
โครงสรางรายวิชา 
รหัสวิชา  ง31131  ชื่อรายวิชา  เทคโนโลยสีารสนเทศ 
รายวิชาพ้ืนฐาน    กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี      
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4                            เวลา  40  ชั่วโมง    จํานวน  1  หนวยกิต 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อหนวยการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู/ 

ตัวชี้วัด 
สาระสําคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

นํ้าหนัก
คะแนน 

1. องคประกอบของระบบ
สารสนเทศ 

ง 3.1 เขาใจเห็นคุณคาและ
ใชกระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร 
การแกปญหา การทํางาน 
และอาชีพอยางมี
ประสทิธิภาพ และมีคุณธรรม 
ม. 4-6/1 อธิบาย
องคประกอบของสารสนเทศ 

     องคประกอบของระบบสารสนเทศ
ไดแก ฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล 
บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

2 5 

2 องคประกอบพื้นฐานของ
เครื่องคอมพิวเตอร 

ง 3.1 
ม. 4-6/2อธิบาย
องคประกอบและหลักการ
ทํางานของคอมพิวเตอร 

     การทํางานของคอมพิวเตอร
ประกอบดวยหนวยสําคัญ 5 หนวย 
ไดแก หนวยรับเขา หนวยประมวลผล
กลาง หนวยความจําหลัก 
หนวยความจําสํารอง และหนวย
สงออก  
 

4 10 

3. ระบบเครือขายและการ
สื่อสารบนเครือขาย 

ง 3.1 
ม.4-6/3 อธิบาย
ระบบส่ือสารขอมูลสําหรับ
เครือขายคอมพิวเตอร 

     ระบบส่ือสารขอมูล ประกอบดวย  
ขาวสาร  ผูสง  ผูรับ  สื่อกลาง
โพรโตคอล 

เครือขายคอมพิวเตอรจะสื่อสารและ

รับ-สงขอมูลกันไดตองใชโพรโตคอล

ชนิดเดียวกัน 

วิธีการถายโอนขอมูลแบบขนานและ

แบบอนุกรม 

4 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ลําดับ
ที ่
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4. คุณลักษณะของ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวง 

ง 3.1เขาใจเห็นคุณคาและใช
กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร 
การแกปญหา การทํางาน 
 และอาชีพอยางมี
ประสทิธิภาพ และมีคุณธรรม 
ม. 4-6/4บอกคุณลักษณะ
ของคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตอพวง 

     คุณลักษณะ (Specification)ของ
อุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณตอ
พวง  

2 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การแกปญหาคอมพิวเตอร
เบื้องตน 

ง 3.1 
ม. 4-6/5  แกปญหาดวย
กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางมี
ประสทิธิภาพ 

 ขั้นตอนการแกปญหาคอมพิวเตอร
ไดแก 
-  การวิเคราะหและกําหนด
รายละเอียดของปญหา 
 -  การเลือกเครื่องมือและออกแบบ
ข้ันตอนวิธี 
-  การดําเนินการแกปญหา 
 -  การตรวจสอบและการปรับปรุง 
การถายทอดความคิดในการแกปญหา
อยางมีข้ันตอน 

2 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. หลักการแกปญหากับ
ภาษาคอมพิวเตอร 

ง 3.1 
ม. 4-6/6เขียนโปรแกรม 
ภาษา 

     ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 5 
ข้ันตอน  การเขียนโปรแกรม  
และการเขียนโปรแกรมในงานดาน
ตางๆ 

6 15 
 
 

 
7. การพัฒนาโครงงาน

คอมพิวเตอร 
ง 3. ม. 4-6/7  พัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร 

     โครงงานคอมพิวเตอร  และ 
 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร 

4 10 
 

8. ฮารดแวรและซอฟตแวร ง 3.1เขาใจเห็นคุณคาและใช
กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร 
การแกปญหา การทํางาน 
 และอาชีพอยางมี
ประสทิธิภาพ และมีคุณธรรม 
ม. 4-6/8  ใชฮารดแวรและ
ซอฟตแวรใหเหมาะสมกับ
งาน 

     การเลือกคุณลักษณะของฮารดแวร
และซอฟตแวรใหเหมาะสมกับงาน  
 

2 5 
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9. อินเทอรเน็ต ง 3.1 
ม. 4-6/9  ติดตอส่ือสาร  
คนหาขอมูลผานอินเทอรเน็ต 

ปฏิบัติการติดตอสื่อสาร  คนหาขอมูล
ผานอินเทอรเน็ต คุณธรรมและ
จริยธรรมในการใชอินเทอรเน็ต 

2 5 
 

 
10. ขอมูลและสารสนเทศ ง 3.1เขาใจเห็นคุณคาและใช

กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร 
การแกปญหา การทํางาน 
 และอาชีพอยางมี
ประสทิธิภาพ และมีคุณธรรม 
ม. 4-6/10  ใชคอมพิวเตอร
ในการประมวลผลขอมูลให
เปนสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 

     ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชวยในการตัดสินใจของบุคลากร  กลุม  
องคกร  ในงานตางๆ 

2 5 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11. เทคโนโลยีสารสนเทศ ง 3.1เขาใจเห็นคุณคาและใช
กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร 
การแกปญหา การทํางาน 
 และอาชีพอยางมี
ประสทิธิภาพ และมีคุณธรรม 
ม. 4-6/11  ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศนําเสนองานใน
รูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตาม
วัตถุประสงคของงาน 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานใน
รูปแบบ  โดยพิจารณาวัตถุประสงค
ของงาน 

4 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. สรางสรรคผลงาน ง 3.1เขาใจเห็นคุณคาและใช
กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน
ขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร 
การแกปญหา การทํางาน 
 และอาชีพอยางมี
ประสทิธิภาพ และมีคุณธรรม 
ม. 4-6/12  ใชคอมพิวเตอร
ชวยสรางช้ินงานหรือ
โครงงานอยางมีจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบ 

     ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงาน
หรือโครงงานตามหลักการทําโครงงาน
ศึกษาผลกระทบดานสังคมและ
ส่ิงแวดลอมที่เกิดจากงานที่สรางขึ้น
เพื่อหาแนวทางปรบัปรุงและพัฒนา 

4 10 
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13. ขอปฏิบัติในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ง 3.1 
ม. 4-6/13  บอกขอควร
ปฏิบัติสําหรับผูใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     ขอควรปฏิบตัิสําหรับผูใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

2 5 

รวม 40 100 
 


