
 

 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

ประมวลรายวิชา / โครงการจัดการเรียนรู้ 
(Course Syllabus) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 

  

1. ชื่อรายวิชา สื่อสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์       รหัสวิชา  ว30219 
   จ านวนชั่วโมง 2  ชั่วโมง / สัปดาห์ 40  ชั่วโมง / ภาคเรียน จ านวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ระดับชั้น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   ภาคเรียนที่  2       ปีการศึกษา  2565 
   ผู้สอน  นายจิระพันธ์  สุวรรณปฐมกุล 
 

2. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ บทบาท ประเภทของสื่อคอมพิวเตอร์ ขอบข่าย ประโยชน์ของ

สื่อคอมพิวเตอร์ ทักษะ เทคนิคในการผลิตสื่อ และเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการผลิตสื่อ การท าโครงงาน โปรแกรม
หรือสร้างชุดสาธิต และการน าเสนอโครงงาน 
 โดยใช้กระบวนการอธิบาย บอก ฝึกทักษะ เลือกใช้ วิเคราะห์ พัฒนา สร้างชุดสาธิต และน าเสนอ 
กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ 

เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะและสามารถน าไปปฏิบัติตนในสังคมได้อย่างถูกต้อง 
อันน าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร 
3. ผลการเรียนรู้ 

1. บอกความหมาย ความส าคัญ บทบาท และประเภทของสื่อ สื่อคอมพิวเตอร์ 
2. บอกขอบข่าย ประโยชน์ของสื่อคอมพิวเตอร์ 
3. เรียนรู้ ทักษะ เทคนิคในการผลิตสื่อ และเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการผลิตสื่อ ได้อย่างเหมาะสม 
4. วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลมาเลือกหัวข้อในการท าโครงงาน ผลิตสื่อได้ 
5. พัฒนาสื่อด้วยโปรแกรม หรือสร้างชุดสร้างสาธิตได้ 
6. น าเสนอสื่อที่ผลิตต่อผู้อ่ืนได้ 
รวม 6 ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 

4. ก าหนดการจัดการเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

1 

 
31 ตุลาคม 2565 

 
- ความหมายและความส าคัญของการสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 31 ตุลาคม 2565 ชดเชยโดยการสอน
ผ่าน Line, Google classroom, Google meet) 1-4 พฤศจิกายน 2565 

2 
7-11 พฤศจิกายน  

2565 

- Infographic คืออะไร 
- ประโยชน์ของ Infographic  
- หลักการท างานของ Infographic 
- ขั้นตอนการท า Infographic  

3 14 – 18 พฤศจิกายน 2565 - ขอบข่ายและประเภทของชิ้นงาน 

4 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 
- รู้จักการใช้โปรแกรม 
- เครื่องมือและส่วนประกอบ 

5 

 
28 พฤศจิกายน - 
2 ธันวาคม 2565  

 

- ศึกษาการออกแบบโลโก้ 

6 5 – 9 ธันวาคม 2565 

-การเลือกหัวเรื่อง 
-วางแผนและเลือกงานที่จะท า 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 5 ธันวาคม 2565 ชดเชยโดยการสอน
ผ่าน Line, Google classroom, Google meet) 

7 12 – 16 ธันวาคม 2565 

-วิธีการปฏิบัติงาน 
-วิธีการน าเสนอผลงาน 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยโดยการสอน
ผ่าน Line, Google classroom, Google meet) 

8 

19 – 22 ธันวาคม 2565 ออกแบบโลโก้ 

23 ธันวาคม 2565 
 สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

9  26 – 30 ธันวาคม 2565 

10 2 -6 มกราคม 2566 
การสร้างงาน 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 2 มกราคม 2566 ชดเชยโดยการสอน
ผ่าน Line, Google classroom, Google meet 

 
 
 
 
 



 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี เรื่องท่ีสอน 

11 9 -13 มกราคม 2566 การสร้างชิ้นงาน 

12 16 -20 มกราคม 2566 
การสร้างชิ้นงาน 
(สอนชดเชยวันหยุดที่ 16 มกราคม 2566 ชดเชย โดย 
การสอนผ่าน Line, Google classroom, Google meet,) 

13 23 -27 มกราคม 2566 การสร้างชิ้นงาน  

14 
30 มกราคม – 

3 กุมภาพันธ์ 2566 
การสร้างชิ้นงาน  

15 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 การสร้างชิ้นงาน  
16 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 การสร้างชิ้นงาน  
17 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 น าเสนอผลงาน 

18 
27 กุมภาพันธ์  - 
3 มีนาคม 2566 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

19 6-10 มีนาคม 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาสื่อสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์  
20 13-17 มีนาคม 2566 ประมวลผลการเรียนรายวิชาสื่อสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
 
5. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
 5.1  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
  สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาค  80 : 20  คะแนน 

- คะแนนก่อนกลางภาค  30 คะแนน   
- คะแนนสอบกลางภาค  20 คะแนน 
- คะแนนหลังกลางภาค  30 คะแนน   
- สอบปลายภาค  20 คะแนน 

รวม    100 คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5.2  คะแนนก่อนกลางภาค  รวม 30 คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

1, 2 สื่อสร้างสรรค์ด้วย
คอมพิวเตอร์คืออะไร 

10 - การตรวจค าตอบ
จากสมุดและใบงาน 

- PowerPoint 
- Projector 
- Note Book  
- ใบงาน 

3 ผลิตสื่ออะไรกันดี 20 - การตรวจค าตอบ
จากสมุดและใบงาน 

- PowerPoint 
- Projector 
- Note Book  
- ใบงาน 

 

 
5.3  คะแนนสอบกลางภาค  รวม  20  คะแนน    

 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบกลางภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1, 2 สื่อสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์คือ
อะไร 

20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบปฏิบัติจ านวน  1 ข้อ  3 ผลิตสื่ออะไรกันดี 

 
 
5.4  คะแนนหลังกลางภาค  รวม  30  คะแนน 
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนปลายภาค 
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบการประเมิน สื่อการสอน 

4,5 การสร้างชิ้นงาน 20 - การตรวจจาก
ชิ้นงาน 

- Projector 
- Note Book 
- ใบงาน  

6 การน าเสนอผลงาน 10 - การตรวจจากการ
น าเสนอผลงาน 

- Projector 
- Note Book  
- ใบงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.5  คะแนนสอบปลายภาค  รวม  20  คะแนน   
 

ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลสอบปลายภาค 
ตัวช้ีวัด หน่วยการเรียนรู้ คะแนน รูปแบบข้อสอบ 

1, 2 สื่อสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์คืออะไร 20 - แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
- แบบทดสอบปฏิบัติจ านวน 1 ข้อ 

3 ผลิตสื่ออะไรกันดี 
4,5 การสร้างชิ้นงาน 
6 การน าเสนอผลงาน 

 


