
ช่ือรายวชิา     คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   รหสั  2001-2001 

หมวดวชิาชีพ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) 

          จ านวน 2  หน่วยกิต    จ  านวน 3 ชัว่โมง  รวม 56 ชัว่โมง 
 
จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้ 
 1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 
 2. สามารถสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต  ใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าเร็จรูปตามลกัษณะงานอาชีพ 
 3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศ 

 
 

มาตรฐานรายวชิา 
 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ 
ระบบปฏิบติัการโปรแกรมส าเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ  

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ  บนเคร่ือง 
คอมพิวเตอร์ 

3.  ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 
4.  สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ (Windows,  Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า เพื่อ
จดัท าเอกสารในงานอาชีพ การใชโ้ปรแกรมตาราง ท าการเพื่อการค านวณในงานอาชีพ การใช้
โปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป อ่ืน ๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ การใช้
อินเทอร์เน็ตสืบคน้ขอ้มูลเพื่องานอาชีพและการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศ
และงานอาชีพ  
 

 



 

ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 
รหสัวชิา    2001 2001  ช่ือวชิา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ    จ  านวน 2 หน่วยกิต 
ระยะเวลาเรียน 18 สัปดาห์   จ านวน 3 ชัว่โมง/สัปดาห์   รวมจ านวน  56 ชัว่โมง 

 
พฤติกรรม 
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1.คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 1 1 - - - 3 2 10 3 6 

2.ระบบปฏิบติัการ 1 1 2 3 1 1 3 2 10 3 3 
3.การใชโ้ปรแกรม
ประมวลผลค า 

1 1 2 2 - 1 4 2 10 6 2 

4.การประยกุตใ์ช้
โปรแกรมประมวลผลค า 

1 1 2 3 - 1 3 2 10 6 2 

5.การใชโ้ปรแกรมตาราง
งาน 

1 1 2 3 1 1 4 2 10 6 1 

6.การประยกุตใ์ช้
โปรแกรมตารางงาน 

1 1 2 2 1 1 4 2 10 6 1 

7.การใชโ้ปรแกรม
น าเสนอขอ้มูล 

1 1 2 2 - 1 4 2 10 6 3 

8.การประยกุตใ์ช้
โปรแกรมตารางงาน 

1 1 2 2 - 1 4 2 10 6 4 

9.ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
อินเทอร์เนต 

1 1 2 2 - 1 4 2 10 6 5 

10.สังคมออนไลน์ 1 1 2 2 - 1 4 2 10 6 7 
สอบกลางภาค - - - - - - - - - 2 - 
สอบปลายภาค - - - - - - - - - 2 - 

รวม 10 10 19 21 3 6 23 20 100 60 - 
ล าดบัความส าคญั 4 4 3 2 6 5 1     



 

 

ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ ของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รหสัวชิา    2001 2001  ช่ือวชิา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ    จ  านวน 2 หน่วยกิต 
ระยะเวลาเรียน 18 สัปดาห์   จ านวน 3 ชัว่โมง/สัปดาห์   รวมจ านวน  56 ชัว่โมง 

 
ช่ือเร่ืองและงาน สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ 

1.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 1.บอกความหมายของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 

2.ระบบปฏิบติัการ 
 

2.อธิบายความรู้เก่ียวกบัระบบปฏิบติัการได ้

3.การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 
 

3.บอกวธีิการใชโ้ปรแกรมประมวลผลค าได ้

4.การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 4.บอกวธีิการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมประมวลผลค า
ได ้
 

5.การใชโ้ปรแกรมตารางงาน 
 

5.บอกวธีิการใชโ้ปรแกรมตารางงานได ้

6.การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมตารางงาน 
 

6.บอกวธีิการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมตารางงานได ้

7.การใชโ้ปรแกรมน าเสนอขอ้มูล 
 

7.บอกวธีิการใชโ้ปรแกรมน าเสนอขอ้มูลได ้

8.การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมตารางงาน 
 

8.บอกวธีิการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมตารางงานได้ 

9.ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต 
 

9.อธิบายความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ตได ้

10.สังคมออนไลน์ 
 

10.บอกความรู้เก่ียวกบัสังคมออนไลน์ได ้

  



 

 

รายช่ือหน่วยการสอน 
รหสัวชิา    2001 2001  ช่ือวชิา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ    จ  านวน 2 หน่วยกิต 
ระยะเวลาเรียน 18 สัปดาห์   จ านวน 3 ชัว่โมง/สัปดาห์   รวมจ านวน  56 ชัว่โมง 

 
หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการสอน จ านวนชัว่โมง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบปฏิบติัการ 
การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 
การใชโ้ปรแกรมตารางงาน 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมตารางงาน 
การใชโ้ปรแกรมน าเสนอขอ้มูล 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมตารางงาน 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอินเทอร์เนต 
สังคมออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
 
 
 



 

ก าหนดการสอน 
 
รหสัวชิา    2001 2001  ช่ือวชิา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ    จ  านวน 2 หน่วยกิต 
ระยะเวลาเรียน 18 สัปดาห์   จ านวน 3 ชัว่โมง/สัปดาห์   รวมจ านวน  56 ชัว่โมง 
 
หน่วยที่ ช่ือหน่วย / รายการสอน สัปดาห์ที่ ช่ัวโมงที่ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
  
 
 

 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบปฏิบติัการ 
การใชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมประมวลผลค า 
การใชโ้ปรแกรมตารางงาน 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมตารางงาน 
การใชโ้ปรแกรมน าเสนอขอ้มูล 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมตารางงาน 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต 
สังคมออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 
3-4 
5-6 
7-8 
9-10 
11-12 
13-14 
15-16 
17-18 

3 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

 

 
 



 

 แผนการสอน/การเรียนรู้ หน่วยท่ี  1  

ช่ือวชิา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สอนสัปดาห์ท่ี  1 

ช่ือหน่วย  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

คาบรวม 3 

ช่ือเร่ือง   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวน  3 ชัว่โมง 

 

สาระส าคัญ 

เทคโนโลยีและการส่ือสารไดเ้จริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
มนุษย ์อุปกรณ์ส่ือสารและคอมพิวเตอร์ได้เขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย
ความสามารถของอุปกรณ์ส่ือสารและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท าให้องคก์ารต่าง ๆ 
น าเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาเขา้มาช่วยในการด าเนินงานขององคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ไม่วา่จะ
เป็นการรับ-ส่งขอ้มูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกิจและให้บริการบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการ
ใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในการท างาน เพราะฉะนั้นจากการท่ีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเขา้
มามีบทบาทต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย ์ดงันั้นการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ การคน้หาขอ้มูล
เพื่อน ามาช่วยในการตดัสินใจ การวเิคราะห์ การจดัเก็บขอ้มูลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐานส าหรับทุกคน 

 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์ / จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
       จุดประสงค์ปลายทาง  

1.  มีทกัษะเก่ียวกบัความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.  มีทกัษะเก่ียวกบัลกัษณะส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.  มีทกัษะเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.  มีทกัษะเก่ียวกบัผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศ 
6.  เพื่อน าความรู้ดา้นการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์

ของผูส้ าเร็จการศึกษามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 

 
      จุดประสงค์น าทาง  

1.  บอกความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้



 

2.  บอกลกัษณะส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศได้ 
3.  อธิบายองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศได้ 
4.  บอกผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้
5.  บอกจริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศได ้
8.  ประยกุตค์วามรู้ท่ีไดรั้บมาพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องผูส้ าเร็จการศึกษาใหก้บัชุมชน 

 
  

เน้ือหาสาระการสอน/การเรียนรู้   

1.  ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.  ลกัษณะส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.  องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.  ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 กจิกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 
    ขั้นน า 
               1.  ครูสนทนากบัผูเ้รียนเพื่อให้เห็นความส าคญัของการใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

 2.  ครูแนะน าให้ผูเ้รียนมีการวางแผนเรียนวชิาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

 3.  ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน แลว้สลบักนัตรวจเพื่อเก็บคะแนนสะสมไว ้

     
    ขั้นกจิกรรม 

การจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผูเ้รียนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดงัน้ี 
 1.  บรรยายและใหน้กัศึกษาท าการคน้ควา้จากหนงัสือ และอินเตอร์เน็ต 
 2.  ฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Officeในการปฏิบติังานทางธุรกิจ 
 3.  มอบหมายงานใหน้กัเรียนวเิคราะห์บทบาทของผูส้ามารถประยกุตใ์ช้โปรแกรมโปรแกรม
ส าเร็จรูป Microsoft Office ในการปฏิบติังานจริง 



 

 4.  สถานการณ์จ าลองใหน้กัเรียนน าเสนอประโยชน์จากโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office 
เก่ียวกบัการปฏิบติัส านกังานทางธุรกิจ 
 5. การสอนทุกคร้ังใชภ้าพน่ิง Power point หรือ การสาธิตวธีิท าในโปรแกรมฯ ประกอบการ
บรรยาย 
 6. ทุกสัปดาห์ท่ีเรียนนกัเรียนทุกคนตอ้งไดรั้บความรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษคร้ังละอยา่งนอ้ย 5 
ค า 
     
    ข้ันสรุปและประเมินผล  
                     

1. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
2. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อให ้

ไดข้อ้สรุปท่ีถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมอบหมาย 

3. ท าแบบฝึกหดัทา้ยหน่วย 
4. ท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

       

 ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ (เอกสารประกอบการสอน, ใบความรู้, ใบงาน แผ่นซีดี ฯลฯ) 
1. หนงัสือเรียนวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. ส่ือในอินเทอร์เน็ต ประเภท   รูปภาพ VDO  

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

6.  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์, PowerPoint 

7.   แบบประเมินผลการเรียนรู้ 

 

หลกัฐาน 
 1.  บนัทึกการสอนของผูส้อน 

 2.  ใบเช็ครายช่ือ 

 3.  แผนจดัการเรียนรู้ 



 

 4.  การตรวจประเมินผลงาน 

 

  การวดัและประเมินผล 
 
    เคร่ืองมือประเมิน 

1.      แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยครู) 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้รียน) 

4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบฝึกปฏิบติั 

5. แบบประเมินกิจกรรมใบงาน 

6. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยครูและ

ผูเ้รียนร่วมกนัประเมิน 

 
   เกณฑ์การประเมิน 

1.   เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ตอ้งไม่มีช่องปรับปรุง 

2.   เกณฑผ์า่นการประเมินพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ข้ึน

ไป) 

3.   เกณฑผ์า่นการสังเกตพฤติกรรมการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ข้ึนไป) 

4.   แบบประเมินผลการเรียนรู้มีเกณฑผ์า่น และแบบฝึกปฏิบติั 50% 

5.   แบบประเมินกิจกรรมใบงานมีเกณฑผ์า่น 50% 

6.   แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คะแนน

ข้ึนอยูก่บัการประเมินตามสภาพจริง 

 

 กจิกรรมเสนอแนะ 
1. ผูเ้รียนตอ้งให้ความสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วธีิการ หรือหลกัการง่ายเพื่อให้หา

ค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควิธีการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ี
ท าการสอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 

2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 



 

3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพให้เกิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควิธีการ

พร้อมกบัความจ าเป็นในการน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดข้ึนโดยตนเองให้ไดเ้พื่อเกิดความรู้ความเขา้ใจ
อยา่งแทจ้ริงไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 
 

9.  บันทกึหลงัการสอน (ข้อสรุปหลังการสอน, ปัญหาทีพ่บ, แนวทางแก้ไข ฯลฯ) 
 
 ผลการใช้แผนการสอน  ทราบล าดบัขั้นตอนการสอนตามท่ีวางแผนไว ้คือ 

1. ขั้นน าเขา้สู่บทเรียน 
2. ขั้นด าเนินการสอน และปฏิบติั 
3. ขั้นสรุปการประเมินผลจากการปฏิบติัติงานท่ีดี 

 
        ผลการเรียนของนักเรียน 
                  นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีสอน เน่ืองจากมีการปฏิบติังานตามขั้นตอน ใบ
ความรู้  ใบงาน แบบทดสอบ ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ อยา่งเขา้ใจ ท าใหส้ามารถลงมือ ปฏิบติัตามใบงาน
ไดถู้กตอ้ง  ตามขั้นตอน ส่ือการเรียนรู้ 
   

 ผลการสอนของครู 
                   ประเมินผลการท างานของนกัเรียน พบปัญหา การส่งงานของนกัเรียนล่าชา้ เกินเวลาท่ีครู
ก าหนดใหบ้างรายไม่บ่อย บางรายบ่อยคร้ังมาก จึงท าให้ครูไม่สามารถประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริงได ้ จึงไดท้  าวิจยัในชั้นเรียนเพื่อด าเนินการแกไ้ขปัญหา การส่งงานล่าชา้เกินก าหนดเวลาของ
นกัเรียน  พร้อมทั้งน ามาวธีิท่ีไดม้าด าเนินการแกปั้ญหาในชั้นเรียนอีกคร้ังหน่ึง และผลท่ีไดคื้อ 
นกัเรียนส่งงานครบภายในเวลาทุกคน ในหน่วยการเรียนรู้ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 



 

แบบประเมินผลการน าเสนอผลงาน 
ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 
รายช่ือสมาชิก 
      1……………………………………เลขท่ี…….    2……………………………………เลขท่ี……. 
      3……………………………………เลขท่ี…….    4……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจน (ความรู้เก่ียวกบัเน้ือหา ความ
ถูกตอ้ง  ปฏิภาณในการตอบ และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้) 

    

2 รูปแบบการน าเสนอ     
3 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม     
4 บุคลิกลักษณะ  กิริยา  ท่าทางในการพูด  น ้ าเสียง  ซ่ึงท าให้

ผูฟั้งมีความสนใจ 
    

รวม     
 

            ผูป้ระเมิน………………………………………………… 
เกณฑก์ารให้คะแนน 

1.  เน้ือหาสาระครอบคลุมชดัเจนถูกตอ้ง 
 3  คะแนน    =  มีสาระส าคญัครบถว้นถูกตอ้ง  ตรงตามจุดประสงค ์
 2  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ครบถว้น  แต่ตรงตามจุดประสงค ์
 1  คะแนน    =  สาระส าคญัไม่ถูกตอ้ง ไม่ตรงตามจุดประสงค ์
2.  รูปแบบการน าเสนอ 

3  คะแนน     =  มีรูปแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสม  มีการใชเ้ทคนิคท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลย ี    
                         ประกอบการ น าเสนอท่ีน่าสนใจ  น าวสัดุในทอ้งถ่ินมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่าและประหยดั 
คะแนน    =  มีเทคนิคการน าเสนอท่ีแปลกใหม่  ใชส่ื้อและเทคโนโลยปีระกอบการน าเสนอท่ีน่าสน ใจ  แต่ขาดการ

ประยกุตใ์ช ้วสัดุในทอ้งถ่ิน         
              1  คะแนน     =  เทคนิคการน าเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ 
3.  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 
 3  คะแนน     =  สมาชิกทกุคนมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 2  คะแนน     =  สมาชิกส่วนใหญ่มีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 1  คะแนน     =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีบทบาทและมีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4.  ความสนใจของผูฟั้ง 
 3  คะแนน     =  ผูฟั้งมากกวา่ร้อยละ 90  สนใจ และให้ความร่วมมือ 
 2  คะแนน     =  ผูฟั้งร้อยละ 70-90  สนใจ และให้ความร่วมมือ 
 1  คะแนน     =  ผูฟั้งนอ้ยกวา่ร้อยละ 70  สนใจ และให้ความร่วมมือ 



 

แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
 

ช่ือกลุ่ม……………………………………………ชั้น………………………หอ้ง........................... 
รายช่ือสมาชิก 
1………………………………เลขท่ี…….       2……………………………………เลขท่ี……. 

ท่ี รายการประเมิน 
คะแนน 

ขอ้คิดเห็น 
3 2 1 

1 การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั     
2 การแบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบและการเตรียมความ

พร้อม 
    

3 การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย     
4 การประเมินผลและปรับปรุงงาน     

รวม     
 

ผูป้ระเมิน………………………………………………… 
วนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ…………... 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
1.  การก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการท างานอยา่งชดัเจน 
 2  คะแนน  =  สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 

1  คะแนน  =  สมาชิกส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายในการท างาน 
2.  การมอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบและการเตรียมความพร้อม 
3  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน   มีการจดัเตรียมสถานท่ี  ส่ือ / อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อม
เพรียง 
2  คะแนน  =  กระจายงานไดท้ัว่ถึง  แต่ไม่ตรงตามความสามารถ  และมีส่ือ / อุปกรณ์ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียง แต่ขาดการจดัเตรียมสถานท่ี 
 1  คะแนน  =  กระจายงานไม่ทัว่ถึงและมีส่ือ / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
3.  การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย และตามเวลาท่ีก าหนด 
 2  คะแนน  =  ท างานไดส้ าเร็จตามเป้าหมาย แต่ชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด 
 1  คะแนน  =  ท างานไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย 
4.  การประเมินผลและปรับปรุงงาน 
 3  คะแนน  =  สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ  ติดตาม  ตรวจสอบ  และปรับปรุงงานเป็นระยะ 
 2  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ  แต่ไม่ปรับปรุงงาน 
 1  คะแนน  =  สมาชิกบางส่วนไม่มีส่วนร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน 

 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 ควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้
 ควรปรับปรุงเก่ียวกบั............................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 ลงช่ือ....................................................................... 
 ( ..................................................................... ) 
 หวัหนา้แผนกวชิา 
 ................../................./...................... 
 เห็นควรอนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้
 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 
 อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 ลงช่ือ....................................................................... 
 (                                    ) 
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 ................../................./...................... 
 อนุญาตใหใ้ชใ้นการสอนได ้
 อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 ลงช่ือ....................................................................... 
 (                                     ) 
 ผูอ้  านวยการ 
 ................../................./...................... 
 



 

 



 9 

 

    แผนการจัดการเรยีนรู้แบบบูรณาการที่ 1 หน่วยท่ี  1 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 

เทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์
อุปกรณ์สื่อสารและคอมพวิเตอรไ์ด้เขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ด้วยความสามารถของ
อุปกรณ์สือ่สารและประสทิธภิาพของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรท์ าใหอ้งคก์ารต่างๆ น าเทคโนโลยเีหล่านี้มาเขา้มา
ช่วยในการด าเนินงานขององค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับ -ส่งข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกิจและให้บริการบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการท างาน 
เพราะฉะนัน้จากการที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินชีวติของมนุษย ์
ดงันัน้การเรยีนรูก้ารใชง้านคอมพวิเตอร ์การคน้หาขอ้มูลเพื่อน ามาช่วยในการตดัสนิใจ การวเิคราะห ์การจดัเกบ็
ขอ้มลูจงึเป็นสิง่จ าเป็นพืน้ฐานส าหรบัทุกคน 
 
สาระการเรียนรู ้

1.  ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.  ลกัษณะส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.  องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.  ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.  จรยิธรรมและความรบัผดิชอบในการใชค้อมพวิเตอรก์บัระบบสารสนเทศ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
2.  บอกลกัษณะส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
3.  อธบิายองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
4.  บอกผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้
5.  บอกจรยิธรรมและความรบัผดิชอบในการใชค้อมพวิเตอรก์บัระบบสารสนเทศได้ 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน 
2. นกัเรยีนแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 4-6 คน  
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ขัน้สอน 
3. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มศกึษาเนื้อหาจากในหนงัสอืเรยีน เรื่อง คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ  
4. นกัเรยีนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอหน้าชัน้เรยีนในหวัขอ้ในหวัขอ้ต่อไปนี้ 

• ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
• ลกัษณะส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
• องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
• ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.   นกัเรยีนแต่ละกลุ่มคน้ควา้และร่วมกนัแสดงความคดิเหน็เรื่อง จรยิธรรมและความรบัผดิชอบใน 
การใชค้อมพวิเตอรก์บัระบบสารสนเทศ โดยสรุปมาเป็นขอ้ๆ พรอ้มกบัใหเ้หตุผล และตวัอย่างประกอบ  
แลว้สง่ตวัแทนน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์
6. นกัเรยีนซกัถามปัญหาขอ้สงสยัวเิคราะหเ์น้ือหาการเรยีนการสอนและหาขอ้สรุปเป็นความคดิ 

รวบยอดเพื่อน าไปประยุกตใ์ชต่้อไป  
 7. นกัเรยีนตรวจการประเมนิผล บนัทกึคะแนนทีไ่ด ้สง่ใหค้รตูรวจสอบผลการประเมนิ 
 8. ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและเกบ็คะแนนไวเ้ปรยีบเทยีบผลการประเมนิหลงัเรยีน  
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนังสอืเรยีนวิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (2001-2001) ของส านักพิมพ ์

เอมพนัธ ์
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน/หลงัเรยีนพรอ้มเฉลย 

 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุ่ม 
2. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน 
3. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานกลุ่ม 
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน/หลงัเรยีน 10 ขอ้  
3. แบบสงัเกตคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  ตอ้งไม่มชี่องปรบัปรุง 
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีนไมม่เีกณฑผ์่าน เกบ็คะแนนไวเ้ปรยีบเทยีบกบัคะแนนทีไ่ด้

จากการทดสอบหลงัเรยีน 
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3. แบบสงัเกตคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบัการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1. นกัเรยีนเขา้ไปคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิจากหอ้งสมุด จดัท าเป็นรายงานสง่ครู 
 2. ท าแบบฝึกปฏบิตัแิละแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
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                                                             ใบงำนท่ี  1 
                          เรือ่ง จริยธรรมและควำมรบัผิดชอบในกำรใช้คอมพิวเตอรก์บัระบบสำรสนเทศ 

 
จดุประสงคก์ำรเรียนรู ้

1.  บอกความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
2.  บอกลกัษณะส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
3.  อธบิายองคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
4.  บอกผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้
5.  บอกจรยิธรรมและความรบัผดิชอบในการใชค้อมพวิเตอรก์บัระบบสารสนเทศได้ 
 

ค ำช้ีแจง  ใหห้าขา่วจากอนิเทอรเ์น็ต หนงัสอืพมิพห์รอืนิตยสารทีม่เีรื่องเกีย่วกบัจรยิธรรมและความรบัผดิชอบ 
             ในการใชค้อมพวิเตอรก์บัระบบสารสนเทศ และน ามาอภปิรายหน้าชัน้เรยีน 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 2   หน่วยที่  2 

รหัสวิชา  2001-2001        วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  ระบบปฏิบัติการ จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 

ระบบปฏิบตัิการเป็นซอฟต์แวรท์ี่เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องม ีเพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่มหีน้าที่
ติดต่อระหว่างซอฟต์แวร์อื่นๆ กบัฮาร์ดแวร์ และยงัมีหน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากร ระบบปฏิบตัิการมีหลาย
แพลตฟอร์มที่ ใช้กันใน ปัจจุบัน  เช่น  Microsoft Windows, OS X Mountain Lion และ Ubuntu เป็นต้น 
ระบบปฏบิตักิารมกีารพฒันามาอย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพในการท างานและใชง้านง่ายขึน้ 
 

สาระการเรียนรู ้
1. ความหมายของระบบปฏบิตักิาร 
2. การใชง้านระบบปฏบิตักิาร Windows 7 เบือ้งตน้ 
3. การใชง้านระบบปฏบิตักิาร Windows 8 เบือ้งตน้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของระบบปฏบิตักิารได ้
2. ใชง้านระบบปฏบิตักิาร Windows 7 เบือ้งตน้ได ้
3. ใชง้านระบบปฏบิตักิาร Windows 8 เบือ้งตน้ได ้
4. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสาม ารถ

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความมวีนิัย ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง  
ความสนใจใฝ่รู ้ ความรกัสามคัค ี ความกตญัญกูตเวท ี

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน 
2. นกัเรยีนบอกประโยชน์หรอืขอ้ดใีนการน าคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการประกอบอาชพี 

ขัน้สอน 

3. ครอูธบิายสว่นประกอบภายนอกทีส่ าคญัของคอมพวิเตอร ์โดยมตีวัอย่างคอมพวิเตอรช์นิด 
ตัง้โต๊ะใหด้เูป็นตวัอย่างประกอบค าอธบิาย  
 



 15 

4. ครอูธบิายโดยใชง้านน าเสนอ (PowerPoint)  มเีนื้อหาเกีย่วกบั สว่นประกอบของคอมพวิเตอร์
ความหมายของระบบปฏบิตักิาร ชนิดของระบบปฏบิตักิาร และการใชง้านระบบปฏบิตักิาร โดย
แสดงรปูภาพประกอบ  

5. ครสูาธติการใชง้านและการออกจากระบบปฏบิตักิาร Windows 7 และ Windows 8 พรอ้มทัง้ 
      อธบิายและสาธติการใชง้านสว่นประกอบของระบบปฏบิตักิารทัง้สองชนิด 
6. นกัเรยีนปฏบิตัติามขัน้ตอนการจดัการไฟลแ์ละโฟลเดอร ์ตามทีผู่ส้อนสาธติ 
7.   นกัเรยีนคน้ควา้ถงึความแตกต่างของระบบปฏบิตักิาร Windows 7 กบั ระบบปฏบิตักิาร  
      Windows 8   

ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์
8. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยั และร่วมกนัสรุปความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั
คอมพวิเตอร ์
9. นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้เสรจ็แลว้จบัคู่สลบักนัตรวจบนัทกึผลการประเมนิสง่ใหค้รู 

10. ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและเปรยีบเทยีบผลการประเมนิก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แจง้ผล 
      การประเมนิใหน้กัเรยีนแต่ละคนทราบความกา้วหน้าในการเรยีนการสอน 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของ 
      ส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.   งานน าเสนอ (PowerPoint) เรื่อง ระบบปฏบิตักิาร 
3.   เครื่องคอมพวิเตอรช์นิดตัง้โต๊ะ  1  เครื่อง 
4.   แบบประเมนิผลการเรยีนรูก้อ่นเรยีน/หลงัเรยีนพรอ้มเฉลย 
 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่2 
3. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่2 
3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. พฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไม่มชี่องปรบัปรุง 
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2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่2  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
3. แบบสงัเกตคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั       

การประเมนิตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
  1.  ท าแบบฝึกปฏบิตั ิ
  2.  บนัทกึรายรบั-รายจ่ายประจ าวนั 
 
   บนัทึกบญัชีรายรบั-รายจา่ย : บูรณาการกบัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ค าช้ีแจง : ใหบ้นัทกึบญัชรีายรบั-รายจ่ายตามความเป็นจรงิ 
                นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 
          ประจ าภาคเรยีนที.่..../.......ระหว่างเดอืน..............................ถงึเดอืน..................................พ.ศ................. 
 
 
   

 
 บนัทึกเพ่ิมเติม 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ตารางบญัชรีายรบั-รายจ่าย 
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ใบงานท่ี  2.1 
เรือ่ง  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร ์

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
 1.  บอกสว่นประกอบของคอมพวิเตอรไ์ด ้
 2.  บอกประเภทของระบบปฏบิตักิารได ้
ค าช้ีแจง  ใหอ้ธบิายสว่นประกอบของคอมพวิเตอร ์โดยจดัหารปูภาพพรอ้มอธบิายคุณสมบตัขิองอุปกรณ์จดัท า
ลงในกระดาษ A4 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 



 18 

ใบงานท่ี  2.2 
เรือ่ง  ระบบปฏิบติัการ 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
 1.  บอกสว่นประกอบของคอมพวิเตอรไ์ด ้
 2.  บอกประเภทของระบบปฏบิตักิารได ้
 3.  ใชง้านระบบปฏบิตักิาร Windows 7 ได ้
 4.  ใชง้านระบบปฏบิตักิาร Windows 8 ได ้
ค าช้ีแจง  ใหค้น้ควา้ถงึความแตกต่างของระบบปฏบิตักิาร Windows 7 กบัระบบปฏบิตักิาร Windows 8 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 3 หน่วยท่ี  3 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  การใช้โปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Office Word 

              2010 

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 
โปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Office Word 2010 เป็นโปรแกรมในการจดัการเอกสารต่างๆ ที่มี

ประสทิธภิาพและมกีารใชง้านกนัอย่างแพร่หลาย มคีวามสามารถในการจดัการรปูแบบตวัอกัษรและขอ้ความใหม้ี
ความน่าสนใจ เหมาะสมกบัรปูแบบของเอกสารนัน้ๆ และยงัสามารถปรบัปรุงแกไ้ข จดัเกบ็ในรปูแบบต่างๆ เพื่อ
น ามาใชใ้หม่ ท าใหก้ารท างานมคีวามสะดวก รวดเรว็ 
 

สาระการเรียนรู ้
1. ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 
2. สว่นประกอบของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 
3. การสรา้ง การเปิด ปิด และบนัทกึเอกสาร 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1.   บอกประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ได ้
            2.   บอกสว่นประกอบของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ได ้
            3.   สรา้ง การเปิด ปิด และบนัทกึเอกสารได ้

4.   มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็
ได ้ในดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง  ความสนใจ
ใฝ่รู ้ ความรกัสามคัค ี ความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1.  นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน 
2.    ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสนทนา และแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัท าเอกสาร รายงาน ดว้ยโปรแกรม

ส าหรบัพมิพเ์อกสาร  Microsoft Office  Word  2010  ว่ามปีระโยชน์อย่างไรบา้ง ดกีว่าวธิกีารอื่นอยา่งไร 
3. ครแูสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ 
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ขัน้สอน 

4. ครสูาธติการเรยีกใชง้านโปรแกรม นกัเรยีนเปิดโปรแกรม Microsoft Word 2010 ครอูธบิายวธิกีารใช้
แถบค าสัง่ แถบเครื่องมอืต่างๆ ในหน้าต่างของโปรแกรม รวมถงึคุณสมบตัใิหม่ของโปรแกรม 

 
 
 
 
5. ครอูธบิายถงึวธิกีารในการพมิพเ์อกสาร สาธติใหน้กัเรยีนด ูและนักเรยีนปฏบิตัติามขัน้ตอน  
6. ครูอธิบายวิธีการบันทึกเอกสาร การเปิด -ปิดเอกสาร และการออกจากโปรแกรม ครูสาธิตให้

นกัเรยีนด ูและนกัเรยีนปฏบิตัติามขัน้ตอนตามคร ู  
7. ครกู าหนดหวัขอ้ใหน้ักเรยีนพมิพเ์อกสาร หวัขอ้ โปรไฟลข์องฉัน (My Profile) แลว้ให้บนัทกึไฟล์

ชื่อ EX Profile  แลว้ใหน้ักเรยีนทดลองใช ้ค าสัง่ save หรอื save as เพื่อใหเ้หน็ถงึความแตกต่าง
ของค าสัง่  

8. นกัเรยีนน าเสนอผลงานของตนเองทีห่น้าชัน้เรยีน 
9. ครแูละนกัเรยีนสรปุเนื้อหาสาระส าคญั ครเูสนอแนะเพิม่เตมิ  
ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์
10.  เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยั ครตูอบขอ้สงสยั 
11. นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้เสรจ็แลว้จบัคู่สลบักนัตรวจบนัทกึผลการประเมนิสง่ใหค้รู 
12. ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและเปรยีบเทยีบผลการประเมนิก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แจง้ผลการประเมนิ

ใหน้กัเรยีนแต่ละคนทราบความกา้วหน้าในการเรยีนการสอน 
13. กรณีมนีกัเรยีนไม่ผา่นการประเมนิใหน้ดัหมายเวลาเพื่อท าการสอนเสรมิต่อไป 

 
สื่อการเรียนการสอน 

1.    หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2.    เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้

 
การวัดและการประเมินผล 

วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่3 
4.    การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เครือ่งมือวดัผล 
1.   แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  

รปูหน้าต่างของ word แสดง
สว่นประกอบของแถบค าสัง่ 
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2.   แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมกลุ่ม  
3.   แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่3 
4.  แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั
ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. เกณฑผ์่านการจดัประสบการณ์สง่เสรมิการเรยีนรู ้คอื พอใช ้
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
3. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่3  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
5. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั       

การประเมนิตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 ท าแบบฝึกปฏบิตัแิละแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
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ใบงำนท่ี 3.1 
เรือ่ง  ส่วนประกอบของโปรแกรม 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู ้
 1.  บอกสว่นประกอบของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ได ้
 2.  สรา้ง การเปิด ปิด และบนัทกึเอกสารได ้
ค ำช้ีแจง  ใหเ้ตมิขอ้ความลงในช่องว่างใหถู้กตอ้ง 
 
 
 
 

ภาพหน้าต่าง Microsoft Office Word 2010  
พรอ้มกบัใสก่รอบขอ้ความเปล่าส าหรบัเตมิขอ้ความแสดงสว่นต่างๆ  

 

1. ………………………. 2. ………………………. 
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บนัทึกหลงักำรสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 4 หน่วยท่ี  3 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  การใช้โปรแกรมประมวลผลค า  

            Microsoft Office Word  2010 

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 
โปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Office Word 2010 เป็นโปรแกรมในการจดัการเอกสารต่างๆ ที่มี

ประสทิธภิาพและมกีารใชง้านกนัอย่างแพร่หลาย มคีวามสามารถในการจดัการรปูแบบตวัอกัษรและขอ้ความใหม้ี
ความน่าสนใจ เหมาะสมกบัรปูแบบของเอกสารนัน้ๆ และยงัสามารถปรบัปรุงแกไ้ข จดัเกบ็ในรปูแบบต่างๆ เพื่อ
น ามาใชใ้หม่ ท าใหก้ารท างานมคีวามสะดวก รวดเรว็ 
 

สาระการเรียนรู ้
1. การก าหนดขนาดเอกสาร 
2. การปรบัคุณลกัษณะของขอ้ความ 
3. การจดัรปูแบบย่อหน้าและการกัน้ระยะ 
4. การจดัต าแหน่งกลุม่ขอ้ความ 
5. การก าหนดระยะบรรทดั 
6. การใสส่ญัลกัษณ์แสดงหวัขอ้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  ก าหนดขนาดเอกสารได ้
 2.  ปรบัคุณลกัษณะของขอ้ความได ้
 3.  จดัรปูแบบย่อหน้าและการกัน้ระยะได ้
 4.  จดัต าแหน่งกลุ่มขอ้ความได ้
 5.  ก าหนดระยะบรรทดัได ้

6.  ใสส่ญัลกัษณ์แสดงหวัขอ้ได ้
 7.  มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็

ได้ ในด้านความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีวนิัย ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความ
สนใจใฝ่รู ้  ความรกัสามคัค ี  ความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. ครกูล่าวถงึการจดัรปูแบบย่อหน้า กัน้หน้า กัน้หลงั ได ้ 2 วธิ ีคอื วธิ ี1  จดัรปูแบบโดยก าหนดจาก
เสน้ไมบ้รรทดั (Ruler) และวธิทีี ่2 จดัรปูแบบโดยการใชเ้มนูค าสัง่ 

2. ครแูสดงความคดิเหน็ในการเลอืกใชแ้ต่ละวธิ ี
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ขัน้สอน 

3. ครูอธบิายและสาธติการก าหนดขนาดเอกสาร การปรบัคุณลกัษณะของขอ้ความ การจดัรูปแบบย่อ
หน้าและการกัน้ระยะ การจดัต าแหน่งกลุ่มขอ้ความ การก าหนดระยะบรรทดั โดยนักเรยีนแต่ละคน
ปฏบิตัติามในหน้าจอเครื่องคอมพวิเตอร์ของแต่ละบุคคล โดยดู PowerPoint ประกอบแต่ละหวัขอ้ใน
ขณะทีค่รสูาธติ 

4. ครสูาธติวธิกีารใสส่ญัลกัษณ์แสดงหวัขอ้ โดยใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามในหน้าจอเครื่องคอมพวิเตอร ์  
ครอูธบิายเพิม่เตมิถงึเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการปรบัตัง้ค่าสญัลกัษณ์ 

5.    นกัเรยีนท ากจิกรรมในแบบฝึกปฏบิตัทิี ่1 
ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์

 6. นกัเรยีนสรุปการสรา้งเอกสารและการตกแต่งเอกสาร  
 7. ครตูอบขอ้สงสยั 
 8. นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้เสรจ็แลว้จบัคู่สลบักนัตรวจบนัทกึผลการประเมนิสง่ใหค้รู 
 9. ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและเปรยีบเทยีบผลการประเมนิก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แจง้ผลการประเมนิ

ใหน้กัเรยีนแต่ละคนทราบความกา้วหน้าในการเรยีนการสอน 
10. กรณีมนีกัเรยีนไม่ผา่นการประเมนิใหน้ดัหมายเวลาเพื่อท าการสอนเสรมิต่อไป 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. PowerPoint น าเสนอการสรา้งและตกแต่งเอกสาร 
 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2.    ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่3 
3. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่3 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบฝึกปฏบิตั ิเกณฑผ์่าน 50% 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่3  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
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4. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึ้นอยู่กับ  
การประเมนิตามสภาพจรงิ 

 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 นักเรยีนจดัท าใบความรู ้ เรื่อง  ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยจดัรูปแบบเอกสารตามที่ได้ศกึษาไป
แลว้  จ านวน  1  หน้ากระดาษ A4   
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 5 หน่วยท่ี  4 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  การประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลค า  

              Microsoft Office Word 2010 

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 

การสร้างงานเอกสารเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จ าเป็นจะต้องประยุกต์ใช้เครื่องมอืใน  
การจดัการเพื่อให ้เอกสารมคีวามน่าสนใจและน าไปใช้ในการสื่อสารผ่านขอ้ความ ภาพกราฟิก ตาราง 
แผนภูม ิสญัลกัษณ์ เป็นต้น โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 มคีวามสามารถในการจดัการได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพและมรีูปแบบส าเรจ็รวมถึงการใช้งานที่ง่าย สะดวก  
 

สาระการเรียนรู ้
1.   การสรา้งปกรายงาน 
2.   การแทรกรปูภาพ ภาพตดัปะ รปูร่าง SmartArt แผนภมู ิ
3.   การจบัภาพหน้าจอมาแทรกในเอกสาร 
4.   การแทรกหวักระดาษ ทา้ยกระดาษ หมายเลขหน้า 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.   สรา้งปกรายงานได ้
2.   แทรกรปูภาพ ภาพตดัปะ รปูร่าง SmartArt แผนภมูไิด ้
3.   จบัภาพหน้าจอมาแทรกในเอกสารได ้
4.   แทรกหวักระดาษ ทา้ยกระดาษ หมายเลขหน้าได ้
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน 
2. ครสูนทนาถงึคุณสมบตัใิหมข่อง Microsoft Office Word 2010 ช่วยใหเ้ราสามารถสรา้งปกรายงาน

ไดอ้ย่างง่ายดาย และน่าสนใจดว้ยรปูภาพ ภาพตดัปะ รปูร่างต่างๆ  
3. ครเูปิดหน้าจอคอมพวิเตอรแ์ละใหน้กัเรยีนปฏบิตัติาม เพื่อดตูวัอย่างของปกรายงาน 
ขัน้สอน 

4. ครอูธบิายและสาธติการสรา้งปกรายงานตามขัน้ตอน วธิกีารแทรกหวักระดาษ ทา้ยกระดาษ และ
หมายเลขหน้า โดยใชส้ือ่ PowerPoint ประกอบ ใหน้กัเรยีนปฏบิตัติามตวัอย่าง  

5. นกัเรยีนออกแบบปกรายงาน 5 ปก โดยเลอืกวชิาและหวัขอ้ตามทีน่กัเรยีนสนใจใหส้มัพนัธก์นั ให้
ใสช่ื่อครผููส้อนและใชเ้ครื่องมอืการสรา้งปกอย่างง่าย แลว้บนัทกึชื่อไฟลต์ามหวัขอ้รายงาน ครใูห้
ขอ้เสนอแนะในการตัง้ชื่อไฟลท์ีถู่กตอ้ง  
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6. ครอูธบิายถงึนามสกุลไฟลต่์างๆ ว่าเป็นขอ้มลูประเภทใด เพื่อใหง้่ายแก่การเลอืกใชแ้ละการคน้หา 
เช่น การเลอืกใชร้ปูภาพ ใหด้จูากนามสกุลไฟล ์.JPG  เป็นตน้  

7. ครสูาธติการจบัภาพหน้าจอมาแทรกลงในเอกสาร โดยใชปุ้่ ม Print screen ในการจบัภาพหน้าจอ
ทีต่อ้งการ แลว้ใชค้ าสัง่วางภาพบนหน้าเอกสารไดอ้ย่างง่ายดาย 

8. นกัเรยีนฝึกปฏบิตัติามขัน้ตอน ครเูดนิตรวจผลงานและใหค้ าแนะน าแก่นกัเรยีนทีม่ขีอ้สงสยั  
ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์
 9.    ครแูละนกัเรยีนชว่ยกนัสรปุการจดัท ารายงาน และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนั 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. PowerPoint เรื่อง การสรา้งปกรายงาน วธิกีารแทรกหวักระดาษ ทา้ยกระดาษและหมายเลขหน้า 
3. เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่4 
3. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่4 
3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่4  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยูก่บั      

การประเมนิตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 จดัหาขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้าในแต่ละเดอืนจากใบเสรจ็ค่าไฟฟ้า 6 เดอืน น ามาจดัท าเป็นเอกสารโดยใช้
แผนภมูแิสดงค่าใชไ้ฟฟ้าในแต่ละเดอืน ตกแต่งเอกสารใหส้วยงามดว้ยเทคนิคทีไ่ดเ้รยีนไปแลว้ 
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ใบงานท่ี 4.1 
เรือ่ง  การประยุกตใ์ช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 

 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. จบัภาพหน้าจอมาแทรกในเอกสารได ้
2. แทรกหวักระดาษ ทา้ยกระดาษ หมายเลขหน้าได ้

 
ค าช้ีแจง   นกัเรยีนจบัภาพหน้าจอมาแทรกในเอกสาร เพื่อจดัท าค าอธบิายเกีย่วกบัการใชโ้ปรแกรม Microsoft 
Office Word 2010 โดยตกแต่งเอกสารดว้ยการแทรกหวักระดาษ ทา้ยกระดาษ และหมายเลขหน้าใหส้วยงาม 
 

 
 
 
 

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

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

ภาพหน้าต่างโปรแกรม  
Microsoft Office Word 2010 
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 6 หน่วยท่ี  4 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  การประยุกต์ใช้โปรแกรมประมวลผลค า  

            Microsoft Office Word 2010 

               

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 

การสร้างงานเอกสารเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จ าเป็นจะต้องประยุกต์ใช้เครื่องมอืใน  
การจดัการเพื่อให ้เอกสารมคีวามน่าสนใจและน าไปใช้ในการสื่อสารผ่านขอ้ความ ภาพกราฟิก ตาราง 
แผนภูม ิสญัลกัษณ์ เป็นต้น โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 มคีวามสามารถในการจดัการได้อย่าง
มปีระสทิธภิาพและมรีูปแบบส าเรจ็รวมถึงการใช้งานที่ง่าย สะดวก  
 

สาระการเรียนรู ้
1. การแทรกกล่องขอ้ความ อกัษรศลิป์ ตวัอกัษรหน้า ขอ้ความขนาดใหญ่ 
2. การแทรกสญัลกัษณ์พเิศษ และแทรกสญัลกัษณ์ คณิตศาสตร ์
3. การแทรกลายน ้าลงในเอกสาร 
4. การสรา้งขอบกระดาษเอกสาร 
5. การแบ่งขอ้ความเป็นคอลมัน์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. แทรกกล่องขอ้ความ อกัษรศลิป์ ตวัอกัษรหน้า ขอ้ความขนาดใหญ่ได ้
2. แทรกสญัลกัษณ์พเิศษ และแทรกสญัลกัษณ์ คณิตศาสตรไ์ด ้
3. แทรกลายน ้าลงในเอกสารได ้
4. สรา้งขอบกระดาษเอกสารได ้
5. แบ่งขอ้ความเป็นคอลมัน์ได ้

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. ครแูนะน าใหน้ักเรยีนรูจ้กัแบบตวัอกัษรทีเ่ป็นมาตรฐานในการท างานจรงิ เช่น การพมิพ์จดหมาย  
การพมิพ์รายงาน หรอืการสรา้งเอกสารทุกชนิดที่เป็นเอกสารด้านวชิาการหรอืทางราชการ ส่วน
ใหญ่จะใชแ้บบอกัษรคอื Angsana  TH Sarabun  แต่ถ้าเป็นเอกสารอื่นๆ เพื่อใหไ้ดร้บัความสนใจ 
เช่น ค าโฆษณาเกี่ยวกบัขายสนิค้า หรอืเอกสารที่เราต้องการเน้นขอ้ความบางอย่างเพื่อให้เห็น
ชดัเจนยิง่ๆ ขึน้ ดงันัน้การออกแบบเอกสารจงึจ าเป็นตอ้งรูจ้กัวธิกีารปรบัเปลีย่นเพื่อใหเ้หมาะสม  

2. ครูสนทนาเกี่ยวกับการใช้กล่องข้อความ อักษรศิลป์ การแทรกสญัลักษณ์พิเศษ และแทรก
สญัลกัษณ์คณิตศาสตร์  การแทรกลายน ้าลงในเอกสาร  การแบ่งขอ้ความเป็นคอลมัน์ ซึ่งเป็น
สิง่จ าเป็นในการพมิพเ์อกสารใหถู้กตอ้งตรงตามรปูแบบ 
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ขัน้สอน 

 3.  ครอูธบิาย เรื่อง การก าหนดรปูแบบและขนาดอกัษร  การใชชุ้ดเครื่องมอืรปูวาดพืน้ฐาน โดยให ้
    นกัเรยีนฝึกปฏบิตัติามตามขัน้ตอน และดจูากทีค่รสูาธติประกอบ 

 4.  ครแูนะน าใหน้กัเรยีนรูถ้งึหลกัการปฏบิตังิานว่าบางครัง้จ าเป็นตอ้งวาดรปูขึน้มา เพื่อใหเ้อกสารม ี
    ความสมบรูณ์ รวมถงึการป้องกนัเอกสารจากการถูกคดัลอก ดว้ยการใชล้ายน ้า นกัเรยีนดกูารสาธติ 
    และปฏบิตัติาม 
5.  ครยูกตวัอย่างเกีย่วกบัการใชข้อ้ความศลิป์ การแทรกรปูภาพ  การแทรกสญัลกัษณ์พเิศษ และ 
    การพมิพเ์อกสารทีเ่กีย่วกบัวชิาคณิตศาสตร ์เช่น เครื่องหมาย sum  การพมิพเ์ศษสว่น ตอ้งใชค้ าสัง่ 
    Equation  
6.  ครใูหน้กัเรยีนชม วดีโีอสาธติ และฝึกปฏบิตัติามขัน้ตอน และจากแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 
ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์

 7. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยั ครตูอบขอ้สงสยั 
   8. นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูห้ลงัเรยีน เสรจ็แลว้จบัคู่สลบักนัตรวจสง่ผลการประเมนิหลงั

เรยีนใหค้ร ู
 9. ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและเปรยีบเทยีบผลการประเมนิก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แจง้ผลการประเมนิ

ใหน้กัเรยีนแต่ละคนทราบความกา้วหน้าในการเรยีนการสอน 
   10. กรณีมนีกัเรยีนไม่ผา่นการประเมนิใหน้ดัหมายเวลาเพื่อท าการสอนเสรมิต่อไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อมพนัธ ์
2. เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
3. ใบงานที ่4.2-4.3  
4.  วดีโีอสาธติ  

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่4 
3. ตรวจใบงาน  
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่4 
3. ใบงาน 4.2-4.3  
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
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เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่4  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
3. ใบงาน เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยูก่บั       

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรยีนออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาเกีย่วกบั การจดังานตลาดสนิคา้เกษตรปลอดสารพษิ ขนาด
กระดาษ A4 โดยใหม้ขีอ้มลูครบถว้นสมบรูณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 36 

 

                                                                           ใบงำนท่ี 4.2 
          เรือ่ง กำรก ำหนดรปูแบบและขนำดอกัษร 
จดุประสงคก์ำรเรียนรู ้

1. แทรกกล่องขอ้ความ อกัษรศลิป์ ตวัอกัษรหน้า ขอ้ความขนาดใหญ่ได ้
2. สรา้งขอบกระดาษเอกสารได ้
3. แบ่งขอ้ความเป็นคอลมัน์ได ้

 
ค ำสัง่ ใหน้กัเรยีนพมิพต์ามแบบต่อไปนี้ 
กำรก ำหนดรปูแบบอกัษร 
 1. ใหน้กัเรยีนตัง้ค่าหน้ากระดาษโดยการคลกิทีเ่มนูแฟ้ม เลอืกค าสัง่ตัง้ค่าหน้ากระดาษ และ 
    ก าหนดรายละเอยีดดงันี้ 
    ขนาดกระดาษเท่ากบั A4  ขอบกระดาษบน 2.5  ซม. 
     ขอบกระดาษล่าง 2.5  ซม. 

ขอบกระดาษซา้ย 3.0  ซม. 
ขอบกระดาษขวา 2.5  ซม. 
 
 

 การบริโภคอย่างยั่งยืน หมายถงึ การบรโิภคอยา่งพอด ี

พอประมาณ ตามความจ าเป็นพืน้ฐานและน ามาซึง่คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ โดยค านึงถงึความสามารถทีร่องรบัได้
ของระบบนิเวศ ซึง่ก่อใหเ้กดิความสมดุลระหว่างความสขุในการด าเนินชวีติทีส่ามารถพึง่ตนเองได ้มีกำร
แบ่งปันให้สงัคมและกำรรกัษำฐำนทรพัยำกร ใหส้ามารถใชใ้นกจิกรรมการผลติและบรกิารอย่างต่อเนือ่ง 
จนถงึกลุ่มคน 
รุ่นหลงั 
 
 

          การบรโิภคอย่างยัง่ยนื หมายถงึ  
การบรโิภคอย่างพอด ี พอประมาณ  ตาม 
ความจ าเป็นพืน้ฐานและน ามาซึง่คุณภาพชวีติ
ทีด่ขี ึน้ โดยค านึงถงึความสามารถทีร่องรบัได้
ของระบบนิเวศ ซึง่ก่อใหเ้กดิความสมดุล 

ระหว่างความสุขในการด าเนินชวีติทีส่ามารถ
พึง่ตนเองได ้มกีารแบ่งปันใหส้งัคมและการ
รกัษาฐานทรพัยากร ใหส้ามารถใชใ้นกจิกรรม
การผลติและบรกิารอย่างต่อเนือ่ง จนถงึกลุ่ม
คนรุน่หลงั
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ใบงำนท่ี 4.3 
      เรือ่ง กำรประยุกตใ์ช้ข้อควำมศิลป์เพื่อกำรท ำงำน 
จดุประสงคก์ำรเรียนรู ้
 แทรกกล่องขอ้ความ อกัษรศลิป์ ตวัอกัษรหน้า ขอ้ความขนาดใหญ่ได ้
 
ค ำช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนท าตามตวัอย่างใหถู้กตอ้งตามใบงานนี้ 
 
 
1.  
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 7 หน่วยท่ี  5 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  การใช้โปรแกรมตารางงาน 

            Microsoft Office Excel 2010 

               

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 

โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 เป็นโปรแกรมส าหรบังานที่เกี่ยวกบัการค านวณตวัเลข โดย
ลักษณะการค านวณนั ้นเป็นไปในรูปแบบตารางการค านวณที่ เป็นช่องๆ ซึ่งเรียกว่า “เซลล์” (Cell) มี
ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลได้หลากหลาย ทัง้รูปแบบ ตวัเลข ตวัอกัษร สตูรการค านวณ วนัที่และ
เวลา วธิกีารป้อนและแกไ้ขขอ้มลูมคีวามยดืหยุ่นจากคุณสมบตัเิซลลท์ีเ่ป็นอสิระจากกนั จงึท าใหจ้ดัการกบัเซลล์
ต่างๆ ได้ง่าย มแีผนงาน (Worksheet) ที่เปรยีบเสมอืนหน้ากระดาษค านวณ ส าหรบัแบ่งงานออกจากกนัและ
สามารถเชื่อมโยงการท างานกนัได ้
 

สาระการเรียนรู ้
1. สว่นประกอบของ Microsoft Office Excel 2010 
2. การเปิด ปิด โปรแกรม 

3. การสรา้ง เปิด ปิด และบนัทกึแฟ้มงาน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธบิายสว่นประกอบของ Microsoft Office Excel 2010 ได ้
2. เปิด ปิด โปรแกรมได ้
3. สรา้ง เปิด ปิด และบนัทกึแฟ้มงานได ้
4. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็ได ้

ในดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความมวีนิัย ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน 
2. ครสูนทนากบันกัเรยีนถงึความสามารถของโปรแกรม พรอ้มทัง้ยกตวัอย่างการใชง้าน โดยใหดู้

ตวัอย่างผลงานทีท่ าจากโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010   
ขัน้สอน 
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3. ครูสาธิตการเรียกใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010  โดยนักเรยีนเปิดโปรแกรมและด ู
    สว่นประกอบของโปรแกรมตามค าอธบิายของคร ูรวมทัง้การใชง้าน Ribbon การสรา้งสมุดงานใหม่ 
    และใหน้กัเรยีนปฏบิตัติาม และท าใบงานทีค่รแูจกให ้
4. นักเรยีนสรา้งสมุดงานบนัทกึประวตัขิองนักเรยีน ใชเ้ครื่องมอืและค าสัง่ของโปรแกรม ปรบัแต่งให้ 
    สวยงาม ฝึกการบนัทกึขอ้มูลดว้ยค าสัง่ Save และ Save as ให้นักเรยีนสงัเกตความแตกต่างของ 
    ค าสัง่ทัง้สองแบบ 
5. ใหน้กัเรยีนศกึษาเรื่อง การเขา้และออกจากตารางท างาน ครใูหน้กัเรยีนหาไอคอนของกลุ่ม
โปรแกรม 
    ไมโครซอฟออฟฟิศ แลว้ใหน้กัเรยีนเรยีกขึน้มาใชเ้อง โดยใชค้ าสัง่ File ในแถบเมนู แลว้คลกิเลอืกที ่
     Exit เพื่อเป็นการออกจากโปรแกรม 
6.  ครถูามนกัเรยีนเกีย่วกบัการปิด-เปิดโปรแกรม เพื่อทบทวนสิง่ทีค่รอูธบิายอกีครัง้ โดยฝึกปฏบิตัจิาก 
    แบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 
ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์

7. ครเูปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยั  
8. นกัเรยีนสรุปความรูท้ีไ่ด ้และบอกวธิกีารน าไปใชง้านไดอ้ย่างไร ครชู่วยแนะแนะเพิม่เตมิ 
9. ครตูรวจสอบความถูกตอ้งของแบบการประเมนิก่อนเรยีน แจง้ผลการประเมนิใหน้กัเรยีนแต่ละคนทราบ 

 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อม

พนัธ ์
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่5 
3. ตวัอย่างผลงาน 
 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่5 
3. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่5 
3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
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2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่5  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ คะแนนขึน้อยูก่บั       

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรยีนศกึษา รวบรวมวธิใีชค้ าสัง่คยีล์ดัของโปรแกรมกลุ่ม Microsoft Office โดยสรา้งในรปูแบบ
ตาราง พรอ้มรปูภาพปุ่ มต่างๆ ในการท างานประกอบค าอธบิายสัน้ๆ  
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ใบงานท่ี 5.1 
เรือ่ง  ส่วนประกอบของหน้าต่าง Microsoft Office Excel 2010 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธบิายสว่นประกอบของ Microsoft Office Excel 2010 ได ้
2. เปิด ปิด โปรแกรมได ้
3. สรา้ง เปิด ปิด และบนัทกึแฟ้มงานได ้

ค าช้ีแจง  จากรปูหน้าต่างของโปรแกรมเอก็เซลใหบ้อกชื่อสว่นประกอบของหน้าต่างเอก็เซลตามหมายเลขทีก่ าหนด 
พรอ้มกบัอธบิายความหมายของชื่อสว่นประกอบนัน้ 

      ค ำอธิบำย 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

จงตอบค ำถำม 
1. จ านวนแถวและแผ่นงาน (ชที) ในโปรแกรมเอก็เซลมทีัง้หมดกีแ่ถวและมวีธิกีารตรวจหาจ านวนแถวทัง้หมด

ไดอ้ย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3.    จ านวนสดมภแ์ต่ละแผ่นงาน (ชที) ในโปรแกรมเอก็เซลมทีัง้หมดกีส่ดมภแ์ละมวีธิกีารตรวจหาจ านวนสดมภ์ 
      ทัง้หมดไดอ้ย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

      1                                                                       2                            
2 

3                                                                                 4 
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ใบงานท่ี 5.2 
เรือ่ง  ส่วนประกอบของหน้าต่าง Microsoft Office Excel 2010 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
1. อธบิายสว่นประกอบของ Microsoft Office Excel 2010 ได ้
2. เปิด ปิด โปรแกรมได ้
3. สรา้ง เปิด ปิด และบนัทกึแฟ้มงานได ้

ค าช้ีแจง  จากรปูหน้าต่างของโปรแกรมเอก็เซลใหบ้อกชื่อสว่นประกอบของหน้าต่างเอก็เซลตามหมายเลขที ่
  

 4.1 หมายเลข 1 คอื เซล……………………  4.2 หมายเลข 2 คอื เซล………………… 
4.3 หมายเลข 3 คอื เซล……………………  4.4 หมายเลข 4 คอื เซล………………… 
4.5 หมายเลข 5 คอื เซล……………………  4.6 หมายเลข 6 คอื เซล………………… 

จงตอบค ำถำม 
1.  เมื่อเขา้สูโ่ปรแกรมเอก็เซล จะไดส้มุดงานมา 1 เล่มซึง่ในสมุดงาน 1 เล่มนี้จะประกอบดว้ยแผน่งาน (ชที)  
     ทัง้หมดกีแ่ผ่น 

………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................ 

2.  พืน้ทีท่ างานของโปรแกรมเอก็เซลจะแบ่งเป็นเซล (Cell) ซึง่แต่ละเซลจะเกดิจากการตดักนัระหว่างแถวและ
สดมภใ์นแต่ละเซลผูใ้ชง้านมวีธิกีารใสข่อ้มลูไดอ้ย่างไรจงอธบิาย 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

      1          2           3                        4                         5                       6        
6 
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 8 หน่วยท่ี  5 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  การใช้โปรแกรมตารางงาน 

            Microsoft Office Excel 2010 

               

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 

โปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 เป็นโปรแกรมส าหรบังานที่เกี่ยวกบัการค านวณตวัเลข โดย
ลักษณะการค านวณนั ้นเป็นไปในรูปแบบตารางการค านวณที่ เป็นช่องๆ ซึ่งเรียกว่า “เซลล์” (Cell) มี
ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลได้หลากหลาย ทัง้รูปแบบ ตวัเลข ตวัอกัษร สตูรการค านวณ วนัที่และ
เวลา วธิกีารป้อนและแกไ้ขขอ้มลูมคีวามยดืหยุ่นจากคุณสมบตัเิซลลท์ีเ่ป็นอสิระจากกนั จงึท าใหจ้ดัการกบัเซลล์
ต่างๆ ได้ง่าย มแีผนงาน (Worksheet) ที่เปรยีบเสมอืนหน้ากระดาษค านวณ ส าหรบัแบ่งงานออกจากกนัและ
สามารถเชื่อมโยงการท างานกนัได ้
 

สาระการเรียนรู ้
1. ชนิดของขอ้มลู 
2. การจดัการขอ้มลูในเซลล ์
3. การจดัการแถวและคอลมัน์ 
4. การก าหนดรปูแบบเซลล ์
5. การจดัการแผ่นงาน 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกชนิดของขอ้มลูได ้
2. จดัการขอ้มลูในเซลลไ์ด ้
3. จดัการแถวและคอลมัน์ได ้
4. ก าหนดรปูแบบเซลลไ์ด ้
5. การจดัการแผ่นงานได ้
6. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็ได ้

ในดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู ้
ความรกัสามคัค ีความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. ครูสนทนาถงึการป้อนขอ้มูลลงในเซลลส์ามารถก าหนดหรอืจดัรปูแบบใหก้บัเซลลท์ัง้หมดหรอื
จดัรูปแบบเซลลแ์ต่ละเซลลใ์หม้รีูปแบบแตกต่างกนัตามลกัษณะของขอ้มูล เมื่อมกีารเลอืกช่วง
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เซลลแ์ลว้สามารถก าหนดรูปแบบเซลลโ์ดยใชค้ าสัง่ทีโ่ปรแกรมไดจ้ดัหมวดหมู่มาใหจ้ากเมนูค าสัง่ 
Home ซึง่เป็นเครื่องมอืค าสัง่พืน้ฐานในการจดัรูปแบบได้ 

ขัน้สอน 

1.  นกัเรยีนเปิดโปรแกรม ครใูหน้กัเรยีนคลกิทีปุ่่ มการจดัรปูแบบในหน้าจอคอมพวิเตอร ์เพื่อเขา้สู่ 
              บทเรยีนการจดัการเซลล ์และการจดัการ worksheet  

2.  ครสูาธติการจดัการเซลล ์และการจดัการ worksheet โดยนกัเรยีนปฏบิตัติามทลีะขัน้ตอน โดยดู
จาก 
                สือ่ PowerPoint 

3.  นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรม ดงันี้ 
    1) ใหน้กัเรยีนพมิพข์อ้มลูพรอ้มจดัรปูแบบเซลล ์ตัง้ชื่อไฟล ์Time Table และใสส่ปีระจ าวนัให้

สวยงาม  
2) นกัเรยีนสรา้งตารางสอนตามรปูแบบทีก่ าหนดให ้
3) ป้อนขอ้มลูวชิาเรยีนตามตารางเรยีนของนกัเรยีน 
4) บนัทกึไฟลง์านและตัง้ชื่อใหเ้รยีบรอ้ย น าเสนอผลงานทีห่น้าชัน้เรยีน  

ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์
4. ครกู าหนดปัญหาเกีย่วกบัการจดัการเซลล ์ โดยใหน้กัเรยีนระดมสมองช่วยกนัคดิหาค าตอบและ

สรุปเนื้อหาทีไ่ดเ้รยีนจากบทเรยีน 
5. นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้เสรจ็แลว้จบัคู่สลบักนัตรวจบนัทกึผลการประเมนิสง่ใหค้รู 
6. ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและเปรยีบเทยีบผลการประเมนิก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แจง้ผลการประเมนิ

ใหน้กัเรยีนแต่ละคนทราบความกา้วหน้าในการเรยีนการสอน 
7. กรณีมนีกัเรยีนไม่ผา่นการประเมนิใหน้ดัหมายเวลาเพื่อท าการสอนเสรมิต่อไป 
8. ครแูจง้หวัขอ้เรื่องทีจ่ะท าการศกึษาแบง่กลุ่มหวัขอ้อภปิรายเรื่องทีจ่ะท าการสอนครัง้ต่อไป 

 
 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อม

พนัธ ์
2. เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
3. สือ่ PowerPoint  
 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่5 
3. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
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1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่5 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่5  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั       

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 ใหน้กัเรยีนส ารวจขอ้มลูของเพื่อนในชัน้เรยีน แลว้ท าตารางขอ้มลู ดงันี้  
 1.  ล าดบั  
 2.  ชื่อ-นามสกุล  
            3.  ชื่อเล่น 

4.  วนั เดอืน ปีเกดิ 
5.  ตัง้ชื่อ Sheet เป็น Friend  
6.  เปลีย่นสแีทบ็ตามสวีนัเกดิของนกัเรยีน 
7.  จดัรปูแบบเซลล ์ไดแ้ก่ ตวัอกัษร รปูแบบวนัที ่ต าแหน่งของขอ้มลู ใสเ่สน้ใหก้บัตารางและก าหนดสี
ให ้
    เสน้เพื่อเน้นขอ้มลูและความสวยงาม เตมิสใีหก้บัเซลล ์
8.  บนัทกึไฟล ์
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ใบงานท่ี 5.3 

เรือ่ง  การจดัการเซลลแ์ละแผน่งาน 
จดุประสงคก์ารเรียนรู ้

1. บอกชนิดของขอ้มลูได ้
2. จดัการขอ้มลูในเซลลไ์ด ้
3. จดัการแถวและคอลมัน์ได ้
4. ก าหนดรปูแบบเซลลไ์ด ้
5. การจดัการแผ่นงานได ้

ค าช้ีแจง       ใหน้กัเรยีนเลอืกชว่งขอ้มลูโดยใชปุ้่ ม Ctrl  กบัการคลกิเมาสใ์หไ้ดพ้ืน้ทีต่ามตอ้งการเป็นรปูตวัอกัษร 
        ดงัตวัอย่าง และเตมิสใีหก้บัเซลลท์ีเ่ลอืก 
 
 

    
   ภาพหน้าต่าง Excel  เลอืกเซลลเ์ป็นรปู
ตวัอกัษร 3 ตวั เป็นชื่อ ใสส่เีทาใหก้บัเซลล ์
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 9 หน่วยท่ี  6 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงาน 

            Microsoft Office Excel 2010 

               

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

สาระส าคัญ 
 การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 สามารถใชไ้ดก้บังานหลายประเภท การศกึษา
การใชส้ตูรและฟังกช์นัใหม้คีวามเขา้ใจตัง้แต่ขัน้พืน้ฐานจงึมคีวามจ าเป็น การสรา้งงานดว้ยเครื่องมอื ค าสัง่ สตูร
และฟังกช์นัจะช่วยใหเ้กดิทกัษะจนสามารถพฒันาไปประยุกตใ์ชก้บังานต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมี
ประโยชน์ 
สาระการเรียนรู ้
 1.  ประเภทของสตูร 
 2.  วธิกีารป้อนค่าสตูร 
 3.  การค านวณโดยใชส้ตูร 
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.  บอกประเภทของสตูรได ้
 2.  ป้อนค่าสตูรได ้
 3.  ค านวณโดยใชส้ตูรได ้
 4.  มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็
ไดใ้นดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รูค้วามรกั
สามคัค ี  ความกตญัญกูตเวท ี
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. นักเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน 
2. ครูกล่าวถงึการใชส้ตูรของโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 จะตอ้งมคีวามเขา้ใจพืน้ฐาน

ของการใชง้านสตูร โดยโปรแกรมจดัหมวดหมู่เพื่อใหม้คีวามเขา้ใจและใชง้านไดง้่าย  
3.   ครสูนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 แบง่ชนิดของสตูรออกเป็น 

4ประเภท คอื  
 1)  สตูรในการค านวณทางคณิตศาสตร ์(Arithmetic Formula)  
 2)  สตูรในการเปรยีบเทยีบ (Comparision Formula) 
 3)  เครื่องหมายในการเชื่อมขอ้ความสองขอ้ความหรอืมากกว่านัน้ (Text Formula) 
 4)  ตวัด าเนินการอา้งองิ (Reference Operator) 
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ขัน้สอน 

4.  ครอูธบิายชนิดของสตูร และสาธติวธิกีารป้อนค่าสตูร การค านวณโดยการใชส้ตูร โดยให้นกัเรยีน
ปฏบิตัติาม และใชส้ือ่ PowerPoint ฉายใหด้ปูระกอบการสาธติ 

 
5. นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรม ดงันี้ 

1) พมิพข์อ้มลูตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดให ้
2) ค านวณช่องรวมขาย = จ านวน * ราคา/คนั 
3) ภาษมีลูค่าเพิม่ = รวมขาย * 7% 
4) ช่องรวมเงนิ = รวมขาย + ภาษมีลูค่าเพิม่ 
5) ช่องสว่นลด = รวมขาย * 2% 
6) รวมรายรบั = รวมเงนิ – สว่นลด  

6. นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรม ดงันี้ 
1) พมิพข์อ้ความตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดให ้
2) ช่องโบนสัค านวณโดยมเีงื่อนไขถา้ลาหยุดไมเ่กนิ 5 วนั จะไดโ้บนสั 1 เดอืน ถา้หยุดเกนิ 5 วนั

จะไดร้บัโบนสัเพยีงครึง่เดยีว 
3) ช่องรวมเงนิ = เงนิเดอืน + โบนสั 

ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์
7. นกัเรยีนสรุปชนิดของสตูร วธิกีารป้อนค่าสตูร และการค านวณโดยการใชส้ตูร โดยแสดงการสาธติ

และถามตอบเป็นกลุ่ม และรายบุคคล 

8. นกัเรยีนท าแบบฝึกปฏบิตัทิา้ยบท 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อม

พนัธ ์
2. เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
3. สือ่ PowerPoint  
 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่6 
3. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
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2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่6 
3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่6  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยูก่บั      

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
กิจกรรมเสนอแนะ 

ท ากจิกรรมใบงานและแบบประเมนิผลการเรยีนรู้
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ใบงานท่ี 6.1 
เรือ่ง การประยุกตส์ูตรของ Microsoft Office Excel 2010 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
 1.  บอกประเภทของสตูรได ้
 2.  ป้อนค่าสตูรได ้
 3.  ค านวณโดยใชส้ตูรได ้
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนปฏบิตั ิดงันี้ 
  1)  ใหพ้มิพข์อ้มลูตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดให ้

 
 
 
 
 
 

 
 

2) ค านวณช่องรวมขาย = จ านวน * ราคา/คนั 
3) ภาษมีลูค่าเพิม่ = รวมขาย * 7% 
4) ช่องรวมเงนิ = รวมขาย + ภาษมีลูค่าเพิม่ 
5) ช่องสว่นลด = รวมขาย * 2% 
6) รวมรายรบั = รวมเงนิ – สว่นลด 

 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
................................. 
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ใบงานท่ี 6.2 
เรือ่ง การประยุกตส์ูตรของ Microsoft Office Excel 2010 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
 1.  บอกประเภทของสตูรได ้
 2.  ป้อนค่าสตูรได ้
 3.  ค านวณโดยใชส้ตูรได ้
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรยีนปฏบิตั ิดงันี้ 
 1)  ใหพ้มิพข์อ้มลูตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดให ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ช่องโบนสัค านวณโดยมเีงื่อนไขถา้ลาหยุดไม่เกนิ 5 วนั จะไดโ้บนสั 1 เดอืน ถา้หยุดเกนิ 5 วนั จะ
ไดร้บัโบนสัเพยีงครึง่เดยีว 

3) ช่องรวมเงนิ = เงนิเดอืน + โบนสั 
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
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           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 10 หน่วยท่ี  6 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  การประยุกต์ใช้โปรแกรมตารางงาน 

            Microsoft Office Excel 2010 

               

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 
 การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรม Microsoft Office Excel 2010 สามารถใชไ้ดก้บังานหลายประเภท การศกึษา
การใชส้ตูรและฟังกช์นัใหม้คีวามเขา้ใจตัง้แต่ขัน้พืน้ฐานจงึมคีวามจ าเป็น การสรา้งงานดว้ยเครื่องมอื ค าสัง่ สตูร
และฟังกช์นัจะช่วยใหเ้กดิทกัษะจนสามารถพฒันาไปประยุกตใ์ชก้บังานต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมี
ประโยชน์ 
สาระการเรียนรู ้

1. ประเภทของฟังกช์นัและฟังกช์นัทีใ่ชง้านบ่อย 
2. การอา้งองิเซลล ์
3. การค านวณโดยใชฟั้งกช์นั 
4. ขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ในการก าหนดฟังกช์นัและสตูร 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกประเภทของฟังกช์นัได ้
2. อา้งองิเซลลไ์ด ้
3. ค านวณโดยใชฟั้งกช์นัได ้
4. บอกขอ้ผดิพลาดในการใชง้านของโปรแกรมได ้
5. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็

ได ้
ในดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่
รู ้
ความรกัสามคัค ี  ความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. ครแูละนกัเรยีนสนทนาถงึการพมิพง์านในโปรแกรม  Microsoft Office Excel 2010 จะตอ้งมกีาร
ก าหนดฟังกช์นั พมิพส์ตูรในการค านวณลงไปเองในเซลลค์ลกิเลอืกเซลลท์ีต่อ้งการจะใสส่ตูร และ
พมิพเ์ครื่องหมาย = และตามดว้ยฟังกช์นัทีต่อ้งการค านวณ เชน่ = SUM (ชว่งของกลุ่มเซลลท์ี่
ตอ้งการค านวณ) กดปุ่ ม Enter 

2. นกัเรยีนแสดงความคดิเหน็ และเปิดโอกาสใหแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกนั 
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ขัน้สอน 

3. ครูอธบิายประเภทของฟังก์ชนั การอ้างอิงเซลล์ สาธิตการค านวณโดยใช้ฟังก์ชนั และการแจ้ง
ข้อผิดพลาดในการใช้งานของโปรแกรม โดยให้นักเรียนปฏิบัติตามและฉายสื่อ PowerPoint 
ประกอบ 

4. นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรม ดงันี้ 
1) พมิพข์อ้มลูตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดให ้
2) ช่องเกรดใหใ้ชฟั้งกช์นั IF โดยมเีงื่อนไขดงันี้ 

- ถา้ไดค้ะแนน น้อยกว่า 50 จะไดเ้กรด F 
- ถา้ไดค้ะแนน มากกว่าหรอืเท่ากบั 50 จะไดเ้กรด D 
- ถา้ไดค้ะแนน มากกว่าหรอืเท่ากบั 60 จะไดเ้กรด C 
- ถา้ไดค้ะแนน มากกว่าหรอืเท่ากบั 70 จะไดเ้กรด B 
- ถา้ไดค้ะแนน มากกว่าหรอืเท่ากบั 80 จะไดเ้กรด A 
- ถา้ไดค้ะแนน มากกว่า 100 จะแสดงขอ้ความเงนิเดอืนเกนิ 

3) ช่องสถานะแสดงขอ้ความ ไม่ผ่าน ถา้ไดเ้กรด F 
4) ช่องผลสรุปใหแ้สดงขอ้ความตามเงื่อนไขดงันี้ 

- ถา้ไดเ้กรด F จะแสดงขอ้ความ ควรปรบัปรุง 
- ถา้ไดเ้กรด D จะแสดงขอ้ความ พอใช ้
- ถา้ไดเ้กรด C จะแสดงขอ้ความ ปานกลาง 
- ถา้ไดเ้กรด B จะแสดงขอ้ความ ด ี
- ถา้ไดเ้กรด A จะแสดงขอ้ความ ดมีาก 

5. นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรม ดงันี้ 
1) พมิพข์อ้มลูตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดให ้

2) เมื่อป้อนรหสั จะปรากฏชื่อ – สกุล และเพศขึน้มา โดยใชฟั้งกช์นั Vlookup 
3) ทีช่่องรายรบัสทุธ ิ= เงนิเดอืน – ภาษ ี

6. นกัเรยีนท าแบบฝึกปฏบิตัแิละใบงาน 
ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์
7. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยั และช่วยกนัสรุปโดยการสาธติการค านวณโดยใชฟั้งกช์นั 

เพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชพีต่อไป 
8. นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้เสรจ็แลว้จบัคู่สลบักนัตรวจบนัทกึผลการประเมนิสง่ใหค้รู 
9. ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและเปรยีบเทยีบผลการประเมนิก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แจง้ผลการประเมนิ

ใหน้กัเรยีนแต่ละคนทราบความกา้วหน้าในการเรยีนการสอน 
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สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อม

พนัธ ์
2. เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
3. สือ่ PowerPoint  
 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่6 
3. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่6 
3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่6  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยูก่บั       

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 นกัเรยีนท ากจิกรรมใบงานและแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
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ใบงานท่ี 7.3 
เรือ่ง การประยุกตใ์ช้ฟังกช์นัของ Microsoft Office Word 2010 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกประเภทของฟังกช์นัได ้
2. อา้งองิเซลลไ์ด ้
3. ค านวณโดยใชฟั้งกช์นัได ้
4. บอกขอ้ผดิพลาดในการใชง้านของโปรแกรมได ้

ค าช้ีแจง  นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรม ดงันี้ 
 1. พมิพข์อ้มลูตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดให ้

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ช่องเกรดใหใ้ชฟั้งกช์นั IF โดยมเีงื่อนไขดงันี้ 
- ถา้ไดค้ะแนน น้อยกว่า 50 จะไดเ้กรด F 
- ถา้ไดค้ะแนน มากกว่าหรอืเท่ากบั 50 จะไดเ้กรด D 
- ถา้ไดค้ะแนน มากกว่าหรอืเท่ากบั 60 จะไดเ้กรด C 
- ถา้ไดค้ะแนน มากกว่าหรอืเท่ากบั 70 จะไดเ้กรด B 
- ถา้ไดค้ะแนน มากกว่าหรอืเท่ากบั 80 จะไดเ้กรด A 
- ถา้ไดค้ะแนน มากกว่า 100 จะแสดงขอ้ความเงนิเดอืนเกนิ 

3. ช่องสถานะแสดงขอ้ความไม่ผ่าน ถา้ไดเ้กรด F 
4. ช่องผลสรุปใหแ้สดงขอ้ความตามเงื่อนไขดงันี้ 

- ถา้ไดเ้กรด F จะแสดงขอ้ความ ควรปรบัปรุง 
- ถา้ไดเ้กรด D จะแสดงขอ้ความ พอใช ้
- ถา้ไดเ้กรด C จะแสดงขอ้ความ ปานกลาง 
- ถา้ไดเ้กรด B จะแสดงขอ้ความ ด ี
- ถา้ไดเ้กรด A จะแสดงขอ้ความ ดมีาก 
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ใบงานท่ี 7.4 
เรือ่ง การประยุกตใ์ช้ฟังกช์นัของ Microsoft Office Word 2010 

จดุประสงคก์ารเรียนรู ้
1. บอกประเภทของฟังกช์นัได ้
2. อา้งองิเซลลไ์ด ้
3. ค านวณโดยใชฟั้งกช์นัได ้
4. บอกขอ้ผดิพลาดในการใชง้านของโปรแกรมได ้

ค าช้ีแจง  นกัเรยีนปฏบิตักิจิกรรม ดงันี้ 
1. พมิพข์อ้มลูตามแบบฟอรม์ทีก่ าหนดให ้

 

 
 
 
 
 
 
 

2. ค่าคอมมชิชัน่ค านวณจากยอดขายดงันี้ 
ตัง้แต่ 200,000 ขึน้ไป คดิค่าคอมมชิชัน่  3% 
ตัง้แต่ 300,000 ขึน้ไป คดิค่าคอมมชิชัน่  4% 
ตัง้แต่ 400,000 ขึน้ไป คดิค่าคอมมชิชัน่  5% 
ตัง้แต่ 500,000 ขึน้ไป คดิค่าคอมมชิชัน่  6% 

3. รายไดส้ทุธ ิ= เงนิเดอืน + เบืย้เลีย้ง + คอมมชิชัน่ 
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 11 หน่วยท่ี  - 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  ทบทวน/สอบกลางภาคเรียน 

               

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 

    - 
 
สาระการเรียนรู ้
  ทบทวน/สอบกลางภาคเรียน 

 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. นกัเรยีนเกดิการเรยีนรูเ้น้ือหาสาระ และน าความคดิรวบยอดไปประยุกตใ์ชต่้อไป 
2. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความมวีนิัย ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    
ความสนใจใฝ่รู ้  ความรกัสามคัค ี  ความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

   - 
 
ขัน้สอน 

  - 
 
ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์
  - 
 

 

สื่อการเรียนการสอน 
   - 

 

การวัดและการประเมินผล 
 

   - 
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 12 หน่วยท่ี  7 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

            Microsoft Office PowerPoint 2010 

               

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 

การสรา้งงานน าเสนอขอ้มูล ต้องประกอบดว้ยขอ้ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้มคีวามเขา้ใจ
เน้ือหาที่น าเสนอและมคีวามน่าสนใจ โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 มกีารจดัเตรยีมเครื่องมอื
ตัง้แต่การออกแบบสไลดจ์นถงึการเตรยีมการน าเสนอ โดยมเีครื่องมอืและค าสัง่ในการออกแบบจดัเตรยีมรปูแบบ
ส าเรจ็ การปรบัแต่งชิน้งาน ค าสัง่ในการพมิพ์สไลด์ ส าหรบังานน าเสนอ ท าให้งานน าเสนอมคีวามหลากหลาย
และน่าสนใจ 
 

สาระการเรียนรู ้
1. การเริม่ตน้ใชง้านโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010  
2. การจดัการภาพนิ่ง (Slide)  
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เริม่ตน้ใชง้านโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 ได ้
2. จดัการภาพนิ่ง (Slide) ได ้
3. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ

สงัเกตเหน็ได ้ ในดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    
ความสนใจใฝ่รู ้  ความรกัสามคัค ี  ความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. นักเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน 
2. ครสูนทนากบันกัเรยีนเกีย่วกบัโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 ว่าเป็นโปรแกรมใน

กลุ่ม Microsoft Office เหมาะส าหรบัการจดัสรา้งงานน าเสนอขอ้มลู (Presentation) สามารถ
น าไปประยุกตใ์ชใ้นงานไดห้ลายประเภท เช่น การน าเสนอขอ้มลูสนิคา้และบรกิาร  การจดัท า
สไลด ์(Slide) และ งาน Slide Show รปูภาพ เป็นตน้ 

3. ครกูล่าวเพิม่เตมิว่าการสรา้งงานน าเสนอดว้ยโปรแกรม  Microsoft Office PowerPoint 2010 
สามารถท าไดง้่ายและรวดเรว็ สามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงงานน าเสนอตามความตอ้งการไดอ้ย่าง
สะดวก สวยงามและมลีกูเล่น (Effect) มากมายทีท่ าใหง้านดงึดดูความสนใจของผูช้มไดด้กีว่า
วธิกีารน าเสนอแบบเดมิ 

 



 65 

ขัน้สอน 

4. ครอูธบิายความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 หลกัการท างาน
ของโปรแกรม หลกัการสรา้งงานน าเสนอขอ้มลู Presentation จะสรา้งออกเป็นสไลด ์ ย่อยๆ แต่
ละสไลด ์สามารถใสข่อ้มลู รปูภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรอืเสยีง  ไฟลว์ดีโีอ เพื่อสรา้งความน่าสนใจ
เพิม่ขึน้ และสามารถก าหนดใหง้านน าเสนอออกมาในรปูแบบอตัโนมตัไิดด้ว้ย โดยไมจ่ าเป็นตอ้งมี
คลกิเมาสใ์หแ้สดงทลีะสไลด ์

5. ครใูหน้กัเรยีนชมตวัอย่างงานน าเสนอขอ้มลูทีส่รา้งดว้ยโปรแกรม PowerPoint   
6. ครสูาธติการใชเ้ครื่องมอืของโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 และหลกัการออกแบบ

หน้าสไลด ์ 
 
 
 
 

7. แสดงแทบ็ภาพนิ่ง (Slide View) โดยเรยีงล าดบัจากภาพนิ่งแรกจนถงึภาพนิ่งสดุทา้ย และแสดง
แทบ็เคา้ร่าง (Outline View) ซึง่จะแสดงเฉพาะรายละเอยีดไวด้า้นซา้ย โดยแสดงจากทีห่วัขอ้
ภาพนิ่ง 

 ขัน้สรุปและการประยุกต์ 
8. ครใูชค้ าถามหรอืก าหนดปัญหาโดยใหน้กัเรยีนระดมสมองชว่ยกนัคดิหาค าตอบแลว้อธบิายค าตอบ

ใหเ้พื่อนในกลุ่มของตนเองเขา้ใจ 
9. ครใูชว้ธิสีุม่นกัเรยีนทุกกลุ่มตอบค าถามและอธบิายใหเ้พื่อนฟังหน้าชัน้เรยีน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อม

พนัธ ์
2. เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
3. ตวัอย่างงานน าเสนอทีส่รา้งดว้ยโปรแกรม PowerPoint 
 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่7 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่7 

รปูเครื่องมอืบนแถบ Ribbon  
ของโปรแกรม PowerPoint 
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4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั
ประเมนิ   

เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่7  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยูก่บั      

การประเมนิตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 ท ากจิกรรมใบงานและแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
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ใบงำนท่ี 7.1 
เรือ่ง  กำรใช้โปรแกรมน ำเสนอข้อมูล Microsoft Offlice PowerPoint 2010 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู ้
1. เริม่ตน้ใชง้านโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 ได ้
2. จดัการภาพนิ่ง (Slide) ได ้

ค ำช้ีแจง  จงพจิารณารปูภาพนี้ว่าเกีย่วขอ้งกบัเรื่องใด จงอธบิาย 
 
 
 

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

 
ใสภ่าพหน้าจอของการปรบัแต่ง Themes presentation 
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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           ........................................................................................................................................................ 



 69 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 13 หน่วยท่ี  7 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

            Microsoft Office PowerPoint 2010 

               

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 

การสรา้งงานน าเสนอขอ้มูล ต้องประกอบดว้ยขอ้ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้มคีวามเขา้ใจ
เน้ือหาที่น าเสนอและมคีวามน่าสนใจ โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 มกีารจดัเตรยีมเครื่องมอื
ตัง้แต่การออกแบบสไลดจ์นถงึการเตรยีมการน าเสนอ โดยมเีครื่องมอืและค าสัง่ในการออกแบบจดัเตรยีมรปูแบบ
ส าเรจ็ การปรบัแต่งชิน้งาน ค าสัง่ในการพมิพ์สไลด์ ส าหรบังานน าเสนอ ท าให้งานน าเสนอมคีวามหลากหลาย
และน่าสนใจ 
 

สาระการเรียนรู ้
1. การออกแบบการน าเสนอ 
2. การใสเ่น้ือหาใหก้บัภาพนิง่ 
3. การแทรกวตัถุลงในภาพนิ่ง 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ออกแบบการน าเสนอได ้
2. ใสเ่น้ือหาใหก้บัภาพนิ่งได ้
3. แทรกวตัถุลงในภาพนิ่งได ้
4. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถ

สงัเกตเหน็ได ้ ในดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    
ความสนใจใฝ่รู ้  ความรกัสามคัค ี  ความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. ครูน าสนทนาถงึเรื่อง การน าเสนอรายงาน การประชุมในลกัษณะต่างๆ จ าเป็นต้องน าเสนอใน
รูปแบบทีร่วดเรว็ และทนัสมยั ดงันัน้ การเปิดโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 
เพื่อสรา้งสไลดใ์หม่ จงึควรศกึษาใหเ้ขา้ใจ ใหน้ าไปใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม  

2. นกัเรยีนยกตวัอย่างประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัของการใชโ้ปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 
ในการน าเสนอขอ้มลู 

ขัน้สอน 

3. ครอูธบิายและสาธติการออกแบบการน าเสนอดว้ย  Microsoft Office PowerPoint 2010 และ 
การสรา้งสไลดใ์หม่ การจดัการพืน้หลงัของสไลด ์ใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติามขัน้ตอน ครใูชว้ดีโีอสาธติ 



 70 

การแทรกรปูทรงและการเพิม่ขอ้ความในรปูทรง โดยคลกิทีร่บิบอน Insert ทีห่มวดหมู่ 
lllustrations เลอืก Shapes กจ็ะปรากฏรปูทรงใหเ้ลอืกรปูทรงตามทีต่อ้งการ จากนัน้ใหค้ลกิและ
ลาก เพื่อวาดรปูทรงบนภาพนิ่งไดท้นัท ี ซึง่วตัถุในสไลด ์ ไดแ้ก่ ภาพตดัปะ (ClipArt) รปูภาพ 
รปูวาด ภาพเคลื่อนไหว แผนภมู ิซึง่ตอ้งใชค้ าสัง่ในการจดัล าดบัของวตัถุในสไลด ์การปรบัขนาด
ของวตัถุ การปรบัส ีเสน้ เพื่อเพิม่ความสวยงามใหก้บัวตัถุ และใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติาม  

4. ครูอธิบายและสาธิตส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม ที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความ ด้วยกล่อง
ขอ้ความ และการใสเ่อฟเฟ็กตต่์างๆ ใหก้บัวตัถุ โดยใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติาม  

5. ใหผู้เ้รยีนฝึกปฏบิตั ิดงันี้ 
1) คดินิทานคุณธรรมจากรปูภาพตดัปะ (ClipArt) โดยใช ้Shapes ในการสรา้งกล่องค าพดูใหก้บั

ตวัละครโดยใหค้ดิชื่อเรื่อง เสนอครพูรอ้มโครงเรื่อง เพื่อจดัท าเป็นงานน าเสนอดว้ยโปรแกรม 
Microsoft Office PowerPoint 2010  

2) เรื่องทีจ่ะน าเสนอตอ้งมสีไลดต์ัง้แต่  10 สไลดข์ึน้ไป  โดยใสเ่อฟเฟ็กตแ์ละก าหนดเวลาให้
พอด ี

3) สง่ไฟลง์านน าเสนอในคาบเรยีนต่อไป 

ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์
6. ครแูละนกัเรยีนร่วมกนัสรุปเนื้อหาทีไ่ด ้ และปัญหาต่างๆ ทีเ่จอในการปรบัแต่งสไลดใ์หน่้าสนใจ 

ครแูนะน าเทคนิคต่างๆ ซึง่มมีากมายในโปรแกรม ซึง่เป็นประโยชน์ในการสรา้งผลงานน าเสนอ
ดว้ยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 โดยนกัเรยีนสามารถฝึกปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง 

7. ครใูหน้กัเรยีนน าวธิกีารใหม่ๆ ทีน่กัเรยีนคน้พบจากการฝึกใชโ้ปรแกรมดว้ยตนเองมาแนะน าให้
เพื่อนๆ ในชัน้เรยีนไดท้ราบดว้ย  

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อม

พนัธ ์
2. เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
3. วดีโีอสาธติการสรา้งงานน าเสนอบนโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2010 
 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่7 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
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2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่7 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนักเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
 

 เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่7  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั       

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
กิจกรรมเสนอแนะ 

  ใหน้กัเรยีนในแต่ละกลุ่มระดมสมองว่า สามารถน าโปรแกรม PowerPoint มาใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นใดไดบ้า้ง ใหน้กัเรยีนรว่มกนัคดิและสรา้งผลงานออกมาในทางสรา้งสรรค ์และน าผลงานมา
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัเพื่อนๆ ในกลุ่มอื่นๆ   
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 14 หน่วยท่ี  8 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  การประยุกต์ใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล 

            Microsoft Office PowerPoint 2010 

               

จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

สาระส าคัญ 
 การสรา้งงานน าเสนอขอ้มลูตอ้งค านึงถงึเนื้อหาทีจ่ะน าเสนอใหผู้เ้กีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจ และยงัตอ้ง
น าเสนอใหเ้กดิความน่าสนใจตดิตามเพื่อใหต้รงกบัจุดประสงค ์การใสล่กูเล่นหรอืเอฟเฟ็กตเ์พิม่เตมิจงึเป็นสิง่
ส าคญัทีจ่ะท าใหง้านน าเสนอมคีวามสมบรูณ์ ลกูเล่นและเอฟเฟ็กตม์หีลายลกัษณะซึง่โปรแกรมไดจ้ดัเตรยีมไว้
แลว้ รวมถงึการน างานไปเผยแพร่ในรปูแบบต่างๆ แต่ก่อนจะน าเสนอควรตอ้งมกีารทดสอบงานน าเสนอว่า
เป็นไปตามทีอ่อกแบบไว ้
 

สาระการเรียนรู ้
1. การใส ่Transition 
2. ก าหนดการเคลื่อนไหวของวตัถุ (Animations) 
3. การน าเสนอดว้ยมลัตมิเีดยี 
4. การเชื่อมโยงหลายมติ ิ(Hyperlink) 
5. การเผยแพร่งานน าเสนอ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ใส ่Transition ได ้
2. ก าหนดการเคลื่อนไหวของวตัถุ (Animations) ได ้
3. น าเสนอดว้ยมลัตมิเีดยีได ้
4. สรา้งการเชื่อมโยงหลายมติ ิ(Hyperlink) ได ้
5. เผยแพร่งานน าเสนอได ้
6. มีการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความมวีนิัย ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    
ความสนใจใฝ่รู ้  ความรกัสามคัค ี  ความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1. ครแูละนกัเรยีนทบทวนการน าเสนองานในลกัษณะต่างๆ เพื่อใหง้านน่าสนใจ ซึง่ขึน้อยู่กบัความคดิ
สรา้งสรรคผ์ลงานของแต่ละคน ซึง่แตกต่างกนัในการออกแบบซึง่ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัเนื้อหาดว้ย 

ขัน้สอน 

2. ครอูธบิายและสาธติการจดัการสไลด ์ ปรบัแต่งพรเีซนเตชนัใหส้มบรูณ์ คอืการใส ่ Transition หรอื
การสรา้งเอฟเฟ็กตใ์นการเปลีย่นแผ่นสไลด ์ และการปรบัพืน้หลงัของสไลด ์ การก าหนดเวลาใน 
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การแสดงผลของสไลดแ์ต่ละแผน่ รวมถงึการแทรกเสยีงลงในสไลด ์ โดยไฟลเ์สยีงทีใ่ชไ้ดต้อ้งมี
รปูแบบไฟลเ์ป็นนามสกุล .WMA การแทรกไฟลว์ดีโีอ  นกัเรยีนปฏบิตัติามขัน้ตอนต่างๆ โดย
ลกูเล่นบางอย่างอาจยงัไม่จ าเป็นตอ้งใชก้ไ็ด ้ ซึง่ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมกบัเนื้อหาเป็นหลกัในการ
เลอืกใชเ้อฟเฟ็กต ์

3. ครเูปิดงานน าเสนอทีม่ตีวัอย่างการเชื่อมโยงหลายมติ ิ (Hyperlink) ใหน้กัเรยีนเหน็ถงึ
ความสามารถของโปรแกรมอกีอย่างหนึ่ง โดยนกัเรยีนสามารถเชื่อมต่อระหว่างภาพนิ่งหนึ่งไปยงั
อกีภาพนิ่งหนึ่งในไฟลเ์ดยีวกนัหรอืต่างไฟลง์านน าเสนอ สามารถเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมได ้ซึง่
เหมาะกบัไฟลง์านน าเสนอทีม่คีวามซบัซอ้น นกัเรยีนฝึกปฏบิตักิจิกรรม ดงันี้ 

1) นกัเรยีนสรา้งสไลดอ์ย่างน้อย 7 สไลด ์โดยมหีวัขอ้เกีย่วกบัประวตันิกัเรยีน 
2) นกัเรยีนตกแต่งสไลดด์ว้ยรปูภาพใหส้วยงาม 
3) ก าหนดจุดเชื่อมโยงใหแ้ต่ละหวัขอ้สามารถลงิกไ์ปยงัสไลดห์น้าต่างๆ ได ้ เช่น หวัขอ้

ประวตัสิว่นตวั เมื่อคลกิแลว้กจ็ะไปยงัสไลดห์น้าประวตัสิว่นตวั ในหน้าทีเ่ป็นหวัขอ้ให้
สรา้งปุ่ มทีล่งิกก์ลบัมาหน้าหลกั 

4) ใหม้กีารท า Animation พรอ้มก าหนดเวลาระหว่างรปูภาพกบัเพลงใหพ้อด ี
5) สง่ไฟลง์านน าเสนอในคาบเรยีนต่อไป 

4.   นักเรยีนแบ่งกลุ่ม ประมาณ 3-4 คน สร้างงานน าเสนอ เรื่อง การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย 
โดยเลอืกแหล่งท่องเทีย่วมากลุ่มละ 1 แห่ง เพื่อน าเสนอเชญิชวนนักท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่ว
นัน้อย่างน้อย 10 สไลด ์โดยคน้หาขอ้มลูจากหอ้งสมุดหรอือนิเทอรเ์น็ตกไ็ด ้

5. ครูอธบิายถึงวธิกีารเผยแพร่งานน าเสนอที่สรา้งเสรจ็แลว้ ซึ่งมรีูปแบบหลากหลายเพื่อสนองตอบ
ความต้องการในการใช้งานและเพื่อความสะดวกในการน าไปใชห้ากไม่มโีปรแกรม PowerPoint 
เช่น เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ ผ่านอเีมล ผ่านแผ่น CD หรอืไฟล์ รวมถึงการบนัทกึและการเปลี่ยน
รปูแบบไฟลข์อ้มลู นกัเรยีนฝึกการบนัทกึไฟลต์ามขัน้ตอนและวธิกีารทีค่รอูธบิายและสาธติ 

ขัน้สรุปและการประยุกต์ 
6.   ครแูละนกัเรยีนรว่มกนัสรุปบทเรยีน และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยั 
7.   นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้เสรจ็แลว้จบัคู่สลบักนัตรวจบนัทกึผลการประเมนิสง่ใหค้รู 
8.   ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและเปรยีบเทยีบผลการประเมนิก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แจง้ผลการประเมนิ 
      ใหน้กัเรยีนแต่ละคนทราบความกา้วหน้าในการเรยีนการสอน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อม

พนัธ ์
2. เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
3. อนิเทอรเ์น็ต หนงัสอืในหอ้งสมุด 
4. ตวัอย่างงานน าเสนอขอ้มลู PowerPoint 

การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
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1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่8 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่8 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่8  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์คะแนนขึน้อยู่กบั       

การประเมนิตามสภาพจรงิ 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 งานน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัการท่องเทีย่วทีท่ าเสรจ็แลว้ มาน าเสนอ (Present) ใหเ้พื่อนในชัน้เรยีนได้
ชมผลงานจนครบทุกกลุ่ม โดยใหเ้พื่อนๆ ชว่ยกนัตชิม และเสนอแนะ รวมทัง้ตดัสนิว่าผลงานของกลุ่มใดทีท่ าไดด้ี
และสมบรูณ์ทีส่ดุ ครแูนะน าเกณฑก์ารใหค้ะแนนว่าตอ้งพจิารณาจากสว่นใดบา้ง เช่น ความถูกตอ้งของเน้ือหา 

เป็นตน้
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ใบงำนท่ี 8.1 
เรือ่ง การปรับแต่งงานน าเสนอ 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู ้
1. ออกแบบการน าเสนอได ้
2. ใสเ่น้ือหาใหก้บัภาพนิ่งได ้
3. แทรกวตัถุลงในภาพนิ่งได ้
4. ใส ่Transition ได ้
5. ก าหนดการเคลื่อนไหวของวตัถุ (Animations) ได ้
6. น าเสนอดว้ยมลัตมิเีดยีได ้
7. สรา้งการเชื่อมโยงหลายมติ ิ(Hyperlink) ได ้
8. เผยแพร่งานน าเสนอได ้

ค าช้ีแจง  จากรปูภาพต่อไปนี้ จงอธบิายความหมายตามหมายเลขก ากบั 
 

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

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

 
หน้าจอแสดงแถบเครื่องมอืในโปรแกรม PowerPoint 
มลีกูศรชีใ้นค าสัง่และเครื่องมอืต่างๆ พรอ้มกบัมตีวัเลข
ก ากบั  
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ใบงำนท่ี 8.2 
เรือ่ง การปรับแต่งงานน าเสนอ 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู ้
1. ออกแบบการน าเสนอได ้
2. ใสเ่น้ือหาใหก้บัภาพนิ่งได ้
3. แทรกวตัถุลงในภาพนิ่งได ้
4. ใส ่Transition ได ้
5. ก าหนดการเคลื่อนไหวของวตัถุ (Animations) ได ้
6. น าเสนอดว้ยมลัตมิเีดยีได ้
7. สรา้งการเชื่อมโยงหลายมติ ิ(Hyperlink) ได ้
8. เผยแพร่งานน าเสนอได ้

ค าช้ีแจง  ให้นักเรยีนออกแบบสไลด์ในเรื่องที่นักเรยีนสนใจคนละ 1 สไลด์  และจบัภาพหน้าจอโดยใช้ค าสัง่ 
PrintScreen น าภาพมาตดิในกรอบดา้นล่าง พรอ้มกบัเขยีนค าอธบิายถงึวธิกีารสร้างสไลด ์

 

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



 78 

บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 15 หน่วยท่ี  9 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัอินเทอร์เน็ต               จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 
ปัจจุบนัระบบข่าวสารขอ้มลูสารสนเทศระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตหรอืทีเ่รยีกว่าเวบ็เพจ มคีวามส าคญั

มากในหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั เอกชนหรอืสถานศกึษา ต่างใชช้่องทางนี้ตดิต่อสื่อสาร ประชาสมัพนัธข์้อมูล
เกีย่วกบัองคก์ร และเป็นทีร่วบรวมขอ้มลูจ านวนมาก เพื่อใหผู้ท้ีส่นใจท าการคน้หา ดงันัน้ การศกึษาอนิเทอรเ์น็ต
และเวบ็เพจจงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก 
 

สาระการเรียนรู ้
1. ความหมายของอนิเทอรเ์น็ต 
2. ระบบชื่อโดเมน (DNS: Domain Name System) 
3. การบรกิารของอนิเทอรเ์น็ต 
4. ค าศพัทท์ีใ่ชใ้นอนิเทอรเ์น็ต 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมายของอนิเทอรเ์น็ตได ้
2. อธบิายระบบชื่อโดเมนได ้
3. บอกการบรกิารของอนิเทอรเ์น็ตได ้
4. อธบิายค าศพัทท์ีใ่ชใ้นอนิเทอรเ์น็ตได ้
5. มีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ผู้สอนสามารถ

สงัเกตเหน็ได ้ในดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความมวีนิัย ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    
ความสนใจใฝ่รู ้ ความรกัสามคัค ี ความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1.   นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน 
2. ครสูนทนากบันกัเรยีนว่าในปัจจบุนัเป็นยุคของขอ้มลูขา่วสาร ช่องทางในการสือ่สารมคีวาม

หลากหลายและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ อนิเทอรเ์น็ตเป็นช่องทางทีม่กีารตดิต่อสือ่สารกนัมากและ
นิยมใชง้านเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ การประยุกตใ์ชอ้นิเทอรเ์น็ตท าไดห้ลากหลาย 

3.   ครยูกตวัอย่างการประยกุตใ์ชอ้นิเทอรเ์น็ต เช่น ไปรษณียอ์เิลก็ทรกนิกส ์ หรอือเีมล (E-mail) 
สนทนา (Chat) อ่านหรอืแสดงความคดิเหน็ในเวบ็บอรด์ การตดิตามขา่วสาร การสบืคน้ขอ้มลู การ
คน้หาขอ้มลู การชมหรอืซือ้สนิคา้ออนไลน์ การดาวน์โหลดเกม เพลง ไฟลข์อ้มลู เป็นตน้ 
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4.   นกัเรยีนร่วมสนทนาเกีย่วกบัประโยชน์ของอนิเทอรเ์น็ตทีน่กัเรยีนใชใ้นชวีติประจ าวนัว่ามอีะไรบา้ง
และร่วมกนัอภปิรายว่าเป็นสิง่ทีด่อีย่างไร เป็นสิง่ทีไ่ม่ดอีย่างไร และควรน ามาใชอ้ย่างไรจงึจะได้
ประโยชน์สงูสดุ 

ขัน้สอน 

5.  ครอูธบิายความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ต ความหมายของอนิเทอรเ์น็ต จากสือ่ PowerPoint  
และสาธติการใชโ้ปรแกรม Internet Explorer โดยเปิดหน้าเวบ็เพจจ าเป็นตอ้งมโีปรแกรมทีใ่ชส้ าหรบั
อ่านขอ้มลูบนเวบ็ไซต ์ซึง่โปรแกรมทีไ่ดร้บัความนยิม และตดิตัง้มากบัระบบปฏบิตักิาร Windows คอื 
Internet Explorer คุณสมบตัขิองโปรแกรมทีใ่ชง้านง่ายและสนนัสนุนการใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอื่น
ของ Microsoft เป็นอย่างด ีและมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง ท าใหเ้ป็นทีน่ิยมเป็นอย่างมาก ซึง่เรา
เรยีกว่า Web Browser  
6.  ครใูหน้กัเรยีนดสูว่นประกอบของ Internet Explorer บนหน้าจอ และสาธติการใชเ้ครื่องมอืใน 
การคน้หาขอ้มลูผ่านอนิเทอรเ์น็ต และใหผู้เ้รยีนปฏบิตัติาม 
7.  ครูยกตวัอย่างเวบ็ไซต์ที่นักเรยีนรู้จกัและชอบมา 3 เวบ็ไซต์ โดยให้นักเรยีนดูความแตกต่างของ
เวบ็ไซต์ทัง้ 3 จากนัน้ครูอธบิายเรื่องระบบชื่อโดเมนทีก่ าหนดใหเ้ป็นมาตรฐาน โดยแบ่งตามล าดบัขัน้
ตามสภาพภูมศิาสตร ์เป็นประเทศ ประเภทขององคก์ร และชื่อองค์กร โดยให้นักเรยีนศกึษาเพิม่เติม
จากสือ่ Powerpoint 
8. ครใูหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่ม รวบรวมชื่อเวบ็ไซตต่์างๆ ทีม่ชีื่อโดเมนแตกต่างกนั และจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่
ตามหลกัการแบ่งตามทีน่กัเรยีนไดศ้กึษามาโดยคน้หาไดจ้ากอนิเทอรเ์น็ต 
9.  ครอูธบิายถงึบรกิารต่างๆ ทีม่บีรกิารบนอนิเทอรเ์น็ต ซึง่มปีระโยชน์กบันกัเรยีนโดยน ามาใชง้านใน
การเรยีน และการประกอบอาชพีได ้เช่น การใชอ้เีมล โดยผูเ้รยีนจะตอ้งลงทะเบยีนเป็นสมาชกิเพื่อขอ
ใช ้E-mail Address ก่อน จากนัน้ใหน้กัเรยีนเขยีน E-mail ถงึเพือ่นในกลุ่มอย่างน้อย 3 คน 
10. ครใูหน้กัเรยีนรวบรวมค าศพัทท์ีใ่ชใ้นอนิเทอรเ์น็ตว่ามคี าว่าอะไรบา้ง โดยใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มไป
คน้หาความหมายมารายงานใหเ้พื่อนในกลุ่มอื่นๆ ฟังหน้าชัน้เรยีน โดยอาจคน้ควา้จากหอ้งสมุด หรอื
จากอนิเทอรเ์น็ตกไ็ด ้
ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์
13. เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยั 
14. ครแูละนกัเรยีนชว่ยกนัสรุปเนื้อหาในบทเรยีน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อม

พนัธ ์
2. เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
3. สือ่ PowerPoint และอนิเทอรเ์น็ต 
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การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่9 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่9 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่9  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยูก่บั    

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
กิจกรรมเสนอแนะ 

ใหน้กัเรยีนทุกคนสมคัรเป็นสมาชกิเพื่อขอม ีE-mail Adress เป็นของตวัเอง โดยเพิม่เพื่อนทุกคนใน 
ชัน้เรยีนเป็นสมาชกิในเครอืขา่ยของนกัเรยีน เพื่อเป็นประโยชน์ในการตดิต่อสือ่สารทีป่ระหยดัและเป็นช่องทาง 
การสง่ไฟลเ์อกสาร รายงานต่างๆ ถงึกนัได ้โดยนกัเรยีนศกึษาวธิกีารดว้ยตนเองจากการคน้ควา้ทางอนิเทอรเ์น็ต
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ใบงำนท่ี 9.1 
เรือ่ง อินเทอรเ์น็ต 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู ้
1. ความหมายของอนิเทอรเ์น็ต 
2. ระบบชื่อโดเมน (DNS: Domain Name System) 
3. การบรกิารของอนิเทอรเ์น็ต 
4. ค าศพัทท์ีใ่ชใ้นอนิเทอรเ์น็ต 

 
ค ำช้ีแจง  จงอธบิายขัน้ตอนในการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตจากหน้า Internet Explorer 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
หน้าเวบ็บราวเซอร ์Internet Explorer 
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 16 หน่วยท่ี  10 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพือ่งานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  สังคมออนไลน ์              จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 
ปัจจุบนัสงัคมออนไลน์ มคีวามส าคญัมากในหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐั เอกชนหรอืสถานศกึษา ต่างใช้

ช่องทางนี้ติดต่อสื่อสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งการติดต่อสื่อสารสามารถท าได้หลายช่องทาง 
เช่นผ่านเวบ็ไซต ์หรอื ผ่านโปรแกรมทีเ่รยีกว่า แอพ (Apps) เพื่อใหเ้หมาะสมกบัเน้ือหาซึง่สามารถแสดงผลออก
ได้ทัง้ขอ้ความ จุดเชื่อมโยง รูปภาพ เสยีง หรอืวีดโีอ ดงันัน้ การศึกษาสงัคมออนไลน์จึงมคีวามส าคญัในยุค
ปัจจุบนัเป็นอย่างมาก 
 

สาระการเรียนรู ้
1. สงัคมออนไลน์ 
2. เฟซบุ๊ก 
3. ทวติเตอร ์
4. โปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมออนไลน์ 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกความหมายของสงัคมออนไลน์ได ้
2. อธบิายการท างานของเฟซบุ๊กได ้
3. อธบิายการท างานของทวติเตอรไ์ด ้
4. บอกและอธบิายโปรแกรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคมออนไลน์ได ้
5.  มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคท์ีผู่ส้อนสามารถสงัเกตเหน็ได ้

ในดา้นความมมีนุษยสมัพนัธ ์ความมวีนิยั ความรบัผดิชอบ ความเชื่อมัน่ในตนเอง    ความสนใจใฝ่รู ้  
ความรกัสามคัค ี  ความกตญัญกูตเวท ี

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
ขัน้น ำเข้ำสู่บทเรียน 

1.   นกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูก้่อนเรยีน 
2. ครูและผูเ้รยีนกล่าวถงึการใชเ้วบ็ไซตต่์างๆ ในการตดิต่อสื่อสารกนัภายในกลุ่มเพื่อน ครอบครวั

หรอืเพื่อนร่วมงาน ซึง่เราเรยีกว่า สงัคมออนไลน์ ซึง่นิยมใชก้นัมาในปัจจุบนั 
3.   ครูสนทนากบันักเรยีนถงึเฟซบุ๊ก (Facebook) ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ทีม่จีุดมุ่งหมายเพื่อแบ่งปันกบั

เพื่อนในสงัคมออนไลน์ มกีารแสดงความคดิเหน็ หรอืตวัเราเป็นอย่างไรในขณะนัน้ เช่น มี
ความสุขกบัอะไร ชอบอะไร ไปเทีย่วทีไ่หน ไปพบเหน็อะไรมา กส็ามารถน ามาแลกเปลีย่น 
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แบ่งปันประสบการณ์กนัไดใ้นขณะนัน้ โดยเฟซบุ๊ก สนับสนุนใหใ้ชข้อ้มูลจรงิในการสมคัร ท าให้
กลุ่มคน 
ทีเ่บื่อการหลอกลวงจากการใชช้ื่อแฝงในเวบ็ไซต์อื่น หนัมาใชเ้ฟซบุ๊กกนัมากขึน้จนเป็นเวบ็ไซต์
ทีเ่ป็นทีนิ่ยมไปทัว่โลก 

ขัน้สอน 

4.  ครบูอกวตัถุประสงคข์องการสรา้งเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊ก คอื คนทีม่าเป็นสมาชกิในเครอืขา่ย จะตอ้งม ี
การเปิดเผยความจรงิใจใหก้บัเพือ่นโดยการแสดงขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิ  ครอูธบิายความรูเ้บือ้งตน้
เกีย่วกบัเฟซบุ๊ก โดยใหผู้เ้รยีนเปิดหน้าจอคอมพวิเตอร ์แลว้คลกิตามทีค่รอูธบิายและสาธติการ
ลงทะเบยีน รวมถงึวธิกีารต่างๆ ในการใชง้านซึง่เป็นบรกิารทีเ่ฟซบุ๊กจดัไวใ้ห ้เช่น การเพิม่สถานะ 
การแจง้เตอืน การสรา้งอลับัม้รปูภาพ การแบ่งปัน (Share) การตดิป้ายรปูภาพ การเพิม่ไฟลว์ดีโีอ 
การสรา้งกลุ่ม การสรา้งกจิกรรม ซึง่นกัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง เพราะเฟซบุ๊กมภีาษาไทย
รองรบั ท าใหส้ามารถท ากจิกรรมต่างๆ ในเฟซบุ๊กไดอ้ย่างง่ายดาย โดยนกัเรยีนนกัเรยีนศกึษา
เพิม่เตมิจากวดีโีอสาธติทีค่รนู าเสนอได ้

5.  ครูสนทนากบันักเรยีนว่านอกจากเฟซบุ๊กแล้ว ยงัมเีวบ็ไซต์อื่นอกีที่เป็นที่นิยม คือ เวบ็ไซต์ทวติ
เตอร์  (Twitter) ซึ่งเป็นบรกิารเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ไมโครบลอ็ก ครูสาธติการใช้งาน โดยให้
ผู้เรียนสมัครเป็นสมาชิกก่อน แล้วปฏิบัติตามขัน้ตอนที่ครูสาธิตถึงวิธีการใช้งาน ด้วยการส่ง
ขอ้ความยาวไม่เกนิ140 ตวัอกัษร  ว่าตนเองก าลงัอะไรอยู่หรอื ครูอธบิายใหน้ักเรยีนฟังว่า ทวตี 
(tweet – เสยีงนกรอ้ง)ขอ้ความอปัเดต ทีส่่งเขา้ไปยงัทวติเตอรจ์ะแสดงอยู่บนเวบ็เพจของผูใ้ชค้น
นัน้บนเวบ็ไซต ์และวธิกีารตัง้ค่าต่างๆ บนทวติเตอร ์

6.  ครซูกัถามนกัเรยีนว่ายงัมเีวบ็ไซตห์รอืแอพอื่นอกีไหมทีน่กัเรยีนรูจ้กัและเคยใชซ้ึง่มคีุณสมบตัคิลา้ย 
                กบัเฟซบุ๊กหรอืทวติเตอร ์โดยโปรแกรมเหล่านี้กจ็ะเกีย่วขอ้งกบัสงัคมออนไลน์เช่นเดยีวกนั ซึง่ใน
แต่ 
                ละโปรแกรมกจ็ะมลีกัษณะเด่นทีแ่ตกต่างกนัไป ขึน้อยู่กบัประโยชน์ในการใชง้านและความชอบของ 
                แต่ละบุคคล ไดแ้ก่ ไลน์ (Line) อนิสตาแกรม (Instagram) เป็นตน้ โดยสามารถใชง้านผ่านมอืถอื 
                ประเภท Smartphone ได ้และก าลงัไดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวางในปัจจุบนั 

ขัน้สรปุและกำรประยุกต ์
7.   นกัเรยีนท าแบบฝึกปฏบิตั ิและแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
8. ครแูละนกัเรยีนชว่ยกนัสรุปบทเรยีน และเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนซกัถามขอ้สงสยั 
9. เมื่อนกัเรยีนท าแบบประเมนิผลการเรยีนรูเ้สรจ็แลว้ จบัคู่สลบักนัตรวจบนัทกึผลการประเมนิสง่ใหค้รู 
10. ครตูรวจสอบความถูกตอ้งและเปรยีบเทยีบผลการประเมนิก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แจง้ผลการประเมนิ

ใหน้กัเรยีนแต่ละคนทราบความกา้วหน้าในการเรยีนการสอน 

สื่อการเรียนการสอน 
1. หนงัสอืเรยีนวชิา คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี (2001-2001) ของส านกัพมิพเ์อม

พนัธ ์
2. เฉลยแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้
3. อนิเทอรเ์น็ต 
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การวัดและการประเมินผล 
วิธีวดัผล 
1. สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล 
2. สงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
3. ตรวจแบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่10 
4. การสงัเกตและประเมนิผลพฤตกิรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
เครือ่งมือวดัผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล  
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม  
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่10 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์โดยครแูละนกัเรยีนร่วมกนั

ประเมนิ   
เกณฑก์ำรประเมินผล 
1. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานรายบุคคล เกณฑผ์่าน ตอ้งไมม่ชี่องปรบัปรุง 
2. แบบสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม เกณฑผ์่าน 50% ขึน้ไป 
3. แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้หน่วยที ่10  เกณฑผ์่าน ท าถูกตอ้ง 50% ขึน้ไป 
4. แบบประเมนิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ คะแนนขึน้อยูก่บั      

การประเมนิตามสภาพจรงิ 
กิจกรรมเสนอแนะ 
 1. ใหน้กัเรยีนศกึษาเกีย่วกบัขอ้ควรระวงัในการใชเ้วบ็ไซตส์งัคมออนไลน์อย่างถูกวธิ ีจดัท าเป็นรายงาน
สง่คร ู 
 2.  ใหน้กัเรยีนเขยีนวธิกีารสมคัรสมาชกิของเวบ็ไซตส์งัคมออนไลน์ และวธิกีารใชง้านของเวบ็ไซตน์ัน้  
โดยเลอืกมาคนละ  1  เวบ็ไซต ์ ท าเป็นไฟล ์word จากนัน้บนัทกึชื่อไฟลเ์ป็นชื่อของนกัเรยีนสง่ชิน้งานทาง E-
mail  
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ใบงำนท่ี 10.1 
เรือ่ง  เฟซบุก๊ (Facebook) 

จดุประสงคก์ำรเรียนรู ้
1. บอกความหมายของสงัคมออนไลน์ได ้
2. อธบิายการท างานของเฟซบุ๊กได ้

ค ำช้ีแจง  จงอธบิายสว่นประกอบต่างๆ ของเฟซบุ๊ก ในการเขา้ใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................

 
หน้าต่างเฟซบุ๊ก พรอ้มลกูศรและหมายเลขก ากบั 
เพื่อใหน้กัเรยีนอธบิายจากต าแหน่งทีเ่ราก าหนด 
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บันทึกหลังการสอน 
 ข้อสรปุหลงักำรสอน 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 

ปัญหำท่ีพบ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
 แนวทำงแก้ปัญหำ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
           ........................................................................................................................................................ 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ 17-18  หน่วยท่ี  - 

รหัสวิชา  2001-2001           วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ชื่อหน่วย  ทบทวน/สอบปลายภาคเรียน               จ านวนชั่วโมง 2 ช.ม. 

 

สาระส าคัญ 
จากการทีน่กัเรยีนไดศ้กึษาวชิานี้ จะไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ และเกดิทกัษะการฝึกปฏบิตักิจิกรรมการ

เรยีนโดยเน้นนักเรยีนเป็นส าคญั ใหน้ักเรยีนฝึกคดิ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.
2542 (แกไ้ขปรบัปรุงเพิม่เตมิ พ.ศ.2545) โดยยดึหลกัการน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในการพฒันาสงัคม พรอ้มทัง้
น าหลกัคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์มาประยุกต์ใช้กบักจิกรรมการเรยีนอย่าง
เหมาะสม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. น าเรื่องทื่ทบทวนตามเน้ือหาวชิาไปใชป้ระโยชน์ได้ 
2. แจง้คะแนนระหว่างภาคเรยีนใหน้กัเรยีนทราบ 
3. แกปั้ญหาการเรยีนของนกัเรยีนได ้
4. นกัเรยีนน าความรูท้ีศ่กึษามาไปสอบปลายภาคเรยีนได้ 
5. มกีารพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีนทีค่รสูามารถ

สงัเกตไดใ้นขณะท าการสอน 

เนื้อหาสาระ 
 1.  ทบทวนเนื้อหาวิชาที่ได้ศึกษามาแบบย่อ 
 2.  รวบรวมคะแนนระหว่างภาคเรียน 
 3.  ปัญหารการเรียนของนักเรียน 
 4.  สอบปลายภาคเรียน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ครแูจง้ใหน้กัเรยีนทราบคะแนนระหว่างภาค และกลางภาค จุดประสงคท์ีน่กัเรยีนยงัไม่ไดป้ฏบิตัิ
หรอืไม่ผ่าน หรอืไม่ไดส้อบ ใหน้กัเรยีนด าเนินการโดยพบคร ูก าหนดวนั เวลาทีจ่ะปฏบิตัหิรอืสอบหรอืเรยีน
เพิม่เตมิ 
 2.  นกัเรยีนรบัทราบจุดประสงคก์ารสอบปลายภาคว่า จะมกีารสอบเรื่องใดบา้ง นกัเรยีนไม่เขา้ใจเรื่อง
ใดกใ็หซ้กัถาม 
 3.  ครแูละผูเ้รยีนร่วมกนัทบทวนบทเรยีนทีผ่่านมาโดยสรุป 

สื่อการเรียนการสอน 
 1.  ขอ้มลูการเกบ็คะแนน 
 2.  จุดประสงคก์ารสอบปลายภาค 
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การวัดและการประเมินผล 
 เป็นไปตามเกณฑท์ีไ่ดแ้จง้ไวใ้นแผนการจดัการเรยีนรูส้ปัดาหท์ี ่1-18 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 แจง้การประเมนิผลนกัเรยีนทีต่ดิ ร. มส.
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่าง 

แบบประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 
 

ประเมนิจากผลงานทีน่กัเรยีนจดัท าและน ามาจดัเกบ็ไวใ้นแฟ้ม แฟ้มนัน้จะประกอบดว้ย 
1. ปก 
2. ค าน า 
3. ขอ้มลูสว่นตวั 
4. สารบญั 
5. จุดประสงค ์
6. เกณฑก์ารประเมนิงาน 
7. งานทัง้หมด 
8. แบบทดสอบต่างๆ 
9. งานทีม่อบหมาย/ใบงาน 

10. การประเมนิตนเอง/เพื่อน/ผูส้อน/ผูป้กครอง 
11. ความคดิเหน็ต่อวชิา 

 
ตวัอยำ่งข้อมูลส่วนตวั 

1. ชื่อ………………………………………………………………………………………………………. 
2. เกดิวนัที…่………………………เดอืน………………………………พ.ศ. ………………….……… 
3. ชื่อบดิา…………………………………………ชื่อมารดา……………………………………………. 
 พี…่…………………………………………คน  น้อง…………………………...………………คน 
4. ทีอ่ยู่…………………………………………………………………………………………………….. 
5. วชิาทีช่อบ………………………………………………………………………………………………. 
6. กจิกรรมทีช่อบ…………………………………………………………………………………………. 
7. สิง่ทีป่ระทบัใจในการเรยีน……………………………………………………………………………... 
8. รางวลัทีเ่คยไดร้บั………………………………………………………………………………………. 
9. ความสามารถพเิศษ……………………………………………………………………………………. 

10. อุดมคตขิองการท างาน………………………………………………………………………………… 
11. ผลงานทีส่ะสม………………………………………………………………………………………….. 

 
หมำยเหต ุ : สะสมงานไดทุ้กหน่วย นกัเรยีนน าผลงานทีพ่อใจใสแ่ฟ้มสะสมไว ้
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่าง 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการปฏิบติังานรายบคุคล 

ท่ี 
 

พฤติกรร
ม 

 
 

ช่ือ-สกลุ 

ควำมสนใจ 
กำรแสดง 

ควำมคิดเหน็ 
กำรตอบ 
ค ำถำม 

กำรยอม    
รบัฟังคนอ่ืน 

ท ำงำน 
ตำมท่ีได้รบั
มอบหมำย หมำยเหตุ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 
เกณฑก์ำรวดัผล ใหค้ะแนนระดบัคุณภาพของแต่ละพฤตกิรรมดงันี้ 
 

ดมีาก = 4 สนใจฟัง ไม่หลบั ไม่พูดคุยในชัน้ มคี าถามที่ดี ตอบค าถามถูกต้อง ท างานส่งครบ
ตรงเวลา 

ด ี = 3 การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ 70% 
ปานกลาง = 2 การแสดงออกอยู่ในเกณฑป์ระมาณ 50% 
ปรบัปรุง = 1 เขา้ชัน้เรยีน แต่การแสดงออกน้อยมาก สง่งานไม่ครบ ไม่ตรงเวลา 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอย่าง 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี……………ชัน้/แผนก……………… 
 

ล ำดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมำชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ควำมร่วมมือ 

กำรแสดง
ควำมคิดเหน็ 

กำรรบัฟัง
ควำมคิดเหน็ 

ควำมตัง้ใจ
ในกำร
ท ำงำน 

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
อภิปรำย 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 
เกณฑก์ำรให้คะแนน 
 ดมีาก = 4 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 90-100% หรอืปฏบิตับิ่อยครัง้ 
 ด ี = 3 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 70-89% หรอืปฏบิตับิางครัง้ 
 ปานกลาง = 2 ประสทิธภิาพอยู่ในเกณฑ ์ 50-69% หรอืปฏบิตัคิรัง้เดยีว 
 ปรบัปรุง = 1 ประสทิธภิาพต ่ากว่าเกณฑ ์ 50%  หรอืไม่ปฏบิตัเิลย 
 

ลงช่ือ………………………………ผูส้งัเกต 
 (…………………………….) 
 ………./……………/……… 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอย่าง 

แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายบุคคล 
 

พฤติกรรม 
 

 

ช่ือ-สกลุ 

บคุลิก 
กำรแต่งกำย 

มำรยำทใน
กำรพดู 

กำรใช้ 
ภำษำ 

วิธีกำร    
น ำเสนอ 

เน้ือหำท่ี 
น ำเสนอ 

รวม 

10 10 10 10 10 50 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
เกณฑผ์ำ่น 25 คะแนน 
 
เกณฑก์ำรสงัเกต 

บุคลกิ การแต่งกาย : มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง แต่งกายสะอาด ถูกระเบยีบ เสือ้ไม่หลุดลุ่ย 
มารยาทในการพดู : มองหน้าและสบตาผูฟั้ง ไม่เหนบ็แนม เสยีดสผีูอ้ื่น 
การใชภ้าษา : ชดัเจน ตามหลกัภาษา ตวั ร ล ค าควบกล ้า ถอ้ยค าขอ้ความสภุาพ 
วธิกีารน าเสนอ : น่าสนใจหลากหลาย เช่น ใชแ้ผน่ใส รปูภาพ ตัง้ค าถาม เล่นเกม ไม่เยิน่เยอ้ 
เน้ือหาทีน่ าเสนอ : มสีาระส าคญั ตรงกบัหวัขอ้เรื่อง ใชเ้วลาตามทีก่ าหนด 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูส้งัเกต 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 



 95 

ภาคผนวก จ 

ตัวอย่าง 

แบบประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือผูป้ระเมิน/กลุ่มประเมิน………………………………………………………………………………………….. 
ช่ือกลุม่รบักำรประเมิน……………………………………………………………………………………………… 
ประเมินผลครัง้ท่ี…………………....…….. วนัท่ี ……………..…. เดือน ………..………. พ.ศ. ……...….…... 
เรือ่ง……………………………………………………………………………………………………………………. 

ที ่
คุ

ณลกัษณะ/พฤติกรรมบ่งชี้ 

ระดบัพฤติกรรม 
คะแนนท่ีได้ ใช้ได้  

= 1 
ควรปรบัปรงุ  

=  0 
1 ควำมมีมนุษยสมัพนัธ ์

 แสดงกริยิาท่าทางสภุาพต่อผูอ้ื่น 
 ใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่น 

   
 

2 ควำมมีวินัย 
 ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลง

ต่างๆ ของวทิยาลยั ไดแ้ก่ แต่งกายถูกตอ้งตาม
ระเบยีบและขอ้บงัคบั ตรงต่อเวลา  

   

3 ควำมรบัผิดชอบ 
 มกีารเตรยีมความพรอ้มในการเรยีนและการ

ปฏบิตังิาน 
 ปฏบิตังิานดว้ยความตัง้ใจ 
 มคีวามเพยีรพยายามในการเรยีนและการ

ปฏบิตังิาน 

   

4 ควำมเช่ือมัน่ในตนเอง 
 กลา้แสดงความคดิเหน็อยา่งมเีหตุผล 

   
 

5 ควำมสนใจใฝ่รู้ 
 ซกัถามปัญหาขอ้สงสยั 

   
 

6 ควำมรกัสำมคัคี 
 รว่มมอืในการท างาน 

   
 

7 ควำมกตญัญกูตเวที 
 มสีมัมาคารวะต่อครู-อาจารยอ์ยา่งสม ่าเสมอ  

ทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั 

   
 

 

รวมคะแนนท่ีได้ทัง้หมด  = …………… คะแนน 

หมำยเหต ุ : แบบประเมนิน้ีใช้แบบเดยีวกนัทัง้ครูและประธานกลุ่ม และประเมนิคุณลกัษณะดงักล่าวตลอดภาคการศกึษา 
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่าง 

แบบรวมคะแนนการประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ช่ือ-สกลุ…………………………………………………………....รหสัประจ ำตวั………………………………… 
ระดบัชัน้……………………….……..…..กลุ่ม…………………………...แผนกวิชำ…………………….……… 
 

คณุลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์

ครัง้ท่ีประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 
หา

รจ
 าน

วน
คร

ัง้ท
ีป่ร
ะเม

นิ 
คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

คะแนนท่ีได ้    

1. ความมมีนุษยสมัพนัธ ์                      

2. ความมวีนิยั                      

3. ความรบัผดิชอบ                      

4. ความเชื่อมัน่ในตนเอง                      

5. ความสนใจใฝ่รู ้                      

6. ความรกัสามคัค ี                      

7. ความกตญัญกูตเวท ี                      

 
 

ลงช่ือ…………………………….ผูป้ระเมิน 
(…………………………….) 
.………/…………/………. 

 
 
หมำยเหต ุ : แบบรวมคะแนนนี้ใชแ้บบเดยีวกนัทัง้ครแูละประธานกลุ่ม 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอย่าง 

แบบสรปุผลกำรประเมินคณุธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 

และคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ภำคเรียนท่ี…………………ปีกำรศึกษำ…………………. 

รหสัวิชำ…………………………………….. 

ช่ือวิชำ……………………………………… 

ระดบัชัน้…………………………………… 

แผนก/กลุ่ม…………………………….…. 
คว

าม
มมี

นุษ
ยส

มัพ
นัธ

 ์

คว
าม
มวี

นิยั
 

คว
าม
รบั

ผดิ
ชอ

บ 

คว
าม
เช
ือ่ม

ัน่ใ
นต

นเ
อง

 

คว
าม
สน

ใจ
ใฝ่
รู ้

คว
าม
รกั
สา
มคั

ค ี

คว
าม
กต

ญัญ
กูต

เว
ท ี

รว
ม 

 (ใ
นส

ว่น
ขอ

งผ
ูส้อ

น)
 

รว
ม 

(ใน
สว่
นข

อง
ปร

ะธ
าน

กล
ุ่ม)

 

รว
มค

ะแ
นน

ทีไ่
ดจ้

าก
ทัง้

 2
 ส
่วน

 

ล ำดบั 
ท่ี 

รหสั 
ประ
จ ำตั
ว 

ช่ือ-สกลุ 2 1 3 1 1 1 1 10 10 20 
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ภาคผนวก ฌ 

ตัวอย่าง 

บนัทึกหลงัการสอน 
 

ผลกำรใช้แผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลกำรเรียนของนักเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลกำรสอนของคร ู
…………………………………………………………………………………………………………….…...… 
……………………………………………………………………………………………………………..…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ……………………………….ผูบ้นัทึก 

(……………………………….) 
…………/…………/……….. 

หมำยเหต ุ : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทุกแผนการจดัการเรยีนรู้ 
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ภาคผนวก ญ 

ตัวอย่าง 

บนัทึกหลงักำรสอน 
 

ช่ือผูส้อน………………………………….. รหสั  2001-2001   วิชำ คอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศเพื่องานอาชพี 
ภำคเรียนท่ี…………………………………………........... ปีกำรศึกษำ………………………………………….. 
 

ห้องเรียน วนั/เดือน/ปี เวลำ บนัทึกควำมคิดเหน็ หมำยเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

หมำยเหต ุ : บนัทกึนี้ใชบ้นัทกึทา้ยสดุของทุกแผนการจดัการเรยีนรู ้
 


