
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
 

ชื่อเรื่อง   
การฝึกทักษะการใช้คีย์ลัดเพื่อการท างานที่รวดเร็วในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  รหัสวิชา 3001-2001 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
การเรียนรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น การใช้งานคีย์ลัดในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การท างานต่าง ๆ มีความ
สะดวก สบาย และมีความรวดเร็วในการท างานมากยิ่งขึ้น แต่ในปัจจุบันพบว่าส่วนคนส่วนใหญ่ไม่ทราบ
เกี่ยวกับการใช้คีย์ลัดในการท างานต่าง ๆ ส่งผลให้การท างานบางอย่างมีความล่าช้า ไม่สะดวก สบาย และ
ส่งผลต่อการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากปัญหาดังกล่าวทางกลุ่มไอทีรวมใจ 61 จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุดการสอนการใช้คีย์ลัดเพ่ือการ
ท างานที่รวดเร็ว รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว และพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้คีย์ลัด 
2. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้คีย์ลัด 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษามีความสามารถด้านทักษะการใช้คีย์ลัด 
2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้คีย์ลัด 
3. นักศึกษารู้จักการใช้คีย์ลัดมากยิ่งข้ึน  

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ห้อง สบจ. 1/1 (ทวิ) จ านวน 25 คน 

 
นวัตกรรม 
 ชุดการสอนการใช้คีย์ลัดเพ่ือการท างานที่รวดเร็ว รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 
 
ระยะเวลา 
 ระหว่างวันที่   8  ตุลาคม  2561 - 1  มีนาคม  2562 
 
 
 



วิธีด าเนินการด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

แผนด าเนินโครงการ PLC 
กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ การด าเนินกิจกรรม ร่องรอย 

กิจกรรมที่ 1 ท าความเข้าใจ
ร่วมกัน 
  ประชุมเพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
การท างานตามกระบวนการ PLC  

วันท่ี 8 ตุลาคม 2561 
ถึง 19 ตุลาคม 2561 

ประชุมเพื่อท าความเข้าใจแนวคิด 
หลักการท างานตามกระบวนการ 
PLC และพิจารณาเลือกปญัหา
เป้าหมาย ร่วมกันหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา 
 

1. ใบลงช่ือเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. ภาพถ่ายการประชุม
ท าความเข้าใจ 

กิจกรรมที่ 2 วงรอบท่ี 1 
นักศึกษาพูด อ่าน และเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในรายวิชา
การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายไม่
ถูกต้องหรืออ่านออกเสียงไม่ได ้
 

วันท่ี 22 ตุลาคม 2561  
ถึง  

14 ธันวาคม 2561 

วงรอบท่ี 1  
1. ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือก
ปัญ หาเป้ าหมายและร่ วมกันหา
แนวทางในการแก้ปัญหา วันที่ 26 
ตุลาคม 2561 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วันที่  26 
ตุลาคม 2561 
3. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
(แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม) 
วันท่ี 30 ตุลาคม 2561 
4. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ สะท้อน 
แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 
วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 
5. สรุป สังเคราะห์ผลการวิพากษ์ 
สะท้อนแนวคิดและปรับปรุงแผนการ
สอน/แบบฝึก/กิจกรรม ฉบับใหม่ 
วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 
6. ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัด
กิจกรรม วันที่  7-8 พฤศจิกายน 
2561 
7. สังเกตการณ์สอนในช้ันเรียน วันที่ 
7-8 พฤศจิกายน 2561 
8. ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกต
ช้ันเรียน วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
9. สรปุ สังเคราะห์การเรยีนรู้จาก
สมาชิกในทีม จุดอ่อน จุดเด่นของ
การด าเนินการ วันท่ี 4,7 ธันวาคม 
2561 
10. สรุป รูปแบบท่ีปรับปรุงจาก
บทเรียนที่ได้ทดลองใช้แล้ว แล้วลอง
ปฏิบัติการสอนในรอบใหม่ วันท่ี 
11,14 ธันวาคม 2561 
 

1. แผนการจัดการ
เรียนรู้  
2. ใบความรู้ รายวิชา 
การสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่าย ช่ือเรื่อง 
ประเภทของระบบ
เครือข่าย 
3. แบบประเด็นการ
แลกเปลีย่นเสนอแนะ
เพื่อการน าเสนอ
แผนการสอน/กิจกรรม
การสอน 
4. ประเด็นการสะท้อน
ผลการสอน/ฝึกปฏบิัติ/
กิจกรรม 
5. บันทึกหลังการสอน  
6. แบบสังเกตการสอน 
7. แบบสรุปผลการ
ด าเนินงาน รูปแบบ/
วิธีการ/กิจกรรม 
8. แบบประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพรายบุคคล 
9. บันทึกข้อความ สรุป
รายงานการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) วงรอบที่ 1  



กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ การด าเนินกิจกรรม ร่องรอย 

กิจกรรมที่  3 วงรอบท่ี  2  
 นักศึกษาพูด อ่าน และเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในรายวิชา
การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายไม่
ถูกต้องหรืออ่านออกเสียงไม่ได ้

วันท่ี 17 ธันวาคม 2561 
ถึง 

18 มกราคม 2562 

วงรอบท่ี 2  
1. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
(แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม)
วันท่ี 18,21 ธันวาคม 2561 
2. การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้
ในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน วันที่ 
25, 28 ธันวาคม 2561 
3. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ สะท้อน
แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 
วันท่ี 4 มกราคม 2562  
4. สรุป สังเคราะห์ผลการวิพากษ์ 
สะท้อนแนวคิดและปรับปรุงแผนการ
สอน/แบบฝึก/กิจกรรมฉบับใหม่ 
วันท่ี 8 มกราคม 2562 
5. ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจ
กกรม  วันท่ี 9-10 มกราคม 2562 
6. สังเกตการสอนในช้ันเรียน วันที่ 
9-10 มกราคม 2562 
7. ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกต
ช้ันเรียน วันท่ี 11 มกราคม 2562 
8. สรุป สังเคราะห์การเรียนรู้    จาก
สมาชิกในทีม จุดอ่อน จุดเด่นของ
การด าเนินการ วันที่ 15 มกราคม 
2562 
9 . สรุป  รูปแบบที่ ป รับปรุ งจาก
บทเรียนที่ได้ทดลองใช้แล้ว แล้วลอง
ปฏิบัติการสอนในรอบใหม่ วันที่ 18 
มกราคม 2562 
 

1. แผนการจัดการ
เรียนรู้  
2. ใบความรู้ รายวิชา 
การสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่าย เรื่อง สื่อกลาง
การส่งข้อมูล 
3. ประเด็นการ
แลกเปลีย่นเสนอแนะ
เพื่อการน าเสนอ
แผนการสอน/กิจกรรม
การสอน 
4. ประเด็นการสะท้อน
ผลการสอน/ฝึกปฏบิัติ/
กิจกรรม 
5. แบบสังเกตการสอน  
6. แบบสรุปผลการ
ด าเนินงาน รูปแบบ/
วิธีการ/กิจกรรม 
7. บันทึกหลังการสอน 
8. แบบประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพรายบุคคล 
9. บันทึกข้อความ สรุป
รายงานการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวชิาชีพ 
(PLC) วงรอบที่ 2 

 

กิจกรรมที่ 4 วงรอบท่ี 3  
 นักศึกษาพูด อ่าน และเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในรายวิชา
การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายไม่
ถูกต้องหรืออ่านออกเสียงไม่ได ้

วันท่ี 21 มกราคม 2562 
ถึง 

22 กุมภาพันธ์ 2562 

วงรอบท่ี 3 
1. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
(แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม)
วันท่ี 22,25 มกราคม 2562 
2. การทบทวน ปรับปรุง พัฒนา
เครื่องมือ ท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาของ
ผู้เรยีน วันท่ี 29 มกราคม 2562 
และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
3. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ สะท้อน
แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562 
4. สรุป สังเคราะห์ผลการวิพากษ์ 
สะท้อนแนวคิดและปรับปรุงแผนการ

1. แผนการจัดการ
เรียนรู้  
2. แบบประเด็นการ
แลกเปลีย่นเสนอแนะ
เพื่อการน าเสนอ
แผนการสอน/กิจกรรม
การสอน  
3. ประเด็นการสะท้อน
ผลการสอน/ฝึกปฏบิัติ/
กิจกรรม 
4. แบบสังเกตการสอน 
5. แบบสรุปผลการ
ด าเนินงาน รูปแบบ/



กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินการ การด าเนินกิจกรรม ร่องรอย 

สอน/แบบฝึก/กิจกรรมฉบับใหม่ 
วันท่ี 8, 12 กุมภาพันธ์ 2562 
5. ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัด
กิจกรรม วันที่  13-14 กุมภาพันธ์ 
2562 
6. สังเกตการสอนในช้ันเรียน วันที่ 
13-14 กุมภาพันธ์ 2562 
7. ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกต
ช้ั น เรี ย น  วั น ที่  15 กุ ม ภ าพั น ธ์ 
2562 
8. สรุป สังเคราะห์การเรียนรู้จาก
สมาชิกในทีม จุดอ่อน จุดเด่นของ
การด าเนินการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2562 
9. สรปุ รูปแบบที่ปรับปรุงจาก
บทเรียนที่ได้ทดลองใช้แล้ว แล้วลอง
ปฏิบัติการสอนในรอบใหม่ วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562 
 

วิธีการ/กิจกรรม 
6. ภาพการนิเทศการ
สอน 
7. บันทึกหลังการสอน 
8. แบบประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพรายบุคคล 
9. บันทึกข้อความ สรุป
รายงานการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) วงรอบที่ 3 

กิจกรรมที่ 5  
 สรุปรายงาน 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 
ถึง  

1 มีนาคม 2561 

1. รวบรวมจัดท ารูปเลม่รายงาน 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
โครงการ 
3. รายงานผลการการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

1. บันทึกข้อความ สรุป
รายงานการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)  
2. เล่มรายงาน 
 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ด้านปริมาณ   
  ผู้เรียนที่สอนทั้งหมด จ านวน 25 คน ผลการทดสอบการใช้คีย์ลัดเพ่ือการท างานที่รวดเร็ว 
ดังนี้ 

ผลการทดสอบ วงรอบที่ 1 วงรอบที่ 2 วงรอบที่ 3 
ดีมาก 14 13 14 

ดี 10 12 11 
ปานกลาง 0 0 0 

ต้องปรับปรุง 1 0 0 
รวม 25 25 25 
ผ่าน 24 25 25 

ไม่ผ่าน 1 - - 
 



ผลการทดสอบปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 100  และ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ จ านวน - คน คิดเป็นร้อยละ – 

 
ด้านคุณภาพ   

  ผลการทดสอบการใช้คีย์ลัดเพ่ือการท างานที่รวดเร็ว อยู่ในระดับ ดีมาก  
 
สรุปผลการด าเนินการ 
 ด้านผู้เรียน 

ผู้เรียนมีทักษะการใช้คีย์ลัดเพ่ือการท างานที่รวดเร็ว อยู่ในระดับ ดี และมีการพัฒนาการใช้ฟังก์ชั่น
ที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยสังเกตจากใบงานที่ได้รับนักศึกษาสามารถท าใบงานตามวัตถุประสงค์ที่ครูผู้สอนได้
ก าหนดไว้ นักศึกษาสามารถตอบค าถามครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามใบงานที่
ก าหนด 
 ด้านครูผู้สอน 

ครูผู้สอนควรหาวิธีการสอนที่มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และเป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนและครูควรเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ และชี้แจงในจุดที่นักศึกษาไม่เข้าใจใน
เนื้อหารายวิชา 
 ด้านแผนการจัดการเรียนรู ้

ครูผู้สอนมีแผนการจัดการเรียนรู้  และสอนตรงตามแผนการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสามารถน าไปใช้กับผู้เรียนได้จริง มีการน าเกมมาใช้ในการน าเข้าสู่บทเรียน และมีการใช้สื่อการสอน 
รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ครูผู้สอนควรมีแบบสังเกตบันทึกพฤติกรรมกับผู้เรียนระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนการสอน และ
ควรให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
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