
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก  รายชื่อผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการศกึษาคนควาดวยตนเอง 
 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา 

1. นายชาตรี  ชัยลอม 

ตําแหนง ครู   อันดับ  ครูชํานาญการ วิทยาลัยเทคนิคแพร 

2. นายกิตติศักดิ์  คําผัด  

ตําแหนง ครู   อันดับ ครูชํานาญการ วทิยาลัยเทคนิคแพร 

3. นายเอกชัย  ไกแกว    

ตําแหนง ครู   อันดับ  ครูชํานาญการ วิทยาลัยเทคนิคแพร 
 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิดานการวิจยัและประเมินผล 

1. นางปารม ี จนัทรนิมิตร 

ตําแหนง ครู   อันดับ  ครูชํานาญการพิเศษ วทิยาลัยเทคนิคแพร 

2. นายสมชาย  บัวบานแยม 

ตําแหนง ครู   อันดับ  ครูชํานาญการพิเศษ วทิยาลัยเทคนิคแพร   

3. นายวัฒนสัณห  วงัสาร   

ตําแหนง ครู   อันดับ  ครูชํานาญการพิเศษ วทิยาลัยเทคนิคแพร 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิดานสือ่และนวัตกรรม 
1. นายกิติศักดิ์  เกิดโต   

ตําแหนง  อาจารย  ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  

2. นางสาวสุภาภรณ  จับจาย   

ตําแหนง  อาจารย  ประจําภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

4. นายกิตติศักดิ์  คําผัด  

ตําแหนง ครู   อันดับ ครูชํานาญการ วทิยาลัยเทคนิคแพร 

5. นายเอกชัย  ไกแกว    

ตําแหนง ครู   อันดับ  ครูชํานาญการ วิทยาลัยเทคนิคแพร 

6. นายนพดล  คาํเขียว 

ตําแหนง  ครู  อันดับ  ครูชํานาญการ วิทยาลัยเทคนิคแพร 
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ภาคผนวก ข หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (2546) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง  พุทธศกัราช 2546  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 มาตรฐานวชิาชีพสาขาวชิา 

1. ส่ือสารทางเทคนิคในงานอาชีพ  

2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชพี  

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและกระบวนการแกปญหา  

4. จัดการ ควบคมุ และพฒันาคุณภาพงาน  

5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค  

6. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซด  
7. พัฒนาโปรแกรมประยุกตดวยโปรแกรมเชงิวัตถ ุ 

8. ออกแบบระบบงานฐานขอมูล  

9. ออกแบบ ติดตั้ง ฝกอบรม และบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพวิเตอร  

10. วิเคราะห ออกแบบ ระบบงานสารสนเทศและอินเทอรเนต็ 
 จุดประสงคของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวยวิศวกรหรือ

ประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 1. เพื่อใหมีความรู และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเกิดความ

เจริญกาวหนา  

 2. เพื่อใหมีความรู และทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของ 

ชางเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตาม

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  

 3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการ

พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และสังคม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ  

 5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ

ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวชิา
อุตสาหกรรมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

รวมไมนอยกวา 88 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้ 

 1. หมวดวชิาสามัญ ไมนอยกวา     24  หนวยกิต 

  1.1 วิชาสามญัทั่วไป   ( 13 หนวยกิต ) 

  1.2 วิชาสามญัพื้นฐานวิชาชีพ  (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต ) 

 2. หมวดวชิาชพี ไมนอยกวา      61  หนวยกิต 

  2.1 วิชาชพีพืน้ฐาน   (15 หนวยกิต) 

  2.2 วิชาชพีสาขาวชิา   (24 หนวยกิต) 

  2.3 วิชาชพีสาขางาน   (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต) 

  2.4 โครงการ    (4 หนวยกิต) 

 3. หมวดวชิาเลอืกเสร ีไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

 4. ฝกงาน     (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 

 5. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 120 ชั่วโมง 

   รวม ไมนอยกวา      91  หนวยกิต 

 โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา

ทุกสาขาวิชา และผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเทา 
 1. หมวดวชิาพืน้ฐาน      24  หนวยกิต 
  1.1 วิชาสามัญทัว่ไป (13 หนวยกิต) 
รหัส   ชื่อวิชา       หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3000-110X  กลุมวิชาภาษาไทย       3  (3) 

3000-1201  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1    2  (3) 

3000-1202  ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2    2  (3) 

3000-1301  ชีวิตและวัฒนธรรมไทย      1  (1) 
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3000-130X  กลุมวิชาสังคมศึกษา      2  (2) 

3000-1601  หองสมุดกบัการรูสารสนเทศ     1  (1) 

3000-160X  กลุมวิชามนุษยศาสตร      2  (2) 

  1.2 วิชาสามัญพืน้ฐานวิชาชพี (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต ) 
รหัส   ชื่อวิชา      หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ      1  (2) 

3000-122X  กลุมวิชาภาษาอังกฤษ      1  (2) 

3000-142X  กลุมวิชาวทิยาศาสตร      3  (4) 

3000-1521  คณิตศาสตร 2       3  (3) 

3000-1525  แคลคูลัส 1       3  (3) 
 2. หมวดวชิาชพี ไมนอยกวา     61  หนวยกิต 
  2.1 วิชาชพีพืน้ฐาน      15  หนวยกิต  

   ใหเรียนรายวชิา ลําดับที ่1 - 4 และเลือกเรยีนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 

3000-010X   1 รายวิชา 
รหัส   ชื่อวิชา      หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3901-1001  เทคโนโลยีสารสนเทศ      3  (4) 

3901-1002  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1     3  (4) 

3901-1003  ระบบฐานขอมูล       3  (4) 

3901-1004  เครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน     3  (4) 

3000-010X  กลุมบริหารคุณภาพ      3  (3) 

หมายเหต ุรหัสวิชาทีม่ีอักษร X ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร 

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา       24  หนวยกิต 

ใหเรียนรายวชิาลําดับที ่1-6 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด 
รหัส   ชื่อวิชา      หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3901-2001  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ   3  (4) 

3901-2002  โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธ ี    3  (4) 

3901-2003  การวิเคราะหและออกแบบเชงิวัตถ ุ    3  (4) 

3901-2004  การพัฒนาระบบฐานขอมูล      3  (4) 

3901-2005  การออกแบบและพัฒนาเวบ็     3  (4) 

3901-2006  การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ1      3  (4) 
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3901-2007  วิศวกรรมซอฟตแวร      3  (4) 

3901-2008  การโปรแกรมดวย XML      3  (4) 

3901-2009  การโปรแกรมเว็บ 1      3  (4) 

3901-2010  การโปรแกรมเว็บ 2      3  (4) 

3901-2011  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื้องตน  3  (3) 

  2.3 วิชาชพีสาขางาน ไมนอยกวา     18  หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ จนครบหนวยกิตที่กาํหนด 
รหัส   ชื่อวิชา      หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3901-2101  ความปลอดภยัโครงขาย      3  (4) 

3901-2102  การบํารุงรักษาเครือขายคอมพิวเตอร    3  (5) 

3901-2103  พื้นฐานลนิุกส       3  (4) 

3901-2104  การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ2      3  (4) 

3901-2105  การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ3      3  (4) 

3901-2106  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2     2  (3) 

3901-2107  การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3     2  (3) 

3901-2108  การพัฒนาวนิฟอรม      2  (3) 

3901-2109  พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเลก็ทรอนกิส    3  (3) 

3901-2110  พื้นฐานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส     2  (2) 

3901-2111  พื้นฐานด็อตเน็ต       3  (4) 

3901-2112  โปรแกรมด็อตเน็ตทางเซิฟเวอร     3  (4) 

3901-2113  การบริการคอมพลัส      2  (3) 

3901-2114  การใชงานบรกิารเว็บ      2  (3) 

3901-2115  การวิเคราะหและออกแบบระบบ     3  (4) 

3901-2116  โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1     1  (2) 

3901-2117  โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     1  (2) 

3901-2118  การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ     3  (3) 

3901-2119  วิทยาการกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1    3  (*) 

3901-2120  วิทยาการกาวหนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2    2  (*) 

3901-2121  ปญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1    3  (*) 

3901-2122  ปญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2    2  (*) 
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3901-2123  งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 1    3  (5) 

3901-4101  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1     5  (*) 

3901-4102  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     5  (*) 

3901-4103  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3     4  (*) 

3901-4104  ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4     4  (*) 

   สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศกึษารวมกับสถาน

ประกอบการ วิเคราะหจุดประสงครายวชิา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการ

ประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา  40 ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกติ 

  2.4 โครงการ 4 หนวยกิต 
รหัส   ชื่อวิชา      หนวยกิต  (ชั่วโมง) 
3901-6001  โครงการ       4  (*) 

 3. หมวดวชิาเลอืกเสร ีไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

  ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา 

 4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน) 

  ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 

ภาคเรียน 

 5. กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 120 ชั่วโมง 

  ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง รวมไมนอยกวา 120 ชั่วโมง 

 
จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบาย  รายวชิา  3901-1001 เทคโนโลยีสารสนเทศ   3 (4)    
(Information Technology) 
 จุดประสงครายวชิา 
 1. เพื่อใหเขาใจพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 

 2. สามารถประยกุตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 

 3. มีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
 มาตรฐานรายวิชา 
 1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรทําการประมวลผลขอมูลเพื่อสารสนเทศ 

 2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพือ่การจัดการสารสนเทศ 

 3. ประยุกตใชอินเตอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
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 คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบ

สารสนเทศ ระบบสารสนเทศขององคกร การนําเสนอขอมูลและสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร 

ฮารดแวรซอฟตแวร รูปแบบของขอมูล อุปกรณรับสงขอมูล การจัดเก็บและดูแลขอมูล ระบบ

เครือขาย อินเทอรเนตและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ 
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ภาคผนวก ค เครื่องมือในการศึกษาคนควา 
 

แบบประเมินความสอดคลองของขอคําถาม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา  3901 – 1001 
ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   สงักัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคแพร   จงัหวัดแพร 
 

ผูประเมิน  .................................................................................. 
 

 
คําชี้แจง  
1. โปรดพิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา  3901 

– 1001 และกรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชอง  “ความคิดเห็น” ตามความคิดเหน็ของ

ทาน 

2. คาระดับคะแนนการพจิารณาในแบบประเมินนี้ม ี3 ระดับ มีความหมายดังนี ้

คาระดับ +1   หมายถึง   ถาแนใจวาขอคําถามสามารถประเมินความเหมาะสมของ 

                                        บทเรียนบนเครือขายฯได 

คาระดับ   0   หมายถึง   ถาไมแนใจวาขอคําถามสามารถประเมินความเหมาะสมของ 

                                       บทเรียนบนเครือขายฯได 

คาระดับ  -1   หมายถึง   ถาแนใจวาขอคําถามไมสามารถประเมินความเหมาะสมของ 

                                       บทเรียนบนเครือขายฯได 
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หนวยที่  1 หลักพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1.  ความหมายของขอมูล  

ก. อุปกรณหรือเครื่องมือที่
เกี่ยวของกับการรวบรวม

ประมวลผล เก็บรักษา 

ข. การประมวลผลที่เปน
สารสนเทศ 

ค.  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

เหตุการณหรือขอมูลดิบ 

ง. ขอมูลที่ผานการประมวลผล

หรือจัดระบบแลว 

 

    

2.  ความหมายของสารสนเทศ 

ก.  อุปกรณหรือเครื่องมือที่

เกี่ยวของกับการรวบรวม

ประมวลผล เก็บรักษา 

ข. การประมวลผลที่เปน
สารสนเทศ 

ค. ขอเท็จจริงเกีย่วกับ
เหตุการณหรือขอมูลดิบ 

ง. ขอมูลที่ผานการประมวลผล
หรือจัดระบบแลว 

 

    

 

1. บอกความหมาย
ของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ลักษณะของ
สารสนเทศที่ด ี

3. บทบาทของระบบ
สารสนเทศ 

4. องคประกอบระบบ
สารสนเทศที่ใช

คอมพิวเตอร 

5. ประโยชนของระบบ
สารสนเทศ 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

3. ขอใดคือลักษณะของสารสนเทศ

ที่ดีดานเนื้อหา  

ก.  การปรับปรุงใหทนัสมัย 

ข. ความสมบูรณครอบคลุม 

ค. ชัดเจน 

ง. ความยืดหยุน 

4.  ความหมายของระบบ

สารสนเทศเพือ่การจัดการ  

ก.  ระบบที่รวบรวม 

ประมวลผล เก็บรักษาและ

เผยแพรสารสนเทศเพื่อใชใน

การวางแผน 

ข. การประมวลผลที่เปน
สารสนเทศ 

ค. ขอมูลที่ผานการประมวลผล
หรือจัดระบบแลว 

ง. ขอเท็จจริงเกีย่วกับ
เหตุการณหรือขอมูลดิบ 

 

    

5.  ขอใดเปนองคประกอบของ

ระบบสารสนเทศ  

ก. ฮารดแวร (Hard ware) 

ข. ซอฟตแวร(Software) 

ค. ฐานขอมูล (Database) 

ง. ถูกทกุขอ 

 

    

 

     

 



 

 

83

83

ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

 6. ขอใดคือความหมายของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. อุปกรณหรือเครื่องมือที่
เกี่ยวของกับการรวบรวม

ประมวลผล เก็บรักษา 

ข. การประมวลผลที่เปน
สารสนเทศ 

ค. ขอเท็จจริงเกีย่วกับ
เหตุการณหรือขอมูลดิบ 

ง. ขอมูลที่ผานการประมวลผล
หรือจัดระบบแลว 

 

7. ขอใดคือประโยชนของระบบ

สารสนเทศดานประสิทธิภาพ  

ก.  ระบบสารสนเทศชวยใน

การตัดสินใจ 

ข. ระบบสารสนเทศทาํใหการ
ปฏิบัติงานมีความรวดเรว็มาก

ขึ้น 

ค. ความไดเปรียบในการ
แขงขัน 

ง. ระบบสารสนเทศชวย
ปรับปรุงคุณภาพของสนิคา / 

บริการใหดีขึ้น 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

 8. ขอใดคือประโยชนของระบบ

สารสนเทศดานประสิทธิผล  

ก.  ระบบสารสนเทศชวยทาํให

การประสานงานระหวางผาน

ตาง ๆ เปนไปไดดวยดี 

ข. ชวยทําใหการติดตอส่ือสาร
เปนไปอยางรวดเร็ว 

ค. ระบบสารสนเทศชวยในการ
ตัดสินใจ 

ง. ชวยลดตนทุน 

 

9. ขอใด คือลักษณะสารสนเทศที่ดี

ดานกระบวนการ  

ก.  ความสามารถในการเขาถึง 

ข.  การมีสวนรวม 

ค.  การเชื่องโยง 

ง.  ถกูทกุขอ 

 

10. ขอใดคือรูปแบบของสารสนเทศ

ที่ดี  

ก.  ชัดเจน 

ข. ความรวดเร็วและทันใช 

ค.  ความถูกตอง 

ง.  ไมมีขอถูก 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

11. ขอใดไมใชลักษณะของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก.  มีรูปแบบและขั้นตอน 

ข.  ความนานบัถือ 

ค.  มีประสิทธภิาพ 

ง. ความถูกตอง 

 

    

12. ขอใดไมใชบทบาทของระบบ

สารสนเทศในหนวยงาน 

ก. ทําลายขอมูล 

ข.  จัดเกบ็ขอมูล 

ค.  เผยแพรขอมูล 

ง.  จัดการประมวลผลขอมูล 

 

    

 

13. ขอใดคือสวยประกอบทีถู่กตอง

ของระบบสารสนเทศที่ใช

คอมพิวเตอร 

ก.  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  

หนวยปอนขอมูล 

ข.  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  

หนวยความจาํ 

ค. ฮารดแวร  หนวยแสดงผล  

บุคคล 

ง. ฮารดแวร  ซอฟตแวร  

ขบวนการ 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

14. ขอใดคือจุดประสงคหลกัของ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ก.  การดําเนนิการดาน

การตลาดที่ด ี

ข. การดําเนนิการดานการผลิต

ที่ดี 

ค.  การดําเนินการดานการเงนิ

ที่ดี 

ง. ถูกทุกขอ 

 

    

15. ขอใดไมใชการประยกุตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา 

ก.  ใชโปรแกรม  CAI 

ข.  ใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล 

ค.  ออกแบบผลิตภัณฑดวย  

Autocad 

ง. ฉายวิดีโอโปรแจคเตอร 

 

    

 

16. ขอใดไมใชการประยกุตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศดานการแพทย 

ก.  ลงทะเบยีนผูปวย 

ข. กายภาพบาํบัด 

ค.  ใหคําปรึกษาทางไกล 

ง.  แลกเปลีย่นขอมูล 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

17. ขอใดไมใชการประยกุตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในสํานกังาน 

ก.  การออกใบเสร็จดวย

โปรแกรม  Excel  

ข.  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาํ

บัตร 

ค.  เขียนคํารองเอกสารหาย 

ง.  เสียภาษีทางอนิเทอรเนต็ 

18.  ผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศตอมนุษยในดานบวกคือ

ขอใด 

ก. กอใหเกิดการรับวัฒนธรรม 

ข. ผลดานศีลธรรม 

ค. การทาํงานเปลี่ยนไป 

ง. การมีสวนรวมขอสังคม 

 

     

19. ผลกระทบของเทคโนโลยี

สารสนเทศตอมนุษยในดานลบคือ

ขอใด 

ก.  กอใหเกิดการรับวัฒนธรรม 

ข.  การบริโภคเปลี่ยนไป 

ค.  การทาํงานเปลี่ยนไป 

ง.  การติดตอส่ือสาร 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

 20. แนวโนมของเทคโนโลยี

สารสนเทศในอนาคตจะเปนอยางไร 

ก. ระบบอัตโนมตัิ 
ข. ประกอบธุรกิจที่บาน 

ค. ตรวจสอบงานทางมอนเิตอร 
ง. ถูกทกุขอ 

 

    

 
หนวยที่  2  ระบบคอมพิวเตอร 

 
ความคิดเห็น 

จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

1.  คอมพิวเตอรมีกี่ยุค 

ก. 4 ยุค 

ข. 3 ยุค 

ค. 5 ยุค 

ง. 6 ยุค 

 

    

2.  ยุคที ่1 ใชเทคโนโลยีอะไรใน

การสรางคอมพิวเตอร 

ก. ทรานซิเตอร 
ข. หลอดสูญญากาศ 

ค. วงจรผนกึ 

ง. แผนวงจรรวม 

 

    

 

1.  ทราบถงึความ

เปนมาของยุค

คอมพิวเตอรแตยุคได

อยางถูกตอง  

2.  บอกประเภทของ

คอมพิวเตอรไดอยาง

ถูกตอง  

3.  สามารถบอกขนาด

ของคอมพิวเตอรแตละ

ขนาดได  

4.  สามารถบอก

องคประกอบของ

คอมพิวเตอรได      
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

 3. ขอใดคือประเภทของ
คอมพิวเตอร  

ก. คอมพิวเตอรชนิดดิจิตอล 

ข. คอมพิวเตอรชนิดอนาลอก 

ค. คอมพิวเตอรแบบผสม 

ง. ถูกทกุขอ 

4. ขนาดของคอมพิวเตอรชนิดใดที
ขนาดใหญที่สดุ  

ก.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร 
(Miainframe Computer) 

ข.   มนิิคอมพวิเตอร (Mini 

computer) 

ค.   ซูเปอรคอมพวิเตอร 

(Super Computer) 

ง. ไมโครคอมพิวเตอร (Micro 

Computer) 

5. โนตบุค (Note Book) จัดอยูใน

คอมพิวเตอรขนาดใด  

ก.  เมนเฟรมคอมพิวเตอร 

(Miainframe  Computer) 

ข. มินิคอมพวิเตอร (Mini 

computer) 

ค. ซูเปอรคอมพิวเตอร 
(Super Computer) 

ง. ไมโครคอมพิวเตอร (Micro 

Computer) 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

6. มินิคอมพวิเตอร เหมาะสําหรับ
งานประเภทใด  

ก. งานวิจยัทางดานนิวเคลยีร 
ข. งานดานควบคุมเครื่องจักร
ในโรงงาน 

ค. งานดานธนาคาร 
ง. งานดานการทดลอง 

 

     

7. สวนประกอบของ Computer มี

อะไรบาง  

ก. ฮารดแวร, ซอฟตแวร,  
พิเพิลแวร 

ข. ฮารดแวร, ซอฟตแวร, CPU 

ค. คียบอรด, จอภาพ , เมาส 

ง. อินพุต, เอาทพุต,หนวย

ประมวลผล 

8. ขอใดไมใชประเภทของ
คอมพิวเตอร  

ก.  ดิจิตอล 

ข. ผสม 

ค. อนาลอก 

ง. ซิงโครนัส 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

9. คอมพิวเตอรชนิดดิจิตอลเปน
เครื่องคอมพิวเตอรแบบใด  

ก. เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่
ทํางานโดยการรับขอมูลแบบ

วัดจํานวนที่ตอเนื่องกัน 

ข. เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่
ทํางานโดยการรับขอมูลแบบ

นับจํานวนอยางตอเนื่องกนั 

ค. เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
การคํานวณโดยการนับจํานวน

โดยตรง 

ง. เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
การคํานวณโดยการวัดจาํนวณ

โดยตรง 

 

    

10. คอมพิวเตอรชนิดอนาลอกมกั
นํามาใชในงานประเภทใด  

ก. การวัดแรงดันไฟฟา 

ข. การจองสายการบิน 

ค. ควบคุมการยงิขีปนาวธุ 

ง. การพยากรณภูมิอากาศ 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

11. ไมโครคอมพิวเตอรเปน
คอมพิวเตอรทีผ่ลิตในยุคใด 

ก. ยุคประวัติศาสตร 
ข. ยุคหลอดสุญญากาศ 

ค. ยุคทรานซิสเตอร 
ง. ยุควงจรวีแอลเอสไอ 

 

    

12. ลูกคิดถือวาเปนเครื่องคาํนวณใน
ยุคใด 

ก. ยุคกอนประวตัิศาสตร 
ข. ยุคประวัติศาสตร 
ค. ยุคทรานซิสเตอร 
ง. ยุควงจรวีแอลเอสไอ 

 

    

13. ขอใดคือหลักการสําคัญในการ
ทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร 

ก. ทํางานไดเพราะมี
หนวยความจาํ 

ข. ทํางานไดเพราะคํานวณได 
ค. ทํางานตามคาํสั่งของผูใช
ทุกคน 

ง. ทํางานโดยเรียกชุดคําสั่งที่
เก็บไวในหนวยความจํามา

ทํางาน 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

14. คอมพิวเตอรยคุใดสามารถ
ทํางานพรอมกันไดหลายคน 

ก. ยุคหลอดสูญญากาศ 

ข. ยุคทรานซิสเตอร 
ค. ยุคเครือขาย 

ง. ยุควงจรวีแอลเอสไอ 

15. เทคโนโลยีสื่อประสมหมายถึง 
ก. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ใช
สื่อ 

ข. เทคโนโลยหีลายชนิดที่ใช
สื่อหลายชนิด 

ค. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ใช
สื่อหลายชนิดเขาดวยกนั 

ง. เทคโนโลยหีลายชนิดที่ใช
สื่อคอมพิวเตอร 

 

     

16. เทคโนโลยีสื่อประสมเนน
คุณสมบัติดานใดเปนหลัก 

ก. ภาพเคลื่อนไหว 

ข. ระบบเสียง 
ค. ภาพนิง่และภาพเคลื่อนไหว 

ง. ปฏิสัมพันธกับผูใช 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

17. ขอใดคือหนวยแสดงผลขอมูล 

ก.  ซีพยีู  (CPU) 

ข.  มอนิเตอร  (monitor) 

ค.  แปนพิมพ  (keyboard) 

ง.  ภาคจายไฟ  (power  

supply) 

18. อุปกรณใดคือหนวยความจาํ
หลัก 

ก. แผนบันทึก  (Floppy  disk) 

ข. ฮารดดิสก  (Haeddisk) 

ค. แรม  (R-AM) 

ง. แผนซีดี  (CD – R) 

19. จอภาพที่ใชเทคโนโลยีของ
หลอดรังสีอิเลกตรอนเรียกวา 

ก. ซีอารที่  (CRT) 

ข. ซีทีอาร  (CTR) 

ค. แอลซีดี  (LCD) 

ง.    แอลซทีี  (LCT) 

 

     

20. ความละเอยีดของจอภาพมี
หนวยวัดเปนอะไร 

ก. เฮิรตซ 
ข. พิกเซล 

ค. บิตตอวินาท ี

ง. รอบตอวินาท ี
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หนวยที่  3  ระบบเครือขายเบื้องตน 
 

ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอใดมีความหมายใกลเคียงกับ

คําวา  network  มากที่สุด 

ก.  การสงขอมูลถึงกนัและกนั

ผานทางคอมพิวเตอร 

ข. แหลงรวมคอมพิวเตอร
จํานวนมาก 

ค. กลุมของคอมพิวเตอรที่
นํามาเชื่อมตอกัน 

ง. การเชื่อมคอมพิวเตอรเขากบั
เครื่องพิมพ 

     

1. อธิบายความหมาย 

ความสาํคัญ 

ประเภท และการ

ทํางานของระบบ

เครือขาย 

2. สถาปตยกรรม

เชื่อมตอเครือขาย 

3. ใชระบบเครือขายใน

การคนหาขอมูล  

4. เขาใจระบบ

เครือขายและ

สามารถประยกุตใช

งานได  

 

2.  การประมวลผลที่มีเครื่อง

คอมพิวเตอรเปนแมขาย  (host)  

สามารถใหผูใชงานใชงานพรอม

กันไดหลายคนพรอมกนัเรา

เรียกวา 

ก.  การประมวลผลแบบ
เครือขาย 

ข.   การประมวลผลแบบรวม
ศูนย 

ค. การประมวลผลแบบคลอบ
คลุม 

ง.   การประมวลผลแบบใจ
กลาง 

 

    

 

 



 

 

96

96

ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

3. เทคโนโลยีเครอืขายแลน  (LAN)  

ที่นยิมใชในปจจุบัน  ไดแก 

ก.  แบบบัส  (Bus) 

ข. แบบดาว  (Star) 

ค. แบบแหวน  (Ring) 

ง. แบบผสม 

4. หากตองการใหองคกรเปน

สํานักงานอัตโนมัติ  ควรมีการ

ดําเนนิการแบบใด 

ก.   มีระบบเครือขาย 

ข.   มีแฟกซ 
ค. มีโทรศัพท 
ง.   มีเครื่องคอมพิวเตอร 

 

     

5. สายสื่อสารสําหรับเชื่อมตอ

คอมพิวเตอรเปนระบบเครือขาย

ที่มีประสิทธิภาพสงูที่สุดไดแก 

ก.  สายเคเบิล 

ข.   สายโคแอกเชียล 

ค. สายยทูีพ ี

ง.   เสนใยนาํแสง 
 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

97

97

ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

 6. ขอใดกลาวไดถูกตอง 

ก.  WAN  เปนการเชื่อมตอ  

LAN  หลายเครือขายเขา

ดวยกนั 

ข. WAN  เปนการเชื่อมตอ  

SAN  หลายเครือขายเขา

ดวยกนั 

ค. LAN  เปนการเชื่อมตอ  

WAN  หลายเครือขายเขา

ดวยกนั 

ง. LAN  เปนการเชื่อมตอ  

SAN  หลายเครือขายเขา

ดวยกนั 

7. ธนาคารใชเครือขายใดเชื่อมตอ

สาขาของธนาคารเขาดวยกนั 

ก.  MAN 

ข. WAN 

ค. LAN 

ง. SAN 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

8. การเชื่อมตอระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร  ทําใหเกิดการ

ประหยัดไดเพราะอะไร 

ก.  คอมพิวเตอรเครื่องเดียวทาํงาน

ไดหลายอยาง 

ข. อุปกรณตอเชื่อมตัวเดียวใชงาน
พรอมกันไดทัง้ระบบ 

ค. ซื้ออุปกรณราคาไมแพงก็
สามารถใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ง. อุปกรณชุดเดียวถาชํารุดก็

สามารถเปลี่ยนไดโดยไมตอง

ซอมทั้งระบบ 

 

     

9. ขอใดคือความหมายของการ

สื่อสารขอมูล  

ก.  การสงขอมูลผานคอมพิวเตอร 

ข. การโอนถายขอมูลหรือการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางตน

ทางกับปลายทาง 

ค. การเชื่องโยงคอมพิวเตอรตน
ทางกับปลายทาง 

ง. การสงขอมูลหรือขาวสาร 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

10. ขอใดคือองคประกอบพืน้ฐาน
ของระบบสื่อสารขอมูล  

ก. ผูสง 
ข.   ผูรับ 

ค. ขาวสาร 
ง.   ถกูทกุขอ 

 

    

11. ขอใดไมใชรูปแบบการสื่อสาร
ของขาวสาร  

ก.  ตัวกลาง 

ข.   ขอมูล 

ค. ขอความ 

ง.   รูปภาพ 

 

    

 

12. ความหมายของการสง
สัญญาณขอมูล  

ก.  การสงขอมูลผาน

คอมพิวเตอร 

ข. การเชื่องโยงคอมพิวเตอร
ตนทางกับปลายทาง 

ค. การสงขอมูลขาวสารตาง ๆ 

จากอุปกรณสงผานตัวกลางไป

ยังอุปกรณรับ 

ง. การโอนถายขอมูล 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

13. ขอใดเปนรูปแบบการสง
สัญญาณขอมูล  

ก. การสงสัญญาณทางเดียว 

ข.   การสงสัญญาณกึ่งทางคู 
ค. การสงสัญญาณทางคู 
ง.   ถกูทกุขอ 

    

14. ขอใดคืออุปกรณการสง
สัญญาณทางคู  

ก. โทรศัพท 
ข.   วทิยุตาํรวจ 

ค. วิทยกุระจายเสียง 
ง.   โทรทัศน 

    

 

15. ขอใดไมใชรูปแบบการเชื่อตอ
การสื่อสารขอมูล  

ก. การเชื่อมตอแบบจุดตอจุด 

ข. การเชื่อมตอแบบหลายจุด 

ค. การเชื่อมตอแบบจุดเดียว 

ง. การเชื่อมตอแบบสลับชอง 

ทางการสื่อสาร 

16. ขอใดไมใชประเภทของสาย
สื่อกลางที่กาํหนดเสนทางไมได  

ก. คลื่นวทิย ุ

ข.   สายโคแอกเซียล 

ค. คลื่นดาวเทียม 

ง.   คลื่นไมโครเวฟ 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

 

17. อุปกรณใดที่ทาํหนาที่แปลง
สัญญาณขอมูลดิจิตอลเปน

สัญญาณแบบอนาลอก  

ก. มัลติเพล็กซเซอร 
ข. คอนเซนเตราเตอร 
ค. คอนโทรลเลอร 
ง. โมเด็ม 

 

    

18. ขอใดไมใชรูปแบบพื้นฐานของ 
Network Topology  

ก. แบบตนไม 
ข. แบบดาว 

ค. แบบบัส 

ง. แบบวงแหวน 

 

    

 

19. สื่อกลางประเภทมีสาย มีอยู 3 

ชนิด คือสายชนิดใดบางใน

ตอไปนี้ 

ก. สายคูบิดเกลยีว สายโคแอก

เชียล เสนใยนาํแสง 

ข. สายคูบิดเกลยีว สาย

ลวดทองแดง สายเคเบิลนําแสง 

ค. สายโคแอกเชยีล 

เสนใยนําแสง สายลวดทองแดง 

ง. สายกราวด สายเคเบิลนํา
แสง เสนใยนาํแสง 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

 20. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ
ซอฟตแวรระบบ 

ก. ซอฟตแวรที่เขยีนขึ้นเพื่อรองรับ
การทาํงานของซอฟตแวร

ประยุกตเฉพาะดาน 

ข. ซอฟตแวรที่เขยีนขึ้นเพื่อชวยใน
การเขียนโปรแกรมอื่นๆ ไดงาย

ขึ้น 

ค. ซอฟตแวรที่ชวยในการเพิ่ม
ความเร็วใหกบัคอมพิวเตอร 

ง. ซอฟตแวรที่ชวยในการจัดการ

ระบบตางๆ ของคอมพวิเตอรให

สามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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หนวยที่  4 ระบบอินเตอรเน็ต 
 

ความคิดเหน็ 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

1. การพาณิชยอิเล็กทรอนิสก มีชื่อ

เรียกอีกวาอะไร  

ก. การขายสนิคาผาน
อินเตอรเน็ต 

ข. อีคอมเมิรช 

ค. คอมพิวเตอร 
ง. ไมมีขอใดถูก 

 

    

2.  ความหมายของพาณิชยอิเล็ก

ทรอนิสก  

ก. การทาํธุรกรรมทุกรูปแบบ 

ข. การขายสนิคาผาน
คอมพิวเตอร 

ค. การชําระเงนิผาน
อินเตอรเน็ต 

ง. ถูกทกุขอ 

 

    

 

1. ทราบถงึประวตัิ

ความเปนมา 

2. บอกถึงบริการตาง ๆ 

บนเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

3. ทราบถงึมาตรฐาน

การสื่อสารดาน

อินเทอรเน็ต 

4. อธิบายถึงการใชงาน

โปรแกรมเว็บเบรา

เซอรรายละเอยีด

ของเว็บเบราเซอร

การสืบคนขอมูลการ

ดาวนโหลดขอมูล

จดหมาย

อิเล็กทรอนกิส 

 3.  ประเภทสนิคาของพาณิชย

อิเล็กทรอนกิส  

ก.  สินคาที่มีลกัษณะเปน

ขอมูลดิจิทัส 

ข.  สินคาที่ไมใชขอมูลดิจิทัส 

ค.  ถกูทัง้ขอ  ก และ ข 

ง.  ไมมีขอถูก 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

4.  ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอ

นิสก   

ก.  B to B 

ข.  B to C 

ค.  C to C , B to G 

ง.  ถกูทกุขอ 

 

5.  กลุมลูกคาของการพาณชิย

อิเล็กทรอนกิส    

ก.  ตัวบุคคล 

ข.  องคการ 

ค.  บริษทั 

ง.  ถกูทัง้ขอ ก และ ข 

 

    

6.  ขอใดไมใชระบบจายเงินอิเล็ก

ทรอนิสก    

ก.  เช็ดอิเล็กทรอนิสก 

ข.  การจายเงนิสดผานธนาคาร 

ค.  เครดิตการดอิเล็กทรอนิสก 

ง.  การ โอนเงนิอิเล็กทรอนิสก 

 

    

 

 7.  ขอใดไมใชประโยชนของ

พาณิชยอิเล็กทรอนิสก  

ก.  ประโยชนตอครอบครัว 

ข.  ประโยชนตอองคการ/ธุรกิจ 

ค.  ประโยชนตอสังคม 

ง.  ประโยชนตอระบบเศรษฐกิจ 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

8.  ขอใดไมใชขอจํากัดของ

พาณิชยอิเล็กทรอนิสก  

ก.  ขอจํากัดดานเทคนิค 

ข.  ขอจํากัดดานกฏหมาย 

ค.  ขอจํากัดดานวัฒนธรรม 

ง.   ขอจํากัดดานเศรษฐกิจ 

 

9.  เครื่องมือทีใ่หบริหารลูกคา

ออนไลน  

ก.  อีเมล 

ข.  หองสนทนา 

ค.  เว็บเพจสวนตัว 

ง.  ถกูทกุขอ 

 

    

10.  วธิีการรักษาความปลอดภัย  

ก.  การใชรหัส 

ข.  ใบรับรองทางอิเล็กทรอนสิก 

ค.  ถกูทัง้ขอ ก และ ข 

ง.  ไมมีขอถูก 

 

    

11.  คําวาอนิเทอรเน็ตเริ่มใชครั้งแรก

ในปใด 

ก.  2523 

ข.  2524 

ค.  2525 

ง.  2526 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

12.  ธนาคารมีบริการแฟกซรายการ

ทางการเงนิใหกับเราบริการนี้

เรียกวาอะไร 

ก.  Telnet 

ข.  TeleFax 

ค.  Telecom 

ง.   Telephone 

 

13.  โปรแกรมใดเปนโปรแกรมที่รับ- 

สงอีเมลในสาํนักงานโดยไม

เชื่อมตออินเทอรเน็ต 

ก.  Microsoft Word 

ข.  Microsoft Exchange 

ค.   Microsoft PowerPoint 

ง.   Microsoft Excel 

 

     

14.  ขอใดไมใชบริการบน

อินเทอรเน็ต 

 ก.  E-Mail   

 ข.  Search Engine   

 ค.  E-Commerce 

  ง.  TCP/IP 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

 
15.  ขอใดคือเว็บ Search Engine  

         ก.  http://www.google.com 

         ข.  http://www.altavista.com 

         ค.  http://www.yahoo.com 

         ง.  ถูกทัง้ขอ 1 และ ขอ 2 

 

16.  ขอใดคือความหมายของ 

eBusiness 

ก.  การดําเนนิการทางธุรกิจ

ผานเครือขาย 

ข.  การทาํธุรกจิแบบที่ใช

กระดาษ 

ค.  กระบวนการทําการซื้อขาย

แลกเปลี่ยนผานเครือขาย 

ง.  การแลกเปลี่ยนสนิคา

ระหวางลกูคาดวยกนัเอง 

 

17.  การจายคาน้ําคาไฟแบบ

ออนไลนถือเปนขอใด 

ก.  eGovernment 

ข.  eCommerce 

ค.  eBusiness 

ง.  eConsumer 
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ความคิดเห็น 
จุดประสงคการเรียนรู ขอสอบ 

+1 0 -1 
ขอเสนอแนะ 

18.  ขอใดคือการทาํธุรกรรม

อิเล็กทรอนกิสที่ไมมีผลทาง

สัญญา 

ก.  สั่งซื้อซีดีจากรานคา 

ข.  การแลกเปลี่ยนขอมูล 

ค.  การยืน่ภาษ ี

ง.  การจายคาน้ําจากบัญชี

ธนาคาร 

 

    

19.  ใครเปนผูคิดคน  WWW 

ก.  มารค แอนเดอรเสน 

ข.  ทิม เบอรเนอรส ลี 

ค.  อิริค บนีา 

ง.  ปเตอร เคราส 

 

    

 

20.  ชุดตัวเลขลักษณะนี ้

192.168.1.35 ในทางระบบ

เครือขาย เรียกวาอยางไร 

 ก. IP Web 

 ข. IP Http 

 ค. IP ASP 

 ง. IP Address 
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ขอเสนอแนะอืน่  

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

 

 

ลงชื่อ ......................................................... 

       ( ................................................) 

ผูประเมิน 

วันที่............เดือน.....................พ.ศ……… 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ  ในการพจิารณาคุณภาพ 

ของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  รหัสวิชา  3901 – 1001   
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช  2546   

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(สําหรับผูเชีย่วชาญ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คําชี้แจง    

1. แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  รหัสวิชา  3901 – 

1001  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  

2546  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สําหรับผูเชี่ยวชาญชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของขอ

คําถามที่จะใชเปนแบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต สําหรับผูเชี่ยวชาญดานประสิทธิภาพของบทเรียนตอไป 

2.  คาระดับคะแนนการพิจารณาในแบบประเมินนี้มี 3 ระดับ มีความหมายดังนี้ 

คาระดับ +1  หมายถึง   ถาแนใจวาขอคําถามสามารถประเมินประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย สําหรับผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนได 

คาระดับ   0   หมายถึง   ถาไมแนใจวาขอคําถามสามารถประเมินประสิทธิภาพ

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย สําหรับผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนได 

คาระดับ  -1   หมายถึง  ถาแนใจวาขอคําถามไมสามารถประเมินประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย สําหรับผูเชี่ยวชาญดานบทเรียนได 

3.    ใหผูเชี่ยวชาญ กรุณาใสเครื่องหมาย     ลงในชอง  “คะแนนการพิจารณา” ตามความ

คิดเห็นของทาน 

 

ตอนที่ 1 คําถามความเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของขอคําถามที่จะใชในการ

เปนแบบประเมินประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรบนเครือขายอนิเทอรเน็ต สําหรับ

ผูเชี่ยวชาญดานประสิทธิภาพของบทเรียนตอไป  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับ

ความคิดเหน็ของทาน 

 
 
 

2 
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ความคิดเห็น 
ขอความ 

+1 0 -1 

IOC คําแนะนํา 

1.สวนนําขอบทเรียน 
 1.1 Graphic & Animation  เราความสนใจ 

   
  

1.2 บอกชื่อเร่ือง  ระดับชัน้  และใหขอมูลพื้นฐานที่จาํเปน      

1.3 เมนูหลักเชื่อมโยงบทเรยีน/หนาอืน่ๆ เหมาะสม      

2.  เนื้อหาของบทเรียน 
2.1  โครงสรางของเนื้อหาชดัเจน  มีความกวาง  ความลกึ  

เชื่อมโยง  ความรูเดิมกับความรูใหม 
   

  

2.2  มีความถกูตองตามหลกัวิชา      

2.3  สอดคลองกับวัตถุประสงคทีน่ําเสนอ      

2.4  สอดคลองกับการประยกุตใชในการเรยีนการสอนมี

ความสัมพันธตอเนื่อง 
   

  

2.5  ความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน      

3. การใชภาษา 
3.1  ใชภาษาถูกตอง  เหมาะสมกับระดับของผูเรียน  สือ่

ความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับผูเรียน 
   

  

4.  การออกแบบการเรียนการสอน 
4.1  ระดับความยืดหยุน  สอนงความแตกตางระหวางบุคคล 

   
  

4.2  กลยุทธในการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสม      

4.3  ลําดับการนําเสนอเหมาะสม      

4.4  ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร      

4.5  แบบฝกประกอบในบทเรียนเหมาะสม      

5. สวนมัลติมีเดีย/เชื่อมโยง/ควบคุม 

5.1  ขนาดตัวอักษร  สีตัวอกัษร  อานงายเหมาะสม 
   

  

5.2  พืน้หลังกบัตัวอักษรมีสีตัดกันอานงาย      

5.3  พืน้หลัง/รูปแบบตัวอักษรมีความคงวาตลอดบทเรียน      
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ความคิดเห็น 
ขอความ 

+1 0 -
1 

IOC คําแนะนํา 

5.4  ภาพนิง่  และภาพเคลื่อนไหวมีความชดัเจน  และ

สอดคลองกับเนื้อหา 
   

  

5.5  มีเสียงบรรเลง/เสียงบรรยายเหมาะสม      

5.6  ปุมควบคุมการเปด – ปด หยุด เลน เสียง เหมาะสม      

5.7  ปุมควบคมุการดาํเนนิบทเรยีน(Navigator)  เหมาะสม      

5.8  การเชื่อมโยง (Link) ไปยงัหนา/เว็บไซตอ่ืนเหมาะสม      

6.  เครื่องมือเสริม 
6.1 การเก็บคะแนนผูเรียน/การติดตามผลการเรียน 

   
  

6.2 คําแนะนาํการใชงานบทเรียนชัดเจน      

 
ตอนที่ 2  ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของขอคําถามที่จะใชในการเปน

แบบประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับผูเชี่ยวชาญ

ดานประสิทธิภาพของบทเรียนตอไป 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความคิดเหน็และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

 

      

      ลงชื่อ ..................................................ผูประเมิน 

                 ( ..................................................) 

                                                                   วนัที.่...............เดือน...............พ.ศ.................. 
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แบบประเมนิคาดัชนีความสอดคลองของผูเชีย่วชาญในการพจิารณา แบบวัดความพงึพอใจ 
บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอนิเทอรเน็ต  รหสัวชิา  3901 – 1001 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศกัราช  2546 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(สําหรับผูเชีย่วชาญ) 

คําชี้แจง    
1. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มตีอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต  รหัสวิชา  3901 – 1001  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สูง  พทุธศักราช  2546  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูเชีย่วชาญชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให

ผูเชี่ยวชาญพจิารณาความเหมาะสมของขอคําถามที่จะใชในการเปนแบบประเมนิความ

พึงพอใจของผูเรียนทีม่ีตอบทเรียนคอมพวิเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  รหัสวิชา  3901 – 

1001  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  พทุธศักราช  

2546  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับผูเรียนตอไป 

2. คาระดับคะแนนการพจิารณาในแบบประเมินนี้ม ี3 ระดับ มีความหมายดังนี ้

คาระดับ +1  หมายถงึ   ถาแนใจวาขอคําถามสามารถประเมินความพึงพอใจของผูใช

กิจกรรมการเรยีนรูฯ ได 

คาระดับ   0   หมายถงึ   ถาไมแนใจวาขอคําถามสามารถประเมินความพึงใจของผูใช

กิจกรรมการเรยีนรูฯ ได 

คาระดับ  -1   หมายถงึ  ถาแนใจวาขอคําถามไมสามารถประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชกิจกรรมการเรียนรูฯ ได 

3.  ใหผูเชีย่วชาญ กรุณาใสเครื่องหมาย     ลงในชอง  “คะแนนการพจิารณา” ตามความ

คิดเห็นของทาน 

 

ตอนที่ 1   คําถามความเหน็ของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของขอคําถามที่จะใชในการ

เปนแบบประเมินความพงึพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  รหัส

วิชา  3901 – 1001  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  

พุทธศกัราช  2546  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับผูเรียนตอไป  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
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ความคิดเห็น ขอความ 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 
1.1 ความสมบูรณของวัตถปุระสงค 

    

1.2 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนือ้หา     

1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัระดับผูเรียน     

2.1  ดานกราฟกและการออกแบบ 
2.1 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน  

    

2.2 รูปภาพที่ใชประกอบบทเรียน     

2.3  ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาที่ใชในบทเรียน     

2.4 รูปแบบของตัวอักษร     

2.5 ขนาดของตัวอักษร     

2.6 สีของตัวอกัษร     

2.7  สีของพื้นหลัง และภาพ     

2.8  การออกแบบเว็บเพจมคีวามสวยงาม เรา

ความสนใจ 
    

2.9  ขอความและภาพประกอบสื่อความหมาย

ไดชัดเจนและเขาใจงาย 
    

2.10  ขอความและภาพประกอบสื่อความหมาย

ไดชัดเจนและเขาใจงาย 
    

2.11  มีเทคนคิการนําเสนอเนื้อหาทีน่าสนใจ     

2.12  รูปแบบการนาํเสนอเนื้อหาและการ

ตอบสนองมีความหลากหลาย 
    

3.  การจัดการบทเรียน 
3.1  ความสะดวกในการใชบทเรียน 

    

3.2   ความชัดเจนของคําสัง่การใชบทเรียน     

3.3  ความนาสนใจของหนาจอ โดยภาพรวม     
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ความคิดเห็น ขอความ 
+1 0 -1 

ขอเสนอแนะ 

3.4  ความนาสนใจของวธิีการโตตอบบทเรียน     

3.5  ความนาสนใจชวนใหตดิตามบทเรียน     

3.6  การออกแบบเมนูและสวนนําทาง 

(Navigation) เขาใจงาย และสะดวก 
    

3.7  ชวยใหทานเขาใจเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รหัสวิชา  3901 – 1001   
    

3.8  โดยภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนบนเครือขายอินเตอรเนต็รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รหัสวิชา  3901 – 1001  ทานไดรับ

ประโยชนในระดับ 

    

 

ตอนที่ 2   ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับความเหมาะสมของขอคําถามที่จะใชในการเปน

แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มตีอบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  รหัส

วิชา  3901 – 1001  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู  

พุทธศกัราช  2546  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับผูเรียนตอไป 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความคิดเหน็และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

 

   

 

     ลงชื่อ ..................................................ผูประเมิน 

             ( ....................................................) 

                                                               วันที่................เดือน...............พ.ศ................. 
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แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวิชา  3901 – 1001 

ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

http://202.29.80.66/~ict/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง : แบบประเมินประสิทธิภาพฉบับนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมนิประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัสวชิา  3901 – 1001    ตาม

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชัน้สงู  พุทธศกัราช  2546  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จากผูเชียวชาญดานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

ใหทานอานขอความในแบบประเมินแลวพิจารณาแตละขอความวาตรงกับ 

สภาพความเปนจริงหรือความรูสึกของนักเรียนเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางซึง่แบง

ระดับความคดิเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

5 หมายถงึ  ทานมีความพงึพอใจมากที่สุด   

4 หมายถงึ  ทานมีความพงึพอใจมาก   

3 หมายถงึ  ทานมีความพงึพอใจปานกลาง 

2 หมายถงึ  ทานมีความพงึพอใจนอย      

1  หมายถงึ  ทานมีความพงึพอใจนอยที่สุด 

 

คําชี้แจง : กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่มีขอความตรงกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด 

 

ระดับความคดิเห็น 
ขอความ 

5 4 3 2 1 
1.สวนนําของบทเรียน 
 1.1 Graphic & Animation  เราความสนใจ 

     

 1.2 บอกชื่อเร่ือง  ระดับชัน้  และใหขอมูล

พื้นฐานที่จาํเปน 

     

1.3 เมนูหลักเชื่อมโยงบทเรยีน/หนาอืน่ๆ 

เหมาะสม 
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ระดับความคดิเห็น 
ขอความ 

5 4 3 2 1 
2.  เนื้อหาของบทเรียน 
2.1  โครงสรางของเนื้อหาชดัเจน  มีความกวาง  

ความลึก  เชื่อมโยง  ความรูเดิมกับความรูใหม 

     

2.2  มีความถกูตองตามหลกัวิชา      

2.3  สอดคลองกับวัตถุประสงคทีน่ําเสนอ      

2.4  สอดคลองกับการประยกุตใชในการเรยีน

การสอน 

     

2.5  ความยากงายเหมาะสมกับระดับช้ันที่สอน      

3.  การออกแบบการเรียนการสอน 
3.1  ระดับความยืดหยุน  สนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

     

3.2  ลําดับการนําเสนอเหมาะสม      

4. สวนมลัติมีเดีย 
4.1  ขนาดตัวอักษร  สีตัวอกัษร  อานงาย

เหมาะสม 

     

4.2  พืน้หลังกบัตัวอักษรมีสีตัดกันอานงาย      

4.3  ภาพนิง่  และภาพเคลื่อนไหวมีความชดัเจน  

และสอดคลองกับเนื้อหา 

     

4.4  ปุมควบคุมการเปด – ปด       

4.5  ปุมควบคุมการดําเนนิบทเรียน(Navigator)  

เหมาะสม 

     

5.  เครื่องมือเสริม 
5.1 การเก็บคะแนน  การตดิตามผลการเรียน 

ของผูเรียน 

     

5.2 คําแนะนาํการใชงานบทเรียนชัดเจน เขาใจ

งาย 
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ขอเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณในความคิดเหน็และขอเสนอแนะที่เปนประโยชน 

 

      

 

 

      ลงชื่อ ..................................................ผูประเมิน 

                 ( ..................................................) 

                                                                   วนัที.่...............เดือน...............พ.ศ.................. 
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ 
บทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอนิเทอรเน็ต  รหัสวิชา  3901 – 1001 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตามหลกัสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู  พทุธศกัราช  2546 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

http://202.29.80.66/~ict/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

คําชี้แจง : แบบประเมินความพึงพอใจ ฉบับนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสภาพความรูสึกของ

ผูเรียนทีม่ีตอบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   รหัสวิชา  

3901 – 1001    ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  พุทธศักราช  2546  ประเภทวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใหนักเรยีนอานขอความในแบบสอบประเมินแลวพจิารณาแตละขอความวาตรงกับ 

สภาพความเปนจริงหรือความรูสึกของนักเรียนเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางซึง่แบง

ระดับความคดิเห็นออกเปน 5 ระดับ ดังนี ้

5 หมายถงึ  ทานมีความพงึพอใจมากที่สุด   

4 หมายถงึ  ทานมีความพงึพอใจมาก   

3 หมายถงึ  ทานมีความพงึพอใจปานกลาง 

2 หมายถงึ  ทานมีความพงึพอใจนอย      

1 หมายถงึ  ทานมีความพงึพอใจนอยที่สุด 

คําชี้แจง : กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่มีขอความตรงกับความคิดเหน็ของทานมากที่สุด 

ระดับความพึงพอใจ 
ขอความ 

5 4 3 2 1 
1.  เนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง 
1.1 ความสมบูรณของวัตถปุระสงค 

     

1.2 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนือ้หา      

1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัระดับผูเรียน      

2.  ดานกราฟกและการออกแบบ 
2.1 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน  

     

2.2 รูปภาพที่ใชประกอบบทเรียน      

2.3  ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาที่ใชในบทเรียน      

2.4 รูปแบบของตัวอักษร      
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ระดับความพึงพอใจ 
ขอความ 

5 4 3 2 1 

2.5 ขนาดของตัวอักษร      

2.6 สีของตัวอกัษร      

2.7  สีของพื้นหลัง และภาพ      

2.8  การนาํเสนอเนื้อหานาสนใจ      

2.9  รูปแบบการนําเสนอเนือ้หาและการ

ตอบสนองมีความหลากหลาย 

     

3.  การจัดการบทเรียน 
3.1  ความสะดวกในการใชบทเรียน 

     

3.2   คําอธิบายการใชบทเรียนมีความชัดเจน      

3.5  ความนาสนใจชวนใหตดิตามบทเรียน      

3.6  การออกแบบเมนูและสวนนําทาง 

(Navigation) เขาใจงาย และสะดวก 

     

3.7  ทานเขาใจเนื้อหารายวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รหัสวิชา  3901 – 1001จากการ

เรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต   

     

3.8  ประโยชนที่ไดรับจากบทเรียนคอมพวิเตอร

บนเครือขายอนิเทอรเน็ตรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รหัสวิชา  3901 – 1001   

     

 
ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 
ผูจัดทํามีความยินดี และขอขอบคุณทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบประเมิน 
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ภาคผนวก ง  การวิเคราะหขอมูล 
 
  -  ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถาม 

  -  ดัชนีความเหมาะสม (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน 

  -  ดัชนีความเหมาะสม (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ 

  -  ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเตอรเน็ต  

   โดยผูเชี่ยวชาญนวัตกรรม 

  -  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ต  

  -  ผลการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

  -  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถติิทดสอบที และระดับนัยสาํคัญ 

      ทางสถิติของการประเมินความกาวหนาทางการเรียน 

  -  คาเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ตาราง 8 แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบบทเรียน
คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา 
3901 – 1001 

 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

ความคิดเหน็ของผูทรงคุณวฒุิ 

ขอที่ 

ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ1

 

ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ2

 

ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ3

 

IOC แปลผล 

ขอ 1 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 2 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 3 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 4 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 5 0 0 -1 -0.33 ตัดทิ้ง 

ขอ 6 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 7 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 8 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 9 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 10 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 11 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 12 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 13 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 14 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 15 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 16 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 17 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 18 1 1 1 1.00 ใชได 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ความคิดเหน็ของผูทรงคุณวฒุิ 

ขอที่ 
ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ1

 

ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ2

 

ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ3

 

IOC แปลผล 

ขอ 19 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 20 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 21 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 22 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 23 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 24 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 25 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 26 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 27 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 28 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 29 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 30 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 31 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 32 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 33 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 34 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 35 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 36 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 37 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 38 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 39 1 1 1 1.00 ใชได 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ความคิดเหน็ของผูทรงคุณวฒุิ 

ขอที่ 
ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ1

 

ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ2

 

ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ3

 

IOC แปลผล 

ขอ 40 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 41 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 42 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 43 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 44 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 45 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 46 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 47 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 48 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 49 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 50 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 51 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 52 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 53 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 54 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 55 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 56 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 57 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 58 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 59 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 60 1 1 1 1.00 ใชได 
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ตาราง 8 (ตอ) 
 

ความคิดเหน็ของผูทรงคุณวฒุิ 

ขอที่ 
ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ1

 

ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ2

 

ผูท
รง
คุณ

วุฒ
 ิ3

 

IOC แปลผล 

ขอ 61 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 62 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 63 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 64 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 65 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 66 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 67 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 68 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 69 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 70 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 71 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 72 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 73 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 74 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 75 -1 -1 -1 -1.00 ตัดทิ้ง 

ขอ 76 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 77 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 78 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 79 1 1 1 1.00 ใชได 

ขอ 80 1 1 1 1.00 ใชได 
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ตาราง 9 แสดงคาดัชนีความเหมาะสม (IOC) ของแบบประเมินคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  รหัสวิชา  3901 – 1001  วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546  
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ความคิดเห็น
ของ 

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอความ 

1 2 3 

IOC ความหมาย 

1.สวนนําขอบทเรียน 
 1.1 Graphic & Animation  เราความสนใจ 

0 1 1 0.67 ใชได 

1.2 บอกชื่อเร่ือง  ระดับชัน้  และใหขอมูลพื้นฐานที่

จําเปน 
1 0 1 0.67 ใชได 

1.3 เมนูหลักเชื่อมโยงบทเรยีน/หนาอืน่ๆ เหมาะสม 1 1 1 1.00 ใชได 

2.  เนื้อหาของบทเรียน 

2.1  โครงสรางของเนื้อหาชดัเจน  มีความกวาง  ความ

ลึก  เชื่อมโยง  ความรูเดิมกบัความรูใหม 

0 1 1 0.67 ใชได 

2.2  มีความถกูตองตามหลกัวิชา 1 1 1 1.00 ใชได 

2.3  สอดคลองกับวตัถุประสงคทีน่ําเสนอ 1 1 1 1.00 ใชได 

2.4  สอดคลองกับการประยกุตใชในการเรยีนการสอน

มีความสมัพนัธตอเนื่อง 
1 1 0 0.67 ใชได 

2.5  ความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน 1 1 1 1.00 ใชได 

3. การใชภาษา 

3.1  ใชภาษาถูกตอง  เหมาะสมกับระดับของผูเรียน  

ส่ือความหมายไดชัดเจนเหมาะสมกับผูเรียน 

1 -1 0 0.00 ตัดทิ้ง 

4.  การออกแบบการเรียนการสอน 

4.1  ระดับความยืดหยุน  สอนงความแตกตางระหวาง

บุคคล 

0 1 1 0.67 ใชได 
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ตาราง 9 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นของ 
ผูเชี่ยวชาญ ขอความ 

1 2 3 

IOC คําแนะนํา 

4.2  กลยุทธในการนําเสนอเนื้อหาเหมาะสม 0 0 1 0.33 ตัดทิ้ง 

4.3  ลําดับการนําเสนอเหมาะสม 1 1 1 1.00 ใชได 

4.4  ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตร 0 0 1 0.33 ตัดทิ้ง 

4.5  แบบฝกประกอบในบทเรียนเหมาะสม 0 0 1 0.33 ตัดทิ้ง 

5. สวนมัลติมีเดีย/เชื่อมโยง/ควบคุม 

5.1  ขนาดตัวอักษร  สีตัวอกัษร  อานงายเหมาะสม 
0 1 1 0.67 ใชได 

5.2  พืน้หลังกบัตัวอักษรมีสีตัดกันอานงาย 1 1 1 1.00 ใชได 

5.3  พืน้หลัง/รูปแบบตัวอักษรมีความคงวาตลอด

บทเรียน 
0 -1 0 

-

0.33 
ตัดทิ้ง 

5.4  ภาพนิง่  และภาพเคลื่อนไหวมีความชดัเจน  และ

สอดคลองกับเนื้อหา 
1 1 1 1.00 ใชได 

5.5  มีเสียงบรรเลง/เสียงบรรยายเหมาะสม 1 1 1 1.00 ใชได 

5.6  ปุมควบคุมการเปด – ปด หยุด เลน เสียง 

เหมาะสม 
1 1 1 1.00 ใชได 

5.7  ปุมควบคุมการดําเนนิบทเรียน (Navigator) 

เหมาะสม 
1 1 1 1.00 ใชได 

5.8  การเชื่อมโยง (Link) ไปยังหนา/เว็บไซตอ่ืน

เหมาะสม 
0 1 1 0.67 ใชได 

6.  เครื่องมือเสริม 

6.1 การเก็บคะแนนผูเรียน/การติดตามผลการเรียน 
1 1 0 0.67 ใชได 

6.2 คําแนะนาํการใชงานบทเรียนชัดเจน 1 1 1 1.00 ใชได 
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ตาราง 10 แสดงคาดัชนีความเหมาะสม (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจบทเรียน
คอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต  รหัสวิชา  3901 – 1001 วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ความคิดเห็นของ
ผูเชียวชาญ ขอความ 

1 2 3 
IOC ความหมาย 

1. เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 

1.1 ความสมบูรณของวัตถปุระสงค 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ใชได 

1.2 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนือ้หา 0 1 1 0.67 ใชได 

1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัระดับผูเรียน 1 1 1 1 ใชได 

2.1  ดานกราฟกและการออกแบบ 

2.1 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ใชได 

2.2 รูปภาพที่ใชประกอบบทเรียน 1 1 1 1 ใชได 

2.3  ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาที่ใชในบทเรียน 1 1 1 1 ใชได 

2.4 รูปแบบของตัวอักษร 1 1 1 1 ใชได 

2.5 ขนาดของตัวอักษร 1 1 1 1 ใชได 

2.6 สีของตัวอกัษร 1 1 1 1 ใชได 

2.7  สีของพื้นหลัง และภาพ 0 1 1 0.67 ใชได 

2.8  การออกแบบเว็บเพจมคีวามสวยงาม เรา

ความสนใจ 
0 -1 1 0 ตัดทิ้ง 

2.9  ขอความและภาพประกอบสื่อความหมายได

ชัดเจนและเขาใจงาย 
1 -1 1 0.33 ตัดทิ้ง 

2.10  ขอความและภาพประกอบสื่อความหมายได

ชัดเจนและเขาใจงาย 
1 -1 0 0 ตัดทิ้ง 

2.11  มีเทคนคิการนําเสนอเนื้อหาทีน่าสนใจ 1 0 1 0.67 ใชได 

2.12  รูปแบบการนาํเสนอเนื้อหาและการ

ตอบสนองมีความหลากหลาย 
1 0 1 0.67 ใชได 
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ตาราง 10 (ตอ) 
 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ขอความ 

1 2 3 
IOC ความหมาย 

3.  การจัดการบทเรียน 

3.1  ความสะดวกในการใชบทเรียน 
1 1 1 1 ใชได 

3.2   ความชัดเจนของคําสัง่การใชบทเรียน 1 0 1 0.67 ใชได 

3.3  ความนาสนใจของหนาจอ โดยภาพรวม 0 -1 1 0 ตัดทิ้ง 

3.4  ความนาสนใจของวธิีการโตตอบบทเรียน -1 -1 1 -0.33 ตัดทิ้ง 

3.5  ความนาสนใจชวนใหตดิตามบทเรียน 1 0 1 0.67 ใชได 

3.6  การออกแบบเมนูและสวนนําทาง 

(Navigation) เขาใจงาย และสะดวก 
1 1 1 1 ใชได 

3.7  ชวยใหทานเขาใจเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รหัสวิชา  3901 – 1001   
1 1 0 0.67 ใชได 

3.8  โดยภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนบนเครือขายอินเตอรเนต็รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ  รหัสวิชา  3901 – 1001  ทานไดรับ

ประโยชนในระดับ 

1 1 0 0.67 ใชได 
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ตาราง 11 แสดงผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต รหัสวิชา 3901 – 1001 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูเชี่ยวชาญ
นวัตกรรม 

 

รายการ x  S.D. ความหมาย 

1.สวนนําขอบทเรียน 
1.1 Graphic & Animation  เราความสนใจ 

4.20 0.45 มาก 

1.2 บอกชื่อเร่ือง  ระดับชัน้  และใหขอมูลพื้นฐานที่จาํเปน 4.20 0.84 มาก 

1.3 เมนูหลักเชื่อมโยงบทเรยีน/หนาอืน่ๆ เหมาะสม 4.60 0.55 มากที่สุด 
2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1  โครงสรางของเนื้อหาชดัเจน  มีความกวาง  ความลกึ  เชื่อมโยง  

ความรูเดิมกับความรูใหม 
4.00 0.71 มาก 

2.2  มีความถกูตองตามหลกัวิชา 4.40 0.55 มาก 

2.3  สอดคลองกับวัตถุประสงคทีน่ําเสนอ 4.60 0.55 มากที่สุด 

2.4  สอดคลองกับการประยกุตใชในการเรยีนการสอน 4.60 0.55 มากที่สุด 

2.5  ความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นที่สอน 4.20 0.84 มาก 
3.  การออกแบบการเรียนการสอน 
3.1  ระดับความยืดหยุน  สนองความแตกตางระหวางบุคคล 

4.25 0.50 มาก 

3.2  ลําดับการนําเสนอเหมาะสม 4.40 0.55 มาก 
4. สวนมลัติมีเดีย 
4.1  ขนาดตัวอักษร  สีตัวอกัษร  อานงายเหมาะสม 

4.20 0.45 มาก 

4.2  พืน้หลังกบัตัวอักษรมีสีตัดกันอานงาย 4.60 0.55 มากที่สุด 

4.3  ภาพนิง่  และภาพเคลือ่นไหวมีความชัดเจน  และสอดคลองกบัเนื้อหา 4.40 0.55 มาก 

4.4  ปุมควบคุมการเปด – ปด 4.00 0.71 มาก 

4.5  ปุมควบคุมการดําเนนิบทเรียน(Navigator)  เหมาะสม 4.00 0.71 มาก 
5.  เครื่องมือเสริม 
5.1 การเก็บคะแนน  การตดิตามผลการเรียน ของผูเรียน 

4.00 0.71 มาก 

5.2 คําแนะนาํการใชงานบทเรียนชัดเจน เขาใจงาย 4.40 0.55 มาก 

รวม 4.28 0.41 มาก 
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ตาราง 11 (ตอ) 
 

จํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ย (E1) คาคะแนนเฉลีย่ (E2)                

   คะแนนจากทดสอบระหวางเรียน คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน 

  คาเฉลี่ย   รอยละ  คาเฉลี่ย   รอยละ  

3  คน 34.33 85.85 35.67 89.17 

 
ตาราง 12 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามเกณฑ 

80/80 (กลุม 9 คน) 
 

จํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ย (E1) คาคะแนนเฉลีย่ (E2) 

 คะแนนจากทดสอบระหวางเรียน คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน 

 คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

9  คน 34.56 86.39 34.56 86.39 

 
ตาราง 13 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามเกณฑ 

80/80  (กลุม  21  คน) 
 

จํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ย (E1) คาคะแนนเฉลีย่ (E2) 

 คะแนนจากทดสอบระหวางเรียน คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน 

 คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

21  คน 34.38 85.95 35.24 88.10 
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ตาราง 14 แสดงการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต
ตามเกณฑ 80/80  (กลุม  26  คน) 

 

จํานวนนักศึกษา คาเฉลี่ย (E1) คาคะแนนเฉลีย่ (E2) 

 คะแนนจากทดสอบระหวางเรียน คะแนนจากการทดสอบหลงัเรียน 

 คาเฉลี่ย รอยละ คาเฉลี่ย รอยละ 

26  คน 33.88 84.71 37.58 93.94 

 
ตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

(n=26) 

นักเรียน คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนผลตาง 
คนที่ Pre-test Post-test D 

1 24 40 16 

2 18 35 17 

3 23 38 15 

4 17 38 21 

5 30 39 9 

6 16 37 21 

7 14 37 23 

8 29 39 10 

9 15 39 24 

10 19 37 18 

11 11 35 24 

12 13 36 23 

13 16 39 23 

14 9 36 27 

15 18 38 20 

16 16 37 21 

17 15 36 21 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

นักเรียน คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน คะแนนผลตาง 
คนที่ Pre-test Post-test D 

18 17 39 22 

19 11 36 25 

20 19 39 20 

21 21 38 17 

22 16 37 21 

23 25 40 15 

24 11 36 25 

25 12 39 27 

26 18 37 19 

Mean 17.42 37.58 20.15 
S.D. 5.36 1.47 4.58 

 
ตาราง 16 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญ

ทางสถิติ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนกับ
หลังเรียน (n=26) 

 

การทดสอบ X S.D. d S.D.d t Sig.(2-tailed) 

กอนเรียน 17.42 5.36 

หลังเรยีน 37.58 1.47 
20.15 4.58 22.42* 0.0000 
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ตาราง 17 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนบนเครือขาย

อินเตอรเน็ต  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รหัส  3901-1001 
 

 รายการ x  S.D. ความหมาย 

1 ความสมบูรณของวัตถุประสงค 4.65 0.56 มากที่สุด 

2 ความสอดคลองของจุดประสงคกับเนื้อหา 4.69 0.47 มากที่สุด 

3 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัระดับผูเรียน 4.73 0.45 มากที่สุด 

4 ขนาดของภาพที่ใชประกอบบทเรียน 4.62 0.57 มากที่สุด 

5 รูปภาพที่ใชประกอบบทเรยีน 4.42 0.86 มาก 

6 ความเขาใจเกีย่วกับภาษาทีใ่ชในบทเรียน 4.50 0.81 มากที่สุด 

7 รูปแบบของตัวอักษร 4.50 0.76 มากที่สุด 

8 ขนาดของตัวอกัษร 4.38 0.94 มาก 

9 สีของตัวอักษร 4.38 0.90 มาก 

10 สีของพื้นหลงั และภาพ 4.46 0.99 มาก 

11 การนาํเสนอเนื้อหาทีน่าสนใจ 4.54 0.86 มากที่สุด 

12 
รูปแบบการนาํเสนอเนื้อหาและการตอบสนองมีความ

หลากหลาย 
4.31 0.79 มาก 

13 ความสะดวกในการใชบทเรยีน 4.50 0.76 มากที่สุด 

14 ความชัดเจนของคําสั่งการใชบทเรียน 4.65 0.75 มากที่สุด 

15 ความนาสนใจของหนาจอ วธิีการโตตอบบทเรียน 4.46 0.81 มาก 

16 ความนาสนใจชวนใหติดตามบทเรียน 4.65 0.56 มากที่สุด 

17 
การออกแบบเมนูและสวนนาํทาง (Navigation) เขาใจงาย และ

สะดวก 
4.69 0.47 มากที่สุด 

18 

ทานไดรับประโยชนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน

เครือขายอินเตอรเน็ตรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรหัสวิชา  

3901–1001  ในระดับ 

4.69 0.47 มากที่สุด 

 รวม 4.55 0.15 มากทีสุ่ด 
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ภาคผนวก จ 
 

ตัวอยางหนาจอของบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

136

136

 
 

ภาพ 9 หนาจอแรกของการเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

 
 

ภาพ  10  แสดงจุดประสงครายวชิา 
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ภาพ  11  แสดงหนาเว็บบอรด 
 

 
 

ภาพ  12  แสดงหัวขอยอยในบทเรยีน 
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ภาพ  13  แสดงหนาแบบทดสอบกอนเรียน 
 

 
 

ภาพ  14  แสดงหนาเนื้อหาบทเรยีนฯ 
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ภาพ  15  แสดงหนาเนื้อหาบทเรยีน 
 

 
 

ภาพ  16  แสดงหนาแบบทดสอบระหวางเรียน 
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ภาพ  17  แสดงหนาผลการทาํแบบทดสอบ 
 

 
 

ภาพ  18  ผูสอนเขาตรวจสอบคะแนน 
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ภาพ  19  แสดงขอมลูคะแนนทําแบบทดสอบ 
 

 

 
 

ภาพ  20  แสดงขอมลูคะแนนทําแบบทดสอบ 
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ประวัติผูวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ – ชื่อสกลุ อรอุรา  กาทองทุง 
วัน  เดือน  ป เกิด 11  เมษายน  2521 
ที่อยูปจจุบัน 106  หมู  4  ตําบลรองฟอง   

อําเภอเมือง  จังหวัดแพร  54000 
ประวัติการศกึษา  

 พ.ศ. 2552 กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แขนงคอมพวิเตอรศึกษา)   

 พ.ศ. 2543 ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)  สถาบนัราชภฎัอุตรดิตถ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


