โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
(Course Syllabus)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (Word – Class Standard School)
1. ชื่อรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง30104
จำนวนชั่วโมงที่สอน 2 ชั่วโมง / สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน จำนวน 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ภำคเรียนที่ 1
ปีกำรศึกษำ 2560
ผู้สอน นำงสำวจรินญำ ประสิทธิ์ชัย,นำงสำวนีรนำ แซ่เตียว,นำงสุนิสำ ชุ่มมงคล,นำยวีรวิทย์ กล่ำเจริญ
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำควำมหมำยของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรองคประกอบของระบบสำรสนเทศประโยชน
และตัว อย่ ำงของกำรใชเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำรแนวโนมและควำมเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรตัวอยำงอำชีพทำงดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรกำรใชขอมูลสำรสนเทศ
ชวยในกำรตัดสินใจกำรจั ดกำรควำมรู ลักษณะของขอมูลที่ดีกำรจัดเก็บขอมูลจริยธรรม ในโลกของขอมูลองค
ประกอบและหลักกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์ กำรเลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ใหเหมำะสมกับงำนกำรรับประกัน
อุปกรณคอมพิวเตอรขอแนะนำกำรดูแลและบำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนบทบำทของกำรสื่อสำรขอมูล
และเครือขำยคอมพิวเตอรสื่อกลำงในกำรสื่อสำรขอมูลโพรโทคอลอุปกรณกำรสื่อสำรตัวอยำงกำรติดตั้งแลน
ภำยในบำนบริกำรบนอินเทอรเน็ตโปรแกรมที่ไมพึงประสงคที่เกิดจำกกำรใชงำนบนอินเทอรเน็ตผลกระทบจำกกำร
ใชงำนอินเทอรเน็ตหลักกำรแกปญหำเครื่องมือที่ใชในกำรออกแบบและขั้นตอนวิธีในกำรแกปญหำโครงสรำงกำร
โปรแกรมขั้นตอนกำรพัฒ นำโปรแกรมภำษำโปรแกรมคอมพิว เตอร์ กำรโปรแกรมดวยภำษำซีและกำรพัฒ นำ
โครงงำนคอมพิวเตอร์โดยใชกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. ตัวชี้วัดของรายวิชา
ง 3.1 เข้ำใจ เห็นคุณค่ำ และใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูลกำรเรียนรู้ กำรสื่อสำร
กำรแก้ปัญหำ กำรทำงำนและอำชีพอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม

ม.4-6/1

อธิบำยองค์ประกอบของระบบสำรสนเทศ

ม.4-6/2

อธิบำยองค์ประกอบและหลักกำรทำงำนของคอมพิวเตอร์

ม.4-6/3
ม.4-6/4

อธิบำยระบบสื่อสำรข้อมูลสำหรับเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ม.4-6/5

แก้ปัญหำด้วยกระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ม.4-6/6

เขียนโปรแกรมภำษำ

ม.4-6/7

พัฒนำโครงงำนคอมพิวเตอร์

ม.4-6/8

ใช้ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมำะสมกับงำน

ม.4-6/9

ติดต่อสื่อสำร ค้นหำข้อมูลผ่ำนอินเทอร์เน็ต
ม.4-6/10 ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรประมวลผลข้อมูลให้เป็นสำรสนเทศเพื่อประกอบ กำรตัดสินใจ
ม.4-6/11 ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศนำเสนองำนในรูปแบบที่เหมำะสม ตรงตำมวัตถุประสงค์ของงำน
ม.4-6/12 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้ำงชิ้นงำนหรือโครงงำนอย่ำงมีจิตสำนึกและควำมรับผิดชอบ
ม.4-6/13 บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวม 13 ตัวชี้วัด
4.กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่ำงภำคต่อปลำยภำค 80:20 คะแนน
 คะแนนก่อนปลำยภำค 30
คะแนน
 คะแนนสอบกลำงภำค 20
คะแนน
 คะแนนหลังกลำงภำค 30
คะแนน
 สอบปลำยภำค
20
คะแนน
รวม
100 คะแนน

4.2 คะแนนก่อนกลำงภำค รวม 30 คะแนน
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.4-6/1
ง 3.1 ม.4-6/10
ง 3.1 ม.4-6/11
ง3.1 ม.4-6/13
ง 3.1 ม.4-6/2
ง 3.1 ม.4-6/4
ง 3.1 ม.4-6/8
ง 3.1 ม.4-6/3

ขอบข่ำยสำระกำรเรียนรู้ในกำรประเมินผลก่อนกลำงภำค
หน่วยกำรเรียนรู้
คะแนน รูปแบบกำรประเมิน
- องค์ประกอบของระบบ
10 - ตรวจคำตอบจำกใบ
สำรสนเทศ
งำนเรื่องเทคโนโลยี
- กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศช่วย
สำรสนเทศ และ
ใน กำรตัดสินใจของบุคคล
แบบทดสอบ
- กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
นำเสนองำน
- ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- องค์ประกอบและหลักกำรทำงำน 10
- ตรวจคำตอบ
ของคอมพิวเตอร์
จำกใบงำน
- คุณลักษณะของอุปกรณ์
เรื่อง ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวง
สำรสนเทศและ
- คุณลักษณะของฮำร์ดแวร์และ
ควำมรู้
ซอฟต์แวร์ที่เหมำะสมกับงำน
- ระบบสื่อสำรข้อมูล

10

- WORKSHOP

-

-

-

สื่อกำรสอน
Note Book
Projector
Power Point
ใบงำน เรื่อง
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
Note Book
Projector
Power Point
ใบงำน เรื่อง
ข้อมูล
สำรสนเทศและ
ควำมรู้
Note Book
Projector
Power Point
อุปกรณ์กำรต่อ
LAN

4.3 คะแนนสอบกลำงภำค รวม 20 คะแนน (วันที่18 – 22 กรกฎำคม 2560)
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.4-6/1
ม.4-6/10,
ม.4-6/11,
ม.4-6/13
ม.4-6/2
ม.4-6/4
ม.4-6/8
ม.4-6/3

ขอบข่ำยสำระกำรเรียนรู้ในกำรประเมินผลก่อนกลำงภำค
หน่วยกำรเรียนรู้
คะแนน
- องค์ประกอบของระบบสำรสนเทศ
20
- กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยใน
กำรตัดสินใจของบุคคล
- กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศนำเสนอ
งำน
- ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
- องค์ประกอบและหลักกำรทำงำนของ
คอมพิวเตอร์

รูปแบบข้อสอบ
แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20
ข้อ
แบบทดสอบอัตนัยจำนวน 4 ข้อ

- คุณลักษณะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพวง
- คุณลักษณะของฮำร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ที่เหมำะสมกับงำน
- ระบบสื่อสำรข้อมูล
4.4 คะแนนสอบก่อนปลำยภำค รวม 30 คะแนน
ตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.4-6/9
ง 3.1 ม.4-6/5

- กำรแก้ปัญหำด้วยกระบวนกำร
เทคโนโลยี
- กำรเขียนโปรแกรม

ง 3.1 ม.4-6/6
ง 3.1 ม.4-6/7
ง 3.1 ม.4-6/12

10

- workshop

- โครงงำนคอมพิวเตอร์
10
- workshop
- กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้ำง
ชิ้นงำนหรือโครงงำน
4.5 คะแนนสอบปลำยภำค รวม 20 คะแนน (วันที่ 11-15 กันยำยน 2560)

ผลกำรเรียนรู้
ง 3.1 ม.4-6/9
ม.4-6/5
ม.4-6/6

ขอบข่ำยสำระกำรเรียนรู้ในกำรประเมินผลก่อนปลำยภำค
หน่วยกำรเรียนรู้
คะแนน รูปแบบกำรประเมิน
- กำรค้นหำข้อมูลผ่ำนอินเทอร์เน็ต
10
- workshop

ขอบข่ำยสำระกำรเรียนรู้ในกำรประเมินผลสอบปลำยภำค
หน่วยกำรเรียนรู้
คะแนน
- กำรค้นหำข้อมูลผ่ำน
20
อินเทอร์เน็ต
- กำรแก้ปัญหำด้วย
กระบวนกำรเทคโนโลยี
- กำรเขียนโปรแกรม
- โครงงำนคอมพิวเตอร์
- กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สร้ำงชิ้นงำนหรือโครงงำน

-

สื่อกำรสอน
PowerPoint
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ต่ำง ๆ
PowerPoint
วีดีทัศน์
เว็บไซต์ต่ำง ๆ

- PowerPoint
- วีดีทัศน์
- เว็บไซต์ต่ำง ๆ

รูปแบบข้อสอบ
แบบทดสอบปรนัย แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20
ข้อ
แบบทดสอบอัตนัยจำนวน 4 ข้อ

