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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
1. ทำไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความเข้าใจ  มีทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้
เกี่ยวกับการดำรงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่ างมีความคิด
สร้างสรรค์  และแข่งขันในสังคมไทยและสากล  เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  รักการทำงาน  
และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข   

 
1.2 เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพ่ือให้มี
ความรู้  ความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้   

การดำรงชีวิตและครอบครัวเป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือ
ตนเอง   ครอบครัวและสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  เน้นการปฏิบัติ
จริงจนเกิดความม่ันใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของตนเอง 

การออกแบบและเทคโนโลยี  เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่า ง
สร้างสรรค์  โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี  สร้างสิ่งของเครื่องใช้  วิธีการหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำรงชีวิต 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การติดต่อสื่อสาร  การค้นหาข้อมูล  การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ  การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน  
คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การอาชีพ   เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ   เห็นความสำคัญของคุณธรรม  
จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็น
แนวทางในการประกอบอาชีพ 

 
1.3 คุณภาพผู้เรียน 

   จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
        เข้าใจวิธีการทำงานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม ใช้วัสดุ อุปกรณ์  

และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการทำงาน มีลักษณะนิสัยการทำงาน                           
ที่กระตือรือร้น  ตรงเวลา  ประหยัด  ปลอดภัย  สะอาด  รอบคอบและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

       เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความคิดในการแก้ปัญหา 
หรือสนองความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะในการสร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่าย   
โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบ 
โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  2  มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
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อย่างถูกวิธี  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ    

       เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน การนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ 
และวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

        เข้าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน  มีทักษะการจัดการ  ทักษะ                  
การทำงานร่วมกัน  ทำงานอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์  มีลักษณะนิสัยการทำงานที่ขยัน 
อดทน  รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  มีมารยาทและมีจิตสำนึกในการใช้น้ำ ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

        เข้าใจความหมาย  วิวัฒนาการของเทคโนโลยี  และส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี                          
มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย  นำความรู้และทักษะการสร้าง
ชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยใช้กระบวนการ
เทคโนโลยี ได้แก่  กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็น
ภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนที่ความคิด  ลงมือสร้าง และประเมินผล  เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิต ประจำวัน
อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ 
         เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล   
เก็บรักษาข้อมูล  สร้างภาพกราฟิก  สร้างงานเอกสาร  นำเสนอข้อมูลและสร้างชิ้นงานอย่างมีจิตสำนึก
และรับผิดชอบ 

        รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ  รวมทั้งมีความรู้ความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับ
อาชีพ  

  จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
        เข้าใจกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน  มีทักษะ                     
การแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงาน                  
ที่เสียสละ  มีคุณธรรม  ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากร  
และสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
        เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี  มีความคิดสร้างสรรค์ใน 
การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  
อย่างถูกต้องและปลอดภัย  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพ่ือนำไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือ
แบบจำลองความคิดและการรายงานผล  เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม  
และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม 
        เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์  หลักการและวิธี
แก้ปัญหา  หรือการทำโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะการค้นหาข้อมูล  
และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้คอมพิวเตอร์                 
ในการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการ  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอ
งาน 
     เข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ การมีเจตคติที่ดีและเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพ 
วิธีการหางานทำ  คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการมีงานทำ  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ  มีทักษะ
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พ้ืนฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ และประสบการณ์ต่ออาชีพที่สนใจ และประเมินทางเลือก                          
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้  ความถนัดและความสนใจ 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
       เข้าใจวิธีการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะ                 
การทำงานร่วมกัน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  และทักษะการแสวงหาความรู้ 
ทำงานอย่างมีคุณธรรม  และมีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
       เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืน ๆ วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี 
มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือ
วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  โดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอ
ผลงาน  วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ 
ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

      เข้าใจองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง  และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหา เขียนโปรแกรมภาษา พัฒนาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต                           
ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นำเสนองาน และใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงาน 
       เข้าใจแนวทางสู่อาชีพ  การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ  
มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจและมีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
1.4 สาระ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

  สาระท่ี 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว 
       มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์  มีทักษะกระบวนการทำงาน  

ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน และทักษะการแสวงหา
ความรู้  มีคุณธรรม  และลักษณะนิสัยในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน  ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว  

      ตัวชี้วัดช่วงชั้น 4-6 
      1.  อธิบายวิธีการทำงานเพ่ือการดำรงชีวิต 
      2.  สร้างผลงานอย่างมีความคิด  สร้างสรรค์ และมีทักษะการทำงานร่วมกัน  
      3.  มีทักษะการจัดการในการทำงาน 
      4.  มีทักษะ กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน 
      5.   มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต 
      6.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน 
      7.  ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน  เพ่ือการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
               สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี   

   มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้าง
สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้เทคโนโลยี
ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน 
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      ตัวชี้วัดช่วงชั้น 4 – 6 
     1. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ  
     2. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี 
     3. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายและแบบจำลองเพ่ือนำไปสู่การสร้างชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิด
ของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผล  โดยใช้ซอฟแวร์ช่วยในการออกแบบหรือ
นำเสนอผลงาน 

     4. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง   
หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อ่ืนผลิต 

     5. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  
สังคมและสิ่งแวดล้อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด 

 
 

             สาระท่ี 3  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
              มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

ข้อมูล  การเรียนรู้  การสื่อสาร  การแก้ปัญหา  การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
และมีคุณธรรม  

    ตัวช้ีวัดช่วงชั้น 4 – 6  
    1.  อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ 
    2. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
    3. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูล สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
    5. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
    6. เขียนโปรแกรมภาษา 
    7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ 
    8. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 
    9. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 
  10. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
  11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน 
  12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 
  13. บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             สาระที่ 4 การอาชีพ   
                 มาตรฐาน  ง 4.1  เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพ  มีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

   ตัวช้ีวัดช่วงช้ัน 4-6 
   1. อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ 
   2. เลือก  และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ 
   3.  มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
   4.  มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. การสาธิต ฝึกปฏิบัติ 
2. การร่วมอภิปราย  แสดงความคิดเห็น 
3. การศึกษาเอกสารจากใบความรู้  
4. การใช้แหล่งเรียนรู้จาก Internet 

 

การบูรณาการ 
1. การบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. การบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

รูปแบบการเรียนการสอน 
1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
3. การฝึกปฏิบัติ 

 

แนวทางการติดตาม  ประเมินผล  ประกันคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 
2. ผลงานนักเรียน 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และผู้ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ง 33241   การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม CMS 

    สาระเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1.0 หน่วยกิต  จำนวนเวลา 40 
ชั่วโมง 

 
           ศึกษาเก่ียวกับหลักการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม CMS (Content Management 
System) 
การประยุกต์การสร้างเว็บไซต์ การจัดการและการตกแต่งข้อความ การแทรกภาพ  ลงในเว็บไซต์  การ
สร้างจุดเชื่อมโยงในแต่ละหน้าเว็บไซต์ การแบ่งหน้าเว็บไซต์เป็นส่วน ๆ การสร้างฟอร์มเพ่ือรองรับ
ข้อมูลจากผู้ใช้  การประยุกต์สร้างธีมส์ในการตกแต่งเอกสารเว็บไซต์ การแทรกมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ ลง
ในเว็บไซต์   การจัดการเว็บไซต์ การขอใช้บริการเสริมต่าง ๆ เพ่ือการตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงาม การขอ
พ้ืนที่เพ่ือรองรับเว็บไซต์ การนำเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต   

ศึกษาเทคนิคการสร้างเว็บไซต์และสร้างเว็บไซต์ให้สวยงามน่าสนใจ รวมถึงการปลูกฝังให้
นักเรียนมีจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ทราบกฎ กติกา มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต 
เข้าใจและสร้างทักษะการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถนำเสนอผลงาน  สร้างงานหรือโครงงานและแก้ปัญหาได้    
              ปฏิบัติและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รู้จักแก้ปัญหา  อธิบาย วิเคราะห์ และทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  เกิดเจตคติที่ดีต่องานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
 
สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล     
 การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  
ตัวช้ีวัด ชั้น ม.4 – 6  

1. อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ     
2. อธิบายองค์ประกอบ และหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  
3. อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
4. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง     
5. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ    
7. พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์     
8. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ให้เหมาะสมกับงาน     
9. ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต     

    10. ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจ     
    11. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน     
    12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา ง 33241 การสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยโปรแกรม CMS 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวน 1 หน่วยกิต 
 

แผนการ
เรียนรู้ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

1. ปฐมนิเทศ       วิธีการจัดการเรียนรู้ใน
วิ ช า  ก า ร ส ร้ า ง เว็ บ ไซ ต์
ส ำ เร็ จ รู ป  CMS ใช้ วิ ธี ก าร
ส มั ค ร ล ง ท ะ เบี ย น ผ่ า น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ
สามารถศึกษาขั้นตอนการ
เรียนรู้ตามที่ กำหนดไว้ใน
คู่มือการเรียนรู้  

2 - 

2. CMS คืออะไร 1.  อธิบาย   
    องค์ประกอบ 
    ของระบบ

สารสนเทศ 
2. บอกข้อควรปฏิบัติ

สำหรับผู้ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ     

  เว็บไซต์สำเร็จรูป 
(Content  

Management System : 
CMS ) หรือมีชื่อเรียกอีก
อย่างว่า "ระบบจัดการ
เนื้อหา" เป็นเว็บไซต์ที่มี
ระบบจัดการเนื้อหาที่อยู่บน
เว็บไซต์ทั้งหมดผ่านระบบ 
"Admin" ที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ 
(Webmaster) สร้างข้ึนเพ่ือ
อำนวยความสะดวกใน 
การปรับแต่งข้อความเนื้อหา 
Banner หรือส่วนอื่น ๆ ตาม
ต้องการ โดยไม่จำเป็นที่
จะต้องเปิดไฟล์เว็บไซต์
ขึ้นมาเพ่ือแก้ไขข้อความและ
ทำการอัพโหลดไฟล์ขึ้นไป
บน Server ใหม่อีกครั้ง 

2 5 
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แผนการ
เรียนรู้ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

3. Web Server  
และ AppServ 
คืออะไร 

1. อธิบาย 
   องค์ประกอบของ   
   ระบบสารสนเทศ 
2. อธิบาย 
    องค์ประกอบและ   
    หลักการทำงาน 
    ของคอมพิวเตอร์ 
3. อธิบาย 
   ระบบสื่อสาร  
   ข้อมูล สำหรับ 
   เครือข่าย  
   คอมพิวเตอร์ 
 

     เ ว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอ ร์  (Web 
Server) คื อ  เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ซึ่ งให้บริการที่
เก็บเว็บไซต์ (Server) แล้วให้
ผู้ ใช้  (Client) เรียกชมหน้ า
เว็บไซต์ได้โดยใช้โพรโทคอล 
HTTP ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ 
    AppServ คือ  โปรแกรม
ที่รวบรวมเอา Open Source 
Software หลายๆ อย่ างมา
รวมกันโดยมี Package หลัก
ดังนี้Apache, PHP, MySQL, 
phpMyAdmin 

2 5 

4. ฐานข้อมูล 
(Database) 

1.  อธิบาย   
    องค์ประกอบของ  
    ระบบสารสนเทศ 
2. อธิบายระบบ 
    สื่อสารข้อมูล  
    สำหรับเครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์ 
 

    ฐานข้อมูล (Database) 
หมายถึง ระบบจัดเก็บข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเป็น
ระบบตามวัตถุประสงค์เพ่ือ
การใช้งานในสารสนเทศ และ
สามารถนำข้อมูลสารสนเทศ
เหล่ านั้ น มาใช้ ได้ ทุ ก เมื่ อที่
ต้องการ 
     ประเภทของฐานข้อมูล 
ได้แก่ 1) relational  
Database ซึ่งเป็นฐานข้อมูล 
 เก็บข้อมูลในแบบของตาราง  
ทำให้สามารถจัดการและ 

4 5 
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แผนการ
เรียนรู้ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

   เข้าถึงได้หลายวิธี   
2) distributed database  
เป็นฐานข้อมูลที่สามารถ 
กระจายและ replicate  
ระหว่างจุดต่าง ๆ บน 
เครือข่าย และ 3) object- 
oriented programming  
database หมายถึง ข้อมูล 
ที่กำหนดในอ๊อบเจค  
class และ subclass 
 

  

5 โปรแกรม 
Wordpress 

1. อธิบาย 
    องค์ประกอบและ 
   หลักการทำงาน 
   ของ
คอมพิวเตอร์2. บอก
คุณลักษณะ 
    ของคอมพิวเตอร์ 
    และอุปกรณ์ 
    ต่อพ่วง 
3. ใช้ฮาร์ดแวร์ 
    และซอฟแวร์ 
   ให้เหมาะสมกับ  
    งาน     
 
 

     ก า ร น ำ โ ป ร แ ก ร ม 
Wordpress เ ว อ ร์ ชั่ น
ภาษาไทยติดตั้ง  สามารถ
ด า ว น์ โห ล ด โด ย ไม่ เสี ย
ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://th.wordpress.org  
หลังทำการดาวน์โหลดให้ทำ
ก า ร เปิ ด ไฟ ล์  worpress-
3.7.1-th.zip เพ่ือเตรียมทำ
การแตกไฟล์  และทำการ
ติดตั้งโปรแกรมตามขั้นตอน
ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบจน
สำเร็จ 
 
 

4 5 
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แผนการ
เรียนรู้ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

6. เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร 

1. อธิบายระบบสื่อสาร  
    ข้อมูล สำหรับ 
    เครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์ 
2.  ใช้คอมพิวเตอร์ใน 
    การประมวลผล 
    ข้อมูลให้เป็น 
    สารสนเทศ เพื่อ 
    ประกอบ 
    การตัดสินใจ     

   การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้วยโปรแกรม 
worldprees สามารถ
จำแนกได้เป็น  
   1) ข้ อ มู ล ช นิ ด
ข้อความ  
   2) ข้ อ มู ล ช นิ ด
รูปภาพ  
   3) ข้ อ มู ล ช นิ ด สื่ อ
ประสม (multimedia) 

4 15 

7. รูปแบบบล็อก 
(Themes) 

1. อธิบายองค์ประกอบ 
    และหลักการทำงาน  
    ของคอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายระบบสื่อสาร 
    ข้อมูล สำหรับ 
    เครือข่าย 
    คอมพิวเตอร์ 
3. ใช้คอมพิวเตอร์ใน 
    การประมวลผล 
    ข้อมูลให้เป็น 
    สารสนเทศ  
    เพ่ือประกอบ 
   การตัดสินใจ     

      รูปแบบบล็อก 
(Themes) คือ การ
แสดงผลหน้าจอที่มี
หลายๆ รูปแบบที่
สวยงามโดยสร้างขึ้นมา
เอง ซึ่งโปรแกรม 
wordpress มีให้เลือก
อยู่หลายรูปแบบซึ่ง
จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
 

4 15 

8. การสร้างลิงค์ 1. อธิบายระบบสื่อสาร 
    ข้อมูล สำหรับ 
    เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
2. ติดต่อสื่อสาร 
   ค้นหาข้อมูลผ่าน 
   อินเตอร์เน็ต     

    การสร้างลิงค์ คือ 
การสร้างจุดเชื่อมโยง
จากเว็บไซต์ภายนอก
ของหน่วยงานอ่ืนๆ 
นำเข้ามาไว้ในเว็บไซต์ที่
สร้างข้ึน 

4 15 
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แผนกา
รเรียนรู้ 

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

ตัวช้ีวัด สาระสำคัญ 
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ำหนัก
คะแนน 

9. ปลั๊กอินและ
โมดูล 

1. บอกคุณลักษณะ 
    ของคอมพิวเตอร์และ 
    อุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. ใช้ฮาร์ดแวร์ 
    และซอฟแวร์ให้ 
    เหมาะสมกับงาน     
 

   ปลั๊กอิน (Plug-ins)  คือ 
โปรแกรมเสริมที่มี ไว้ ใช้   
โดยที่เราไม่ต้องเขียนคำสั่ง
เอง 
 

4 5 

10 เว็บไซต์ของฉัน 1. ใช้เทคโนโลย ี
   สารสนเทศ นำเสนอ 
   งานในรูปแบบที่   
    เหมาะสม ตรงตาม 
   วัตถุประสงค์ 
2. ใช้คอมพิวเตอร์ 
     ชว่ยสร้างชิ้นงาน 
     หรือโครงงานอย่างมี 
     จิตสำนึกและความ 
    รับผิดชอบ     
3.  พัฒนาโครงงาน 
    คอมพิวเตอร์     

   การสร้างเว็บเพจโดยใช้
โปรแกรม Wordpress  
   การขอพ้ืนที่เว็บไซด์จาก
อินเตอร์เน็ตเพ่ืออัปโหลด
ข้อมูล  
การอับโหลดเว็บเพจ 
และการนำเสนอผลงาน
ของตนเอง 
 

8 20 

สอบปลายภาคเรียน 2 10 

รวม 40 100 

 


