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 รหัสวิชา  ง31102  ชื่อวิชาการสรา้งงานสื่อผสม ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา 
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ค าน า 
 

          หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ล  าลกูกา เป็นหลกัสูตรท่ีมีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้เป็นคนดีของสังคม มีสมาธิจิตทางปัญญา มีความสามารถในการแข่งขนัมี       
จิตสาธารณะ ด ารงชีวิตอยา่งมีความสุขบนพ้ืนฐานความพอเพียง  และมีความเป็นสากล หลกัสูตรสถานศึกษาน้ี  
มีความสอดคลอ้งกับสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี  มีความสอดคลอ้งตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ และ
วิสยัทศัน์ทางโรงเรียน 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล  าลูกกา  จัดท าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกัราช 2551  ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปทุมธานี เขต 2   ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
ความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และทอ้งถ่ินโดยผา่น   ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 หลกัสูตรสถานศึกษาน้ี  เป็นเอกสารส าคญัท่ีครูใชเ้ป็นแนวทางการจดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนไดอ้ย่างมี
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
      (นายยงยทุธ   มัน่บุปผชาติ)                                                (นายปรีชา   กล  ่ารัศมี) 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา          ผูอ้  านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพฒันาการ ล  าลกูกา   
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ท าไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 

  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยเีป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาใหผู้เ้รียน  มีความรู้  ความ
เขา้ใจ   มีทกัษะพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต    และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง     สามารถน าความรู้เก่ียวกบั
การด ารงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลย ี มาใชป้ระโยชน์ในการท างานอยา่งมีความคิดสร้างสรรค ์และแข่งขนั
ในสังคมไทยและสากล   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ   รักการท างาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน   
สามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งพอเพียง  และมีความสุข   

 

 

  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  
มีทกัษะในการท างาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ  ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมี
สาระส าคญั  ดงัน้ี   

  การด ารงชีวิตและครอบครัว    เป็นสาระเก่ียวกับการท างานในชีวิตประจ าวนั  ช่วยเหลือตนเอง   
ครอบครัว   และสงัคมไดใ้นสภาพเศรษฐกิจท่ีพอเพียง   ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม   เนน้การปฏิบติัจริงจนเกิดความมัน่ใจ
และภูมิใจในผลส าเร็จของงาน  เพื่อใหค้น้พบความสามารถ  ความถนดั และความสนใจของตนเอง 

 การออกแบบและเทคโนโลยี   เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาความสามารถของมนุษย์
อยา่งสร้างสรรค์   โดยน าความรู้มาใชก้บักระบวนการเทคโนโลยี    สร้างส่ิงของ  เคร่ืองใช ้ วิธีการ  หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด ารงชีวิต 

 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  เป็นสาระเก่ียวกบักระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ   การ
ติดต่อส่ือสาร  การคน้หาขอ้มูล   การใชข้อ้มูลและสารสนเทศ    การแกปั้ญหาหรือการสร้างงาน  คุณค่าและ
ผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 การอาชีพ    เป็นสาระท่ีเก่ียวข้องกับทักษะท่ีจ  าเป็นต่ออาชีพ   เห็นความส าคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ  ใชเ้ทคโนโลยไีดเ้หมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ 

 

 



 

 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 

 

 

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานท่ีก  าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 

 สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใชภ้าษา
ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจดัและลดปัญหา
ความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มลูข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถกูตอ้ง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 
 2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ         ท่ีเผชิญได้
อยา่งถกูตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจความสัมพนัธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสงัคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใชใ้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนัในสังคม
ดว้ยการสร้างเสริมความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การ
ปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้  การส่ือสาร  
การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถกูตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

 
 

 
 



 

 

สาระมาตรฐานการเรียนรู้ 
 

 คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื่อใหส้ามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดงัน้ี 
1.  รักชาติ  ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
3.  มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
นอกจากน้ี   หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ...................ยงัไดก้  าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพ่ิมเติม

ใหส้อดคลอ้งตามบริบทและจุดเนน้ของโรงเรียนอีก  .....  ขอ้   คือ   
.................................................................     

 
 

 

 
สาระที่ 1   การด ารงชีวติและครอบครัว 
 มาตรฐาน ง 1.1   เขา้ใจการท างาน มคีวามคิดสร้างสรรค ์มีทกัษะกระบวนการท างาน ทกัษะการจดัการ 
ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา ทกัษะการท างานร่วมกนั และทกัษะการแสวงหาความรู้   มีคุณธรรม และลกัษณะ
นิสยัในการท างาน มีจิตส านึกในการใชพ้ลงังาน   ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม   เพ่ือการด ารงชีวิตและครอบครัว 
 

สาระที่  2   การออกแบบและเทคโนโลย ี   
มาตรฐาน ง 2.1 เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ีออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือ

วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยอียา่งมีความคิดสร้างสรรค ์ เลือกใชเ้ทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวิต 
สงัคม   ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

 
 



 

 

สาระที่ 3   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
             มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มลู การเรียนรู้ 
การส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างานและอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
 

สาระที่  4  การอาชีพ   
มาตรฐาน  ง 4.1 เขา้ใจ มีทกัษะท่ีจ  าเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในงานอาชีพ ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ

พฒันาอาชีพ   มีคุณธรรม และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

 

 

คุณภาพผู้เรียน   

 

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 
    เขา้ใจวิธีการท างานเพื่อการด ารงชีวิต สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทกัษะ  การท างาน
ร่วมกนั ทกัษะการจดัการ ทกัษะกระบวนการแกปั้ญหา และทกัษะการแสวงหาความรู้ ท างานอย่างมีคุณธรรม 
และมีจิตส านึกในการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและย ัง่ยนื 
     เข้าใจความสัมพนัธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี มีความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ   สร้างและพฒันา ส่ิงของเคร่ืองใช้หรือวิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลยอียา่งปลอดภยัโดยใชซ้อฟทแ์วร์ช่วยในการออกแบบหรือน าเสนอผลงาน วิเคราะห์และ
เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนัอยา่งสร้างสรรคต่์อชีวิต  สงัคม   ส่ิงแวดลอ้ม  และมีการจดัการ
เทคโนโลยดีว้ยวิธีการของเทคโนโลยสีะอาด 
     เขา้ใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลกัการท างานของคอมพิวเตอร์ 
ระบบส่ือสารขอ้มูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  คุณลกัษณะของคอมพิวเตอร์   และอุปกรณ์ต่อพ่วง   และมี
ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์  ใช้ฮาร์ ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์   ติดต่อส่ือสารและคน้หาขอ้มูลผ่านอินเทอร์เน็ต ใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูลให้เป็น
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างช้ินงานหรือ
โครงงาน 
    เขา้ใจแนวทางสู่อาชีพ  การเลือก และใชเ้ทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกบัอาชีพ   มีประสบการณ์ใน
อาชีพท่ีถนดัและสนใจ   และมีคุณลกัษณะท่ีดีต่ออาชีพ 

 



 

 

 

ตวัช้ีวดั  สาระการเรียนรู้   และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

รหัสวชิา  ง 31102  ช่ือวชิา  การสร้างงานส่ือผสม 

 

สาระที่  2  การออกแบบและเทคโนโลย ี

มาตรฐาน  ง 2.1  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ีออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวิธีการ 
ตามกระบวนการเทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการ
เทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง   และ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

3. สร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใชห้รือ 
วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลย ี   
อยา่งปลอดภยั โดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพฉายและแบบจ าลองเพื่อน าไปสู่การ
สร้างช้ินงาน  หรือถ่ายทอดความคิด ของ
วิธีการเป็นแบบจ าลองความคิดและการ
รายงานผลโดยใชซ้อฟทแ์วร์ช่วยในการ
ออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 
 

 ความคิดสร้างสรรคม์ี 4 ลกัษณะ ประกอบดว้ย   ความคิดริเร่ิม  
ความคล่องในการคิด  ความยดืหยุน่ในการคิด  และความคิด
ละเอียดลออ 

 ความคิดแปลกใหม่ท่ีได ้ตอ้งไม่ละเมิดความคิดผูอ่ื้น 
 ความคิดแปลกใหม่เป็นการสร้างนวตักรรมท่ีอาจน าไปสู่การจด
ลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิบตัร 

 การวิเคราะห์ผลดี  ผลเสีย การประเมินและการตัดสินใจเพื่อ
เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

4.มีความคิดสร้างสรรคใ์น                       
การแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการ  
ในงานท่ีผลิตเอง หรือการพฒันา
ผลิตภณัฑท่ี์ผูอ่ื้นผลิต  

 การเลือกใชส่ิ้งของเคร่ืองใชอ้ยา่งสร้างสรรค ์ โดยการเลือกส่ิงของ  เคร่ืองใชท่ี้
เป็นมิตรกบัชีวิต  สงัคม   ส่ิงแวดลอ้ม   

 

5. วิเคราะห์และเลือกใชเ้ทคโนโลย ีท่ี
เหมาะสมกบัชีวิตประจ าวนัอยา่ง
สร้างสรรคต่์อชีวิต สงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม และมีการจดัการเทคโนโลยี
ท่ีย ัง่ยนืดว้ยวิธีการของเทคโนโลยสีะอาด 

 เทคโนโลยสีะอาดเป็นการจดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนืแบบหน่ึง 

 

 

 



 

 

สาระที่ 3     เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน  มาตรฐาน ง 3. 1   เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มลู             
การเรียนรู้   การส่ือสาร   การแกปั้ญหา การท างาน  และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มคุีณธรรม  

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง   และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
5. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน
จากจินตนาการหรืองานท่ีท าใน
ชีวิตประจ าวนัอยา่งมีจิตส านึกและ
ความรับผดิชอบ 

ใชค้อมพิวเตอร์สร้างช้ินงานตามท่ีก  าหนดหรือออกแบบไวอ้ยา่งสร้างสรรค ์
ถกูตอ้งตามกระบวนการ โดยใชค้วามรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม 

๗. พฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 

 

 โครงงานคอมพิวเตอร์  แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการใชง้านดงัน้ี 
     -   การพฒันาส่ือเพื่อการศึกษา 

-   การพฒันาเคร่ืองมือ 
-   การทดลองทฤษฎี 
-   การประยกุตใ์ชง้าน 

     -   การพฒันาโปรแกรมประยกุต ์
   พฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

-   คดัเลือกหวัขอ้ท่ีสนใจ 
-   ศึกษาคน้ควา้เอกสาร 
-   จดัท าขอ้เสนอโครงงาน 
-   พฒันาโครงงาน 
-   จดัท ารายงาน 

-   น าเสนอและเผยแพร่ 
๘. ใชฮ้าร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ให้
เหมาะสมกบังาน 
 

   การเลือกคุณลกัษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ใหเ้หมาะสมกบังาน  
เช่น คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นงานส่ือประสม ควรเป็นเคร่ืองท่ีมสีมรรถนะสูง  
และใชซ้อฟตแ์วร์ ท่ีเหมาะสม 

10. ใชค้อมพิวเตอร์ในการ
ประมวลผลขอ้มลูใหเ้ป็น
สารสนเทศเพื่อประกอบ การ
ตดัสินใจ 

 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศช่วยใน การตดัสินใจของบุคคล  กลุ่ม องคก์ร               
ในงานต่างๆ     



 

 

ตวัช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง   และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

11.ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
น าเสนองานในรูปแบบท่ีเหมาะสม  
ตรงตามวตัถุประสงคข์องงาน 

   ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบโดยพจิารณา 
วตัถุประสงคข์องงาน   
 
 

 
12.ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ช้ินงานหรือโครงงานอยา่งมี
จิตส านึกและความรับผดิชอบ 
 

   ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานหรือโครงงาน ตามหลกัการท า
โครงงาน 

   ศึกษาผลกระทบดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากงานท่ีสร้างข้ึน 
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพฒันา 

13.บอกขอ้ควรปฏิบติัส าหรับผูใ้ช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  ขอ้ปฏิบติัส าหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  เช่น ส่ือสารและปฏิบติัต่อ
ผูอ่ื้นอยา่งสุภาพ ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของระบบท่ีใชง้าน ไม่ท าผดิ
กฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขใหก้บัผูอ่ื้น 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางวเิคราะห์ตวัช้ีวดัช้ันปี   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
รหัสวชิา  ง 31102  ช่ือวชิา  การสร้างงานส่ือผสม 

 

สาระที่  2  การออกแบบและเทคโนโลย ี

มาตรฐาน  ง 2.1  เขา้ใจเทคโนโลยแีละกระบวนการเทคโนโลย ีออกแบบและสร้างส่ิงของเคร่ืองใช ้หรือวิธีการ 
ตามกระบวนการเทคโนโลยใีนทางสร้างสรรคต่์อชีวติ  สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และมีส่วนร่วมในการจดัการ
เทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนื 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร/ท าอะไร 
น าไปสู่ 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. สร้างและพฒันาส่ิงของ
เคร่ืองใชห้รือ วิธีการ ตาม
กระบวนการเทคโนโลย ี
อยา่งปลอดภยั โดยถ่ายทอด
ความคิดเป็นภาพฉายและ
แบบจ าลองเพื่อน าไปสู่การ
สร้างช้ินงาน  หรือถ่ายทอด
ความคิด ของวิธีการเป็น
แบบจ าลองความคิดและการ
รายงานผลโดยใชซ้อฟทแ์วร์
ช่วยในการออกแบบหรือ
น าเสนอผลงาน 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การสร้างและพฒันา
ส่ิงของเคร่ืองใช ้
     การถา่ยทอดความคิดเป็น
ภาพฉายและแบบจ าลอง 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     สร้างและพฒันาส่ิงของ
เคร่ืองใช ้
     ถ่ายทอดความคิด ของ
วิธีการเป็นแบบจ าลอง
ความคิดและการรายงานผล
โดยใชซ้อฟทแ์วร์ช่วยในการ
ออกแบบหรือน าเสนอผลงาน 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- มุ่งมัน่ในการท างาน 

4.มีความคิดสร้างสรรคใ์น
การแกปั้ญหาหรือสนอง
ความตอ้งการในงานที่ผลิต
เอง หรือการพฒันาผลิตภณัฑ์
ที่ผูอ้ื่นผลิต  
 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การคิดสร้างสรรคเ์พื่อ
ผลิตช้ินงาน 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     แกปั้ญหาหรือสนองความ
ตอ้งการในงานที่ผลิตเอง 
หรือการพฒันาผลิตภณัฑท์ี่
ผูอ้ื่นผลิต 

- มุ่งมัน่ในการท างาน 

 



 

 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร/ท าอะไร 
น าไปสู่ 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. วิเคราะห์และเลือกใช้
เทคโนโลย ี ที่เหมาะสมกบั
ชีวิตประจ าวนัอยา่ง 
สร้างสรรคต่์อชีวิต สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม และมีการ
จดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนืดว้ย
วิธีการของเทคโนโลยสีะอาด 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     หลกัการคิดวิเคราะห์และ
เลือกใชเ้ทคโนโลย ี
     การจดัการเทคโนโลยทีี่
ย ัง่ยนืดว้ยวิธีการของ
เทคโนโลยสีะอาด 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     วิเคราะห์และเลือกใช้
เทคโนโลย ี ที่เหมาะสมกบั
ชีวิตประจ าวนัอยา่ง 
สร้างสรรคต่์อชีวิต สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม และมีการ
จดัการเทคโนโลยท่ีีย ัง่ยนืดว้ย
วิธีการของเทคโนโลยสีะอาด 

- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
- ความสามารถในการส่ือสาร 

- ใฝ่เรียนรู้ 
- วินยั 

 
สาระที่ 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มาตรฐาน ง 3.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มลูการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การแกปั้ญหา การท างาน และอาชีพอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร/ท าอะไร 
น าไปสู่ 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
5. แกปั้ญหาดว้ยกระบวนการ
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเท 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     แกปั้ญหาดว้ย
กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
- ความสามารถในการคิด 

 

ใฝ่เรียนรู้ 
มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

 

 



 

 

ตัวช้ีวัด ผู้เรียนรู้อะไร/ท าอะไร 
น าไปสู่ 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7. พฒันาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     โครงงานคอมพิวเตอร์ 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     พฒันาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ 

- ความสามารถในการส่ือสาร 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี
- ความสามารถในการคิด 

 

มีวินยั 
ใฝ่เรียนรู้ 

9. ติดต่อส่ือสาร คน้หาขอ้มูล
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การส่ือสาร คน้หาขอ้มูล
ผ่านอินเตอร์เน็ต 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     ติดต่อส่ือสาร คน้หาขอ้มูล
ผ่านอินเตอร์เน็ต 

มีวินยั 
ซ่ือสัตยสุ์จริต 

11. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
น าเสนองานในรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การน าเสนองาน 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
น าเสนองาน 

มีวินยั 
มุ่งมัน่ในการท างาน 

12. ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ช้ินงานหรือโครงงานอยา่งมี
จิตส านึกและความ
รับผิดชอบ 

ผู้เรียนรู้อะไร 
     การสร้างช้ินงานหรือ
โครงงานอยา่งมีจิตส านึก 
ผู้เรียนท าอะไรได้ 
     ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสร้าง
ช้ินงานหรือโครงงาน 

มีวินยั 
ใฝ่เรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ค าอธิบายรายวชิา  การสร้างงานส่ือผสม 
รหสัวิชา   ง 31102    ชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 4  

ภาคเรียนท่ี  2      เวลา  40  ชัว่โมง 
 

 
 ศึกษาหลกัการสร้างและพฒันาส่ิงของเคร่ืองใช ้การสร้างแบบจ าลองความคิด การใชซ้อฟต์แวร์ใน
การออกแบบและน าเสนอ หลกัการแก้ปัญหา การพฒันาผลิตภัณฑ์ หลกัการวิเคราะห์และการเลือกใช้
เทคโนโลยี หลกัการพฒันาโครงงาน วิธีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลกัการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประมวลผลข้อมูล การใช้เทคโนโลยีเพื่อน าเสนองาน การสร้างช้ินงานและโครงงานด้วยโปรแกรม 
Authorware หลกัการพฒันาและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนดว้ยโปรแกรม Authorware 
 ฝึกปฏิบติัโดยใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นการสร้างช้ินงานหรือ สร้างโครงงานส่ือผสมจากจินตนาการ 
ตามกระบวนการท่ีวางไวอ้ยา่งมีความคิด ริเร่ิม สร้างสรรค ์ 

มีจิตส านึกในการท างาน และมคีวามรับผดิชอบ ซ่ือสตัย ์มวีินยั รักการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มจิีตสาธารณะใน
การช่วยเหลือผูอ่ื้น และมีคุณธรรมจริยธรรมในการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า พร้อมทั้งมีความจงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสน์กษตัริย ์
   
 

 
ง 2.1  ม.4-6 /3 , 4-6 /4 , 4-6 /5   

 ง 3.1  ม.4-6 /5 , 4-6 /7 , 4-6 /8 , 4-6 /11 , 4-6 /12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โครงสร้างรายวิชาการสร้างงานส่ือผสม 
รหัสวชิา   ง 31102       ช้ัน  มัธยมศึกษาปีที่ 4   ( ภาคเรียนที่  2)        เวลา  40   ช่ัวโมง             
คะแนนเตม็   100  คะแนน    อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาค       80   :  20 

 

ล าดบัที ่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ /  
ตวัช้ีวดั 

ความรู้ เวลา 
(ช่ัวโมง) 

น า้หนัก
คะแนน 

(  ......... ) 
1 ทฤษฎีเก่ียวกบั

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และโปรแกรม 
Authorware เบ้ืองตน้ 

ง 2.1 

ขอ้ 3, 4, 5 

- ความหมาย ขอ้ดี
และขอ้เสีย และ
ประเภทของ
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
- หลกัการออกแบบ
หนา้จอคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
- ท าความรู้จกักบั
โปรแกรม 
Authorware 

6 10 

2 การใชโ้ปรแกรม Author 
ware 1 

ง 3.1 
ขอ้ 5,  11 

- การสร้างหนา้จอ
ตอบรับ 
- การสร้างรายการ
บทเรียน 
- การสร้างค าอธิบาย
รายวิชา 

8 10 

3 การใชโ้ปรแกรม Author 
ware 2 

ง 3.1 
ขอ้ 5, 11 

- การสร้างเน้ือหา
บทเรียน 
- การตกแต่งเน้ือหา
บทเรียนดว้ย 
multimedia 

8 10 

                            สรุปทบทวนภาพรวม  (สอบกลางภาค) 1 20 
 



 

 

4 การใชโ้ปรแกรม Author 
ware 3 

ง 3.1 
ขอ้ 5, 11 

- การสร้าง
แบบทดสอบ 
- การสร้างขอ้มลู
ผูส้อน 
- การสร้างเมนูออก
จากบทเรียน 

8 10 

5 โครงงานสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ง 3.1 
ขอ้ 7, 9, 12 

- การสร้างคู่มือ
ประกอบการใชง้าน
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
- การท าโครงการ
บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
- น าเสนอโครงงาน 

8 20 

                               
สรุปทบทวนภาพรวม  (สอบปลายภาค) 

 
1 

 
20 

 
รวม 40 100 

 

 

 

 


