
 

ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับหลักการพิมพ์ภาษาไทยแบบสัมผัส การพิมพ์แป้นอักษร แป้นตัวเลข 
สัญลักษณ์  เครื่องหมาย การพิมพ์ประโยค การคำนวณคำสุทธิ และศึกษาปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนประกอบต่าง ๆ 
ของการพิมพ์ดีด การสร้างเทคนิคท่ีดีในการพิมพ์สัมผัส   และการแก้ไขอย่างง่าย   การเรียนรู้ แป้นพิมพ์  การ
พิมพ์แบบสัมผัสและวิธีคำนวณคำ และการบำรุงรักษาเครื่อง  

จุดประสงค์รายวิชา   

1. เขา้ใจลักษณะและรูปแบบของแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ภาษาไทย 
2. มีทักษะการนั่ง การวางมือ และการเคาะแป้นอักษร  
3. มีทักษะในการพิมพ์ดีดภาษาไทยแบบสัมผัส  
4. รู้จักการคำนวณคำสุทธิ  
5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในการใช้คอมพิวเตอร์  
6. สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบวิชาชีพได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
รายวิชา พิมพ์ดีดภาษาไทยเบื้องต้น          รหัสวิชา ง31245      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4(ทวิศึกษา) 
ภาคเรียนที่ 1         เวลาเรียน 60 ชั่วโมง/ภาค  
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง / สัปดาห์       จำนวน 1.5 หน่วยกิต  
ผู้สอน นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ 
 

หน่วย
ที ่

สาระการเรียนรู้ เวลา 
(ชั่วโมง) 

ภาระงาน/ชิ้นงาน 

หน่วย 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิมพ์ดีดภาษาไทย 
1.1 แนะนำรายวิชา 

-การฝึกพิมพ์โดยใช้โปรแกรม 
“พิมพ์สัมผัส” 

-การใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัส 

2 ใบงานที่ 1 การฝึกพิมพ์โดยใช้โปรแกรม “พิมพ์สัมผัส” 

1.2 เทคนิคการพิมพ์เร็วและแม่นยำ 
และการบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

2 ใบงานที่2 เทคนิคการพิมพ์เร็วและแม่นยำ และการ
บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 

1.3 ส่วนประกอบแป้นพิมพ์ การวางนิ้ว 
การคำนวณคำสุทธิ 

2 ใบงานที3่ ส่วนประกอบแป้นพิมพ์ การวางนิ้ว การ
คำนวณคำสุทธิ 

หน่วยที่ 2 การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า 
2.1 การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า ฟหก

ด่าสว 
6 - แบบฝึกปฏิบัติการพิมพ์อักษรแป้นเหย้า ฟหกด่าสว 

2.2 การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า อ ิ  ื ท ำ 
แ ร ม ไ ป น ใ 

6 - แบบฝึกปฏิบัติการพิมพ์อักษรแป้นเหย้า อ ิ  ื ท ำ แ 
ร ม ไ ป น ใ 

2.3 การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า ๆ ผ ฝ ย 
บ ล ถ  ุ   ึ ค 

8 - แบบฝึกปฏิบัติการพิมพ์อักษรแป้นเหย้า ๆ ผ ฝ ย บ 
ล ถ  ุ   ึ ค 

2.5 การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า ภ ต - / 
จ ข ช 

8 - แบบฝึกปฏิบัติการพิมพ์อักษรแป้นเหย้า ภ ต - / จ ข 
ช 

2.6 การพิมพ์อักษรแป้นเหย้า โ ฌ  ็  ๋ 
ฑ ธ  ๊ ณ ฮ ฉ  ู ฒ ์ ? 

4 - แบบฝึกปฏิบัติการพิมพ์อักษรแป้นเหย้า โ ฌ  ็  ๋ ฑ ธ 
 ๊ ณ ฮ ฉ  ู ฒ ์ ? 

2.7 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563   2  
การวัดผลและประเมินผล 
 1.คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน     80 คะแนน  
จิตพิสัย (การเข้าชั้นเรียน การส่งงาน)     10 คะแนน  
แบบฝึกปฏิบัติประจำหน่วย      50 คะแนน  
ทดสอบประจำหน่วย       20 คะแนน  
2. สอบปลายภาคเรียน       20 คะแนน 


