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แผนการสอน/การเรียนรู้

ชื่อเรื่อง

หน่วยที่ 1

ชื่อวิชา โปรแกรมประมวลผลคำ

สอนสัปดาห์ท่ี 1

ชื่อหน่วย

คาบรวม 3

หลักการทางานของโปรแกรมประมวลผลคา

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2010

จานวน 2 ชัวโมง
่

สำระสำคัญ
โปรแกรมประมวลผลคา Microsoft Office 2010 เป็ นโปรแกรมในการจัดการเอกสารต่างๆ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย มีความสามารถในการจัดการรูปแบบตัวอักษร และ
ข้อความให้มคี วามน่ าสนใจ เหมาะสมกับรูปแบบของเอกสารนัน้ ๆ และยังสามารถปรับปรุงแก้ไข จัดเก็บใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อนามาใช้ใหม่ ทาให้การทางานมีความสะดวก รวดเร็ว

สมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ / จุดประสงค์ การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลำยทำง
1. เพื่อให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010
2. เพื่อให้มคี วามเกีย่ วกับส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010
3. เพื่อให้มที กั ษะในการสร้าง เปิ ด ปิ ด และบันทึกเอกสาร
4. เพื่อให้มที กั ษะด้านการกาหนดค่าเริม่ ต้นในการใช้โปรแกรม
5. เพื่อให้มที กั ษะด้านการจัดรูปแบบย่อหน้าและการกัน้ ระยะ
6. เพื่อนาความรูด้ า้ นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูส้ าเร็จ
การศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
จุดประสงค์นำทำง
1. บอกประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ได้
2. บอกส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ได้
3. อธิบายขัน้ ตอนการสร้าง เปิ ด ปิ ด และบันทึกเอกสารได้
4. อธิบายวิธกี ารกาหนดค่าเริม่ ต้นในการใช้โปรแกรมได้
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5. บอกขัน้ ตอนการจัดรูปแบบย่อหน้าและการกัน้ ระยะได้
6. ประยุกต์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผูส้ าเร็จการศึกษาให้กบั ชุมชน

เนื้ อหำสำระกำรสอน/กำรเรียนรู้
1. ครูใช้เทคนิควิธสี อนแบบบรรยาย (Lecture Method) ด้วยการเล่าอธิบายแสดงสาธิตให้ผเู้ รียน
เป็ นผูฟ้ ั งและเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนซักถามปั ญหาได้ในตอนท้ายของการบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ของ
โปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ได้แก่ ด้านการจัดเก็บเอกสาร การเรียกใช้ขอ้ มูล การทาสาเนา การ
ค้นหาและแก้ไขเอกสาร การจัดรูปแบบเอกสาร การใช้รปู แบบทีจ่ ดั ไว้แล้ว การตรวจสอบคาผิดลักษณะใหม่
การใช้เอกสารร่วมกัน สามารถบันทึกเอกสารต่างๆ ซึง่ มีประโยชน์ดงั นี้
1) ช่วยให้งานเอกสารสะดวกขึน้ เช่น การเพิม่ ลบ แทรกข้อความ การทาสาเนา เป็ นต้น
2) ช่วยให้การค้นหาเอกสารและจัดเก็บเอกสารง่ายขึน้
3) ช่วยลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน เช่น ทาจดหมายเวียน
4) ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
5) ช่วยสร้างเอกสารให้มคี วามสวยงาม เนื่องจากเพิม่ กราฟิ ก รูปวาด รูปภาพตามทีต่ อ้ งการได้
6) ลดความผิดพลาดของงานเอกสาร เนื่องจากลบหรือเพิม่ โดยตรวจสอบความถูกต้องทางหน้าจอ
ก่อนพิมพ์ หรืออาจใช้ระบบตรวจคาผิดอัตโนมัติ จึงช่วยให้เอกสารสมบูรณ์
7) สามารถค้นหาและเรียกใช้ขอ้ มูลได้งา่ ย
2. ครูใช้เทคนิควิธสี อนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Meterial of Instruction Method) เป็ นวิธ ี
สอนทีน่ าอุปกรณ์โสตทัศน์วสั ดุมาช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โสตทัศน์วสั ดุดงั กล่าว ได้แก่ CD,
Power Point เพื่อแสดงให้ผเู้ รียนได้เรียนรูส้ ่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010
3. ครูใช้เทคนิควิธสี อนแบบสาธิต (Demonstration Method) เป็ นวิธสี อนทีค่ รูแสดงให้ผเู้ รียนดูและให้
ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนโดยใช้ส่อื การเรียนรูท้ เ่ี ป็ นรูปธรรม และผูเ้ รียนได้ประสบการณ์ตรง ซึง่ ครูเป็ นผูส้ าธิต และให้
ผูเ้ รียนฝึกทักษะปฏิบตั ติ ามเพื่อเรียนรูส้ ่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ดังนี้
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4. ครูและผูเ้ รียนใช้เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบใช้คาถาม (Questioning Method) เป็ นกระบวนการ
เรียนรูท้ ม่ี งุ่ พัฒนากระบวนการทางความคิดของผูเ้ รียน โดยผูส้ อนจะป้ อนคาถามในลักษณะต่าง ๆ ทีเ่ ป็ น
คาถามทีด่ ี สามารถพัฒนาความคิดผูเ้ รียน ถามเพื่อให้ผเู้ รียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์
สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่าเพื่อจะตอบคาถามเหล่านัน้ ซึง่ เป็ นคาถามเกีย่ วกับส่วนประกอบต่างๆ ของ
โปรแกรม Microsoft Office Word 2010
5. ครูและผูเ้ รียนใช้เทคนิควิธสี อนแบบสาธิต (Demonstration Method) เรือ่ งการสร้าง การเปิ ด ปิ ด
และบันทึกเอกสาร นอกจากนัน้ ยังใช้เทคนิควิธสี อนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Meterial of
Instruction Method) ได้แก่ Power Point เป็ นสื่อประกอบ
6. ครูและผูเ้ รียนใช้เทคนิควิธสี อนแบบสาธิต (Demonstration Method) เรือ่ งการกาหนดค่าเริม่ ต้นใน
การใช้โปรแกรม นอกจากนัน้ ยังใช้เทคนิควิธสี อนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Meterial of
Instruction Method) ได้แก่ Power Point เป็ นสื่อประกอบ โดยก่อนการพิมพ์งานในเอกสารสิง่ ทีส่ าคัญคือ
การกาหนดรูปแบบของเอกสารให้ตรงกับงานทีต่ อ้ งการคือการกาหนดค่าเริม่ ต้นให้กบั โปรแกรม เช่น กาหนด
ขนาดเอกสาร การกาหนดรูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษร เป็ นต้น
7. ครูและผูเ้ รียนใช้เทคนิควิธสี อนแบบสาธิต (Demonstration Method) เรือ่ งการกาหนดค่าเริม่ ต้นใน
การใช้โปรแกรม นอกจากนัน้ ยังใช้เทคนิควิธสี อนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Meterial of
Instruction Method) ได้แก่ Power Point เป็ นสื่อประกอบ
8. ครูและผูเ้ รียนใช้เทคนิควิธสี อนแบบสาธิต (Demonstration Method) เรือ่ งการจัดรูปแบบย่อหน้า
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และการกัน้ ระยะ นอกจากนัน้ ยังใช้เทคนิควิธสี อนแบบใช้โสตทัศนวัสดุ (Audio-Visual Meterial of
Instruction Method) ได้แก่ Power Point เป็ นสื่อประกอบ
9. ผูเ้ รียนบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ตามรูปภาพทีค่ รูแสดงให้ดแู ล้ว
บันทึกส่งครูเพื่อประเมินผล
10. จงอธิบายวิธกี ารกาหนดค่าเริม่ ต้นของตัวอักษร โดยกาหนดให้ตวั อักษรภาษาไทยเป็ น
AngsanaUPC ตัวปกติ ขนาด 16 ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็ น Cordia New ตัวปกติ ขนาด 16 โดยกาหนดให้
มีผลเฉพาะเอกสารนี้เท่านัน้
11. ผูเ้ รียนอธิบายวิธกี ารกาหนดค่าหน่วยวัดไม้บรรทัดเป็ นเซนติเมตร
12. ผูเ้ รียนบอกความหมายของรูปแบบการกัน้ ระยะ และย่อหน้าต่อไปนี้
First Line Indent ............................................................................................................................
Left Indent ......................................................................................................................................
Right Indent
....................................................................................................................................
Left Margin
......................................................................................................................................
Right Margin
....................................................................................................................................
Hanging Indent
...............................................................................................................................
13. ผูเ้ รียนสร้างเอกสารใหม่ โดยกาหนดกระดาษขนาด A4 กัน้ หน้า 1.5 นิ้ว กัน้ หลัง 1 นิ้ว ระยะขอบ
บน 1.5 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว แล้วพิมพ์ขอ้ ความต่อไปนี้ หลังจากนัน้ บันทึกแฟ้ มข้อมูลชื่อ EX1-1.docx
“หมูบ่ า้ นกลางป่ ากับวิถพี อเพียง”
14. ผูเ้ รียนพิมพ์ขอ้ ความต่อไปนี้ โดยพิมพ์ขอ้ ความให้เสร็จก่อน แล้วจึงมาปรับเปลีย่ นคุณลักษณะ
ของข้อความ โดยกาหนดให้ใช้อกั ษรแบบ Cordia New มีหวั ข้อขนาด 18 Point, เนื้อหามีขนาด 16 Point
บันทึกไฟล์ช่อื EX1-2.docx “บทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ ปั จจุบนั ”
15. ผูเ้ รียนพิมพ์ขอ้ ความและกาหนดตาแหน่งของ Tab ตามโจทย์ทก่ี าหนดให้และกาหนดระยะห่าง
ของบรรทัด 1.0 บันทึกไฟล์ช่อื EX1-3.docx
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16. ครูแนะนาเพิม่ เติมให้ผเู้ รียนเขียนบัญชีแสดงรายรับ-รายจ่ายในชีวติ ประจาวัน เพื่อสร้างนิสยั ความ
พอเพียงให้แก่ตนเองและครอบครัว

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ขัน้ นำ
1. ครูสนทนากับผูเ้ รียนเพื่อให้เห็นความสาคัญของการใช้โปรแกรมประมวลผลคา
2. ครูแนะนาให้ผเู้ รียนมีการวางแผนเรียนวิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
3. ผูเ้ รียนทาแบบประเมินผลการเรียนรูก้ ่อนเรียน แล้วสลับกันตรวจเพื่อเก็บคะแนนสะสมไว้
ขัน้ กิ จกรรม
1. ผูเ้ รียนทาใบงานที่ 1 บอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010
2. ผูเ้ รียนทาแบบฝึกหัด หน่วยที่ 1 ความสาคัญของการใช้โปรแกรมประมวลผลคา
3. ผูเ้ รียนทากิจกรรมพิมพ์ขอ้ ความตามใบความรู้
4. ผูเ้ รียนทากิจกรรม บูรณาการจิตอาสา หน่วยที่ 1
5. ผูเ้ รียนสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติมจากอินเทอร์เน็ต

ขัน้ สรุปและประเมิ นผล
1. ครูและผูเ้ รียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 ส่วนประกอบ
ต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Office Word 2010 การสร้าง การเปิ ด ปิ ด และบันทึกเอกสาร การกาหนดค่า
เริม่ ต้นในการใช้โปรแกรม และการจัดรูปแบบย่อหน้าและการกัน้ ระยะ
2. ครูให้ผเู้ รียนทากิจกรรม บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ผูเ้ รียนทากิจกรรมใบงาน แบบประเมินผลหลังเรียน และแบบฝึกปฏิบตั ิ

5. สื่ อและแหล่งการเรียนรู้ (เอกสารประกอบการสอน, ใบความรู้ , ใบงาน แผ่ นซีดี ฯลฯ)
1.
2.
3.
4.
5.
5.

หนังสือเรียน วิชาโปรแกรมประมวลผลคา ของสานักพิมพ์เอมพันธ์
รูปภาพ
กิจกรรมการเรียนการสอน
แผ่นใส
สื่ออิเล็กทรอนิกส์, PowerPoint
แบบประเมินผลการเรียนรู้

6. หลักฐำน
1.
2.
3.
4.

บันทึกการสอนของผูส้ อน
ใบเช็ครายชื่อ
แผนจัดการเรียนรู้
การตรวจประเมินผลงาน

7. กำรวัดและประเมิ นผล
เครื่องมือประเมิ น
1. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยครู)
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (โดยผูเ้ รียน)
4. แบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบฝึกปฏิบตั ิ
5. แบบประเมินกิจกรรมใบงาน
6. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยครูและ
ผูเ้ รียนร่วมกันประเมิน
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เกณฑ์กำรประเมิ น
1. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล ต้องไม่มชี ่องปรับปรุง
2. เกณฑ์ผ่านการประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50 % ขึน้ ไป)
3. เกณฑ์ผ่านการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม คือ ปานกลาง (50% ขึน้ ไป)
4. แบบประเมินผลการเรียนรูม้ เี กณฑ์ผ่าน และแบบฝึกปฏิบตั ิ 50%
5. แบบประเมินกิจกรรมใบงานมีเกณฑ์ผ่าน 50%
6. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คะแนนขึน้ อยู่
กับการประเมินตามสภาพจริง
ชื่อผูเ้ รียน

ธรรมชาติของผูเ้ รียน
ความสนใจ สติปัญญา วุฒภิ าวะ

1.
2.
3.
แบบวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายกลุม่ ตามวิธกี ารเรียนรู้
ชื่อกลุ่ม……………..
1.
2.
3.

8. กิ จกรรมเสนอแนะ
1. ผูเ้ รียนวางแผนศึกษาวิชาโปรแกรมประมวลผลข้อมูล
2. ทากิจกรรมใบงาน แบบฝึกปฏิบตั เิ พิม่ เติมเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้

วิธกี ารเรียนรู้
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9. บันทึกหลังการสอน (ข้ อสรุปหลังการสอน, ปัญหาทีพ่ บ, แนวทางแก้ไข ฯลฯ)
ผลการใช้แผนการสอน ทราบลาดับขัน้ ตอนการสอนตามทีว่ างแผนไว้ คือ
1. ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน
2. ขัน้ ดาเนินการสอน และปฏิบตั ิ
3. ขัน้ สรุปการประเมินผลจากการปฏิบตั ติ งิ านทีด่ ี
ผลการเรียนของนักเรียน
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งทีส่ อน เนื่องจากมีการปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอน ใบความรู้
ใบงาน แบบทดสอบ ทาให้เกิดการเรียนรู้ อย่างเข้าใจ ทาให้สามารถลงมือ ปฏิบตั ติ ามใบงานได้ถูกต้อง
ตามขัน้ ตอน สื่อการเรียนรู้
ผลการสอนของครู
ประเมินผลการทางานของนักเรียน พบปั ญหา นักเรียนพิมพ์เอกสารได้ชา้ มาก เนื่องจากยังไม่ม ี
ความรูด้ า้ นการพิมพ์ดดี หรือมีความรูแ้ ล้ว แต่ยงั พิมพ์ไม่คล่อง ทาให้เกิดความล้าช้าในการทางานตามทีค่ รู
มอบหมาย ไม่ทนั เวลาทีก่ าหนด ครูจงึ ได้ปัญหานี้ไปทาการศึกษา เป็ นวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อหาวิธกี าร
แก้ปัญหาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เมือ่ ได้รบั วิธแี ก้ฝึกฝนในการแก้ปัญหาพิมพ์เอกสารยังไม่คล่อง จึงจะนาวิธกี าร
แก้ปัญหา กลับมาแก้ไขปั ญหาในชัน้ เรียนอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อให้ทราบวิธที ด่ี ที ส่ี ุด
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แบบประเมิ นผลกำรนำเสนอผลงำน
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชัน้ ………………………ห้อง...........................
รายชื่อสมาชิก
1……………………………………เลขที…
่ …. 2……………………………………เลขที…
่ ….
3……………………………………เลขที…
่ …. 4……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
ข้อคิดเห็น
3 2 1
1
2
3
4

เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจน (ความรูเ้ กีย่ วกับเนื้อหา ความถูกต้อง
ปฏิภาณในการตอบ และการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า)
รูปแบบการนาเสนอ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
บุคลิกลักษณะ กิรยิ า ท่าทางในการพูด น้ าเสียง ซึ่งทาให้ผฟู้ ั งมี
ความสนใจ

รวม
ผูป้ ระเมิน…………………………………………………
1.

2.

3.

4.

เกณฑ์การให้คะแนน
เนื้อหาสาระครอบคลุมชัดเจนถูกต้อง
3 คะแนน = มีสาระสาคัญครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามจุดประสงค์
2 คะแนน = สาระสาคัญไม่ครบถ้วน แต่ตรงตามจุดประสงค์
1 คะแนน = สาระสาคัญไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตามจุดประสงค์
รูปแบบการนาเสนอ
3 คะแนน = มีรปู แบบการนาเสนอทีเ่ หมาะสม มีการใช้เทคนิคทีแ่ ปลกใหม่ ใช้ส่อื และเทคโนโลยี
ประกอบการ นาเสนอทีน่ ่าสนใจ นาวัสดุในท้องถิน่ มาประยุกต์ใช้อย่างคุม้ ค่าและประหยัด
คะแนน = มีเทคนิคการนาเสนอทีแ่ ปลกใหม่ ใช้ส่อื และเทคโนโลยีประกอบการนาเสนอทีน่ ่าสน ใจ แต่ขาดการ
ประยุกต์ใช้ วัสดุในท้องถิน่
1 คะแนน = เทคนิคการนาเสนอไม่เหมาะสม และไม่น่าสนใจ
การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในกลุ่ม
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนมีบทบาทและมีสว่ นร่วมกิจกรรมกลุ่ม
2 คะแนน = สมาชิกส่วนใหญ่มบี ทบาทและมีสว่ นร่วมกิจกรรมกลุ่ม
1 คะแนน = สมาชิกส่วนน้อยมีบทบาทและมีสว่ นร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ความสนใจของผูฟ้ ั ง
3 คะแนน = ผูฟ้ ั งมากกว่าร้อยละ 90 สนใจ และให้ความร่วมมือ
2 คะแนน = ผูฟ้ ั งร้อยละ 70-90 สนใจ และให้ความร่วมมือ
1 คะแนน = ผูฟ้ ั งน้อยกว่าร้อยละ 70 สนใจ และให้ความร่วมมือ
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แบบประเมินกระบวนการทางานกลุ่ม
ชื่อกลุ่ม……………………………………………ชัน้ ………………………ห้อง...........................
รายชือ่ สมาชิก

1………………………………เลขที…
่ ….

2……………………………………เลขที…
่ ….
คะแนน
ข้อคิดเห็น
3
2
1

ที่

รายการประเมิน

1

การกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน
การแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบและการเตรียมความพร้อม
การปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
การประเมินผลและปรับปรุงงาน
รวม

2
3
4

ผูป้ ระเมิน…………………………………………………
วันที…
่ ………เดือน……………………..พ.ศ…………...
เกณฑ์การให้คะแนน

1.

การกาหนดเป้ าหมายร่วมกัน

3
2

คะแนน
คะแนน

1

=
=

คะแนน

สมาชิกทุกคนมีสว่ นร่วมในการกาหนดเป้ าหมายการทางานอย่างชัดเจน
สมาชิกส่วนใหญ่มสี ่วนร่วมในการกาหนดเป้ าหมายในการทางาน

=

สมาชิกส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการกาหนดเป้ าหมายในการทางาน

2. การมอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบและการเตรียมความพร้อม
3 คะแนน = กระจายงานได้ทวถึ
ั ่ ง และตรงตามความสามารถของสมาชิกทุกคน มีการจัดเตรียมสถานที่ สือ่ / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง
2 คะแนน = กระจายงานได้ทวถึ
ั ่ ง แต่ไม่ตรงตามความสามารถ และมีสอ่ื / อุปกรณ์ไว้อย่างพร้อมเพรียง แต่ขาดการจัดเตรียมสถานที่
1 คะแนน = กระจายงานไม่ทวถึ
ั ่ งและมีสอ่ื / อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
3. การปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
3 คะแนน = ทางานได้สาเร็จตามเป้ าหมาย และตามเวลาทีก่ าหนด
2 คะแนน = ทางานได้สาเร็จตามเป้ าหมาย แต่ชา้ กว่าเวลาทีก่ าหนด
1 คะแนน = ทางานไม่สาเร็จตามเป้ าหมาย
4. การประเมินผลและปรับปรุงงาน
3 คะแนน = สมาชิกทุกคนร่วมปรึกษาหารือ ติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงงานเป็ นระยะ
2 คะแนน = สมาชิกบางส่วนมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ แต่ไม่ปรับปรุงงาน
1 คะแนน = สมาชิกบางส่วนไม่มสี ว่ นร่วมปรึกษาหารือ และปรับปรุงงาน
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รำยกำรตรวจสอบและอนุญำตให้ใช้
ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้
ควรปรับปรุงเกีย่ วกับ.............................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................
( ..................................................................... )
หัวหน้าแผนกวิชา
................../................./......................
เห็นควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้
ควรปรับปรุงดังเสนอ
อื่น ๆ .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(
)
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ
................../................./......................
อนุญาตให้ใช้ในการสอนได้
อื่น ๆ .....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................
(
)
ผูอ้ านวยการ
................../................./......................
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1

คู่มือแผนการสอน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556

รหัสวิชา 2204-2108

วิชา โปรแกรมประมวลผลคา (2010)

คาเตือน
สงวนลิขสิ ทธิ์ ตามกฏหมาย หากผูส้ อนมีความจาเป็ นในการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรี ยนรู ้แก่เยาวชน ให้มีคุณภาพของประเทศชาติ กรุ ณาปรับเนื้ อหาให้เหมาะสมกับหลักสู ตร
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ และแผนจัดการเรี ยนรู ้ ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา

2

ชื่ อรายวิชา

แผนจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ
โปรแกรมประมวลผลคา รหัสวิชา 2204-2108

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จานวน 2 หน่ วยกิต จานวนชั่วโมง รวม 54 ชั่วโมง
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร
2. ผลิตเอกสารโดยใช้โปรแกรมประเภทจัดพิมพ์เอกสาร
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) และ
ความรู ้เกี่ยวกับเอกสาร
2. ออกแบบ และผลิตเอกสารตามการใช้งาน
3. จัดทาเอกสารราชการ เอกสารธุ รกิจ และเอกสารเชิงวิชาการโดยใช้โปรแกรมจัดพิมพ์
เอกสาร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing)
ในการพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทาเอกสารรู ปแบบต่างๆ หนังสื อราชการ
จดหมายธุ รกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการการสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การ
พิมพ์สมการคณิ ตศาสตร์ การพิมพ์เชิงอรรถ การทาดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่ องพิมพ์

3
สารบัญ
เรื่ อง
ตารางวิเคราะห์คาอธิบายรายวิชา
ตารางวิเคราะห์การประเมินผลตามสภาพจริ ง
แผนจัดการเรี ยนรู ้
หน่วยการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง แนะนา Microsoft Word
เฉลยแบบฝึ กหัด หน่วยที่ 1
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การทางานกับข้อความ
เฉลยแบบฝึ กหัด หน่วยที่2
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสร้างเอกสาร
เฉลยแบบฝึ กหัด บทที่ 3
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ฟอนต์และการตกแต่งเอกสาร
เฉลยแบบฝึ กหัด บทที่ 4
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง เลขลาดับ และสัญลักษณ์ Bullet
เฉลยแบบฝึ กหัด หน่วยที่ 5
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง กาหนดสไตล์ให้กบั เอกสาร
เฉลยแบบฝึ กหัด บทที่ 6
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การใช้งานแม่แบบเอกสาร
เฉลยแบบฝึ กหัด หน่วยที่ 7
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง จัดลาดับเนื้อหาด้วยมุมมอง Outline
เฉลยแบบฝึ กหัด หน่วยที่ 8
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง แทรกรู ป Clip Art และอักษรศิลป์
เฉลยแบบฝึ กหัด หน่วยที่ 9
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การใช้ตาราง
เฉลยแบบฝึ กหัด หน่วยที่ 10
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การสร้างเอกสารเชิงวิชาการ
เฉลยแบบฝึ กหัด บทที่ 11

หน้า

4
เรื่ อง
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง จดหมายและใบปะหน้าแฟกซ์
เฉลยแบบฝึ กหัด บทที่ 12
แผนจัดการเรี ยนรู ้ เรื่ อง การตั้งค่าความปลอดภัยและพิมพ์เอกสาร
เฉลยแบบฝึ กหัด บทที่ 13
แบบประเมินคุณธรรมจริ ยธรรม (ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง)
แบบประเมินสาระการเรี ยนรู ้ (ผูเ้ รี ยนประเมินตนเอง)
แบบประเมินคุณธรรมจริ ยธรรม(ผูส้ อนประเมินผูเ้ รี ยน)
แบบประเมินสาระการเรี ยนรู ้(ผูส้ อนประเมินผูเ้ รี ยน)
แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่อสื่ อการสอน

หน้า

5
ตารางวิเคราะห์ คาอธิบายรายวิชา
ชื่ อวิชา โปรแกรมประมวลผลคา รหัสวิชา 2204-2108 จานวน 2 หน่ วยกิต
ระยะเวลาเรียน 18 สั ปดาห์ จานวน 3 ชั่วโมง / สั ปดาห์ รวมจานวน 54 ชั่วโมง
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6-7
8
9
10-11
12-13
14-15
16
17-18

พฤติกรรมทีค่ าดหวังต่ อการเรียนการสอน 1 ครั้ง
ความรู้
ทักษะ
จิตพิสัย รวม(ชม.)
แนะนา Microsoft Word
1
1
1
3
การทางานกับข้อความ
1
2
1
3
การสร้างเอกสาร
1
2
1
3
ฟอนต์และการตกแต่งเอกสาร
2
4
2
3
เลขลาดับ และสัญลักษณ์ Bullet
2
2
2
3
กาหนดสไตล์ให้กบั เอกสาร
1
2
1
6
การใช้แม่แบบเอกสาร
2
2
2
3
จัดลาดับเนื้อหาด้วยมุมมอง Outline
2
4
2
3
แทรกรู ป Clip Art และอักษรศิลป์
1
4
1
6
การใช้ตาราง
1
4
1
6
การสร้างเอกสารเชิงวิชาการ
1
4
1
6
จดหมายและใบปะหน้าแฟกซ์
1
2
1
3
การตั้งค่าความปลอดภัยและพิมพ์เอกสาร
1
2
2
6
การประเมินผลการเรี ยน
รวม
54
ชื่ อหน่ วยการเรี ยนรู้

6
ตารางวิเคราะห์ การประเมินผลตามสภาพจริง
หน่ วยที่
1.

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

เครื่ องมือวัดผล
ข้อสอบอัตนัย

คะแนน หมายเหตุ
2
จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ที่ไม่ผา่ น
2
ครู ผสู ้ อน
มอบหมายงาน
2
เพิ่มเติมเพื่อ
เป็ นการพัฒนา
2
ความรู ้และ
2
ทบทวน
2
บทเรี ยนของ
2
ผูเ้ รี ยน หาก
พบว่ายังไม่
2
ผ่าน
จุดประสงค์การ
2
เรี ยนรู ้อีก จัด
2
สอนซ่อมเสริ ม
ให้
2

2.

ข้อสอบอัตนัย

3.

แบบประเมิน

4.

แบบประเมิน

5.

แบบประเมิน

6.
7.

แบบประเมิน
แบบประเมิน

8.

แบบประเมิน

9.

แบบประเมิน

10.

แบบประเมิน

11.

แบบประเมิน

12.

แบบประเมิน

2

13.

แบบประเมิน

2

7
คู่มือครู และ Course Syllabus
1. รหัสวิชา 2204-2108 ชื่อวิชา โปรแกรมประมวลผลคา ระดับชั้น ปวช.
2. ผู้สอน …………………………………………………………………………………………
3. จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร
2. ผลิตเอกสารโดยใช้โปรแกรมประเภทจัดพิมพ์เอกสาร
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์
4. สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing) และ
ความรู ้เกี่ยวกับเอกสาร
2. ออกแบบ และผลิตเอกสารตามการใช้งาน
3. จัดทาเอกสารราชการ เอกสารธุ รกิจ และเอกสารเชิงวิชาการโดยใช้โปรแกรมจัดพิมพ์
เอกสาร
5. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานของโปรแกรมจัดพิมพ์เอกสาร (Word Processing)
ในการพิมพ์และตกแต่ง การสร้างตารางข้อมูล การจัดทาเอกสารรู ปแบบต่างๆ หนังสื อราชการ
จดหมายธุ รกิจ แผ่นพับ เอกสารวิชาการการสร้างจดหมายเวียน การพิมพ์ซองจดหมาย การ
พิมพ์สมการคณิ ตศาสตร์ การพิมพ์เชิงอรรถ การทาดัชนี การพิมพ์เอกสารออกทางเครื่ องพิมพ์
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6. แผนจัดการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ หน่วยการเรี ยนรู ้/เนื้อหา
1
บทที่ 1 แนะนา Microsoft Word
- ความสามารถของ Word
- การสร้างเอกสารใหม่
- การใช้มุมมองต่างๆ ใน Word
- การเรี ยกดูเอกสารในหน้าอื่นๆ
- การบันทึกเอกสาร
- การเปิ ดเอกสาร
2

3

บทที่ 2 การทางานกับข้ อความ
- รู ้จกั กับตัวชี้ เมาส์
- ป้อนข้อความปกติดว้ ยคียบ์ อร์ด
- การเลือกตัวอักษรหรื อข้อความบางส่ วน
- ยกเลิกการใช้คาสั่งครั้งที่ผา่ นมา (Undo)
- การคัดลอกข้อความ
- การย้ายข้อความ
- ตัวเลือกการวางข้อความ
- การค้นหาและแทนที่ขอ้ ความในเอกสาร
บทที่ 3 การสร้ างเอกสาร
- จัดข้อความให้อยูก่ ่ ึงกลาง ชิดซ้าย หรื อชิดขวา
- การตั้งกั้นหน้าและกั้นหลัง
- การกาหนดตาแหน่งแท็บหยุด
- ปรับแต่งการจัดวางข้อความในย่อหน้า
- แบ่งข้อความในเอกสารเป็ นหลายคอลัมน์

กิจกรรม
- ให้นักศึกษาค้นคว้าประจา
หน่วยการเรี ยน
- แบ่งกลุ่มให้ไปศึกษา
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ
- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ
-

9
4

5

6-7

บทที่ 4 ฟอนต์ และการตกแต่ งเอกสาร
- ปรับแต่งฟอนต์ในเอกสาร
- กาหนดข้อความเป็ นตัวหนา ตัวเอนและขีดเส้นใต้
- กาหนดลักษณะพิเศษให้ตวั อักษร
- กาหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร
- ตกแต่งข้อความด้วยสี
- ตกแต่งเอกสารด้วยการพิมพ์ลายน้ า
- การขีดเส้นรอบข้อความ
- การตีกรอบเอกสาร
บทที่ 5 เลขลาดับ และสั ญลักษณ์ Bullet
- แสดงสัญลักษณ์
Bullet
หรื อเลขลาดับ
หน้าข้อความ
- เพิ่ม/ยกเลิกสัญลักษณ์ และหมายเลขข้อความ
- เปลี่ยนหน้าตาสัญลักษณ์ Bullet หรื อเลขลาดับ
- นาภาพมาใช้เป็ นสัญลักษณ์ Bullet

บทที่ 6 กาหนดสไตล์ให้ กบั เอกสาร
- กาหนดลักษณะตัวอักษรด้วยสไตล์
- กาหนดสไตล์จากบานหน้าต่างสไตล์
- กาหนดสไตล์ของเราเอง
- การแก้ไขสไตล์
- การลบสไตล์

- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ
- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ
- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ

10
8

บทที่ 7 การใช้ แม่ แบบเอกสาร
- ทาความรู ้จกั เทมเพลต
- สร้างเอกสารใหม่จากเทมเพลตบนเครื่ อง
- สร้างเทมเพลตไว้ใช้งานเอง

9

บทที่ 8 จัดลาดับเนื้อหาด้ วยมุมมอง Outline
- ทาความรู ้จกั มุมมอง Outline
- จัดลาดับเนื้ อหาด้วยมุมมอง Outline
- กาหนดให้แสดงเฉพาะหัวข้อที่ตอ้ งการ
- การปรับลาดับโครงร่ างเนื้อหา

10-11

บทที่ 9 แทรกรู ป Clip Art และอักษรศิลป์
- วาดเส้นแบบต่างๆ
- การวาดรู ปทรงพื้นฐาน
- การใช้ภาพประกอบเอกสาร
- การจัดรู ปภาพ
- การเพิ่ม WordArt ลงในเอกสาร
- การแก้ไข WordArt

12-13

บทที่ 10 การใช้ ตาราง
- รู ้จกั ส่ วนประกอบของตาราง

- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ
- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ
- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ
- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน

11
-

14-15

16

17-18

การกรอกข้อมูลและเลื่อนเคอร์เซอร์ในตาราง
เพิ่มแถว / คอลัมน์ / เซลล์ในตาราง
การปรับขนาดของตาราง
การผสานเซลล์ และการแยกเซลล์
การคัดลอกและย้ายข้อมูลในตาราง

บทที่ 11 การสร้ างเอกสารเชิงวิชาการ
- การใส่ ขอ้ ความหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
- การใส่ ลาดับเลขหน้า
- การทาดัชนี (Index)
- การใส่ เชิงอรรถ (Footnotes)
- การกาหนด Bookmark
- การอ้างอิงโยง (Cross reference)
- การกาหนด และยกเลิกการขึ้นหน้าใหม่
- การใส่ สัญลักษณ์พิเศษอื่นๆ
บทที่ 12 จดหมายและใบปะหน้ าแฟกซ์
- การสร้างจดหมายเวียน
- การพิมพ์ซองจดหมาย
- ใบปะหน้าแฟกซ์

บทที่ 13 การตั้งค่ าปลอดภัยและพิมพ์เอกสาร
- การพิมพ์เอกสาร
- ทางานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสาร

-

บรรยาย
แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
สรุ ปบทเรี ยน
แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
สรุ ปบทเรี ยน
แบบฝักหัด / ทดสอบ

- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ
- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน
- บรรยาย
- แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
- ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
- สรุ ปบทเรี ยน
- แบบฝักหัด / ทดสอบ
- ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า
ประจาหน่วยการเรี ยน
- บรรยาย

12
- เรี ยกดูเอกสารก่อนพิมพ์

ประเมินผลผูเ้ รี ยน

-

แสดงวิธีทาและยกตัวอย่าง
ให้นกั ศึกษาแสดงวิธีทา
สรุ ปบทเรี ยน
แบบฝึ กหัด/ทดสอบ
สรุ ปบทเรี ยน
แบบฝักหัด / ทดสอบ

13
หน่ วยการเรียนรู้
ชื่ อวิชา โปรแกรมประมวลผลคา รหัสวิชา 2204-2108
รวม 3 ชั่วโมง / สั ปดาห์
ครั้งที่
1

2

หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรี ยนรู ้
1
แนะนา Microsoft Word
สาระสาคัญ
- ความสามารถของ Word 2010
- การสร้างเอกสารใหม่
- การใช้มุมมองต่างๆ ใน Word 2010
- การเรี ยกดูเอกสารในหน้าอื่นๆ
- การบันทึกเอกสาร
- การเปิ ดเอกสาร
- แบบฝึ กหัดท้ายบท
2
การทางานกับข้ อความ
สาระสาคัญ
- รู ้จกั กับตัวชี้ เมาส์
- ป้อนข้อความปกติดว้ ยคียบ์ อร์ด
- การเลือกตัวอักษรหรื อข้อความบางส่ วน
- ยกเลิกการใช้คาสัง่ ครั้งที่ผา่ นมา (Undo)
- การคัดลอกข้อความ
- การย้ายข้อความ
- ตัวเลือกการวางข้อความ
- การค้นหาและแทนที่ขอ้ ความในเอกสาร
- แบบฝึ กหัดท้ายบท

จานวนชัว่ โมง
3

3

14
3

3

4

4

5

5

6-7

6

การสร้ างเอกสาร
สาระสาคัญ
- การตั้งกั้นหน้าและกั้นหลัง
- การกาหนดตาแหน่งแท็บหยุด
- ปรับแต่งการจัดวางข้อความในย่อหน้า
- แบ่งข้อความในเอกสารเป็ นหลายคอลัมน์
- แบบฝึ กหัดท้ายบท
ฟอนต์ และการตกแต่ งเอกสาร
สาระสาคัญ
- ปรับแต่งฟอนต์ในเอกสาร
- กาหนดข้อความเป็ นตัวหนา ตัวเอน และขีดเส้น
- กาหนดลักษณะพิเศษให้ตวั อักษร
- กาหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษร
- ตกแต่งข้อความด้วยสี
- ตกแต่งเอกสารด้วยการพิมพ์ลายน้ า
- การขีดเส้นรอบข้อความ
- การตีกรอบเอกสาร
- แบบฝึ กหัดท้ายบท
เลขลาดับ และสั ญลักษณ์ Bullet
สาระสาคัญ
- แสดงสัญลักษณ์ Bullet หรื อเลขลาดับ
- หน้าข้อความ
- เพิม่ /ยกเลิกสัญลักษณ์ และหมายเลขข้อความ
- เปลี่ยนหน้าตาสัญลักษณ์ Bullet หรื อเลขลาดับ
- นาภาพมาใช้เป็ นสัญลักษณ์ Bullet
- แบบฝึ กหัดท้ายบท
กาหนดสไตล์ให้ กบั เอกสาร
สาระสาคัญ
- กาหนดลักษณะตัวอักษรด้วยสไตล์

3

3

3

6

15

8

7

9

8

10-11
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- กาหนดสไตล์จากบานหน้าต่างสไตล์
- กาหนดสไตล์ของเราเอง
- การแก้ไขสไตล์
- การลบสไตล์
- แบบฝึ กหัดท้ายบท
การใช้ แม่ แบบเอกสาร
สาระสาคัญ
- ทาความรู ้จกั เทมเพลต
- สร้างเอกสารใหม่จากเทมเพลตบนเครื่ อง
- สร้างเทมเพลตไว้ใช้งานเอง
- แบบฝึ กหัดท้ายบท
จัดลาดับเนื้อหาด้ วยมุมมอง Outline
สาระสาคัญ
- ทาความรู ้จกั มุมมอง Outline
- จัดลาดับเนื้ อหาด้วยมุมมอง Outline
- เลือกซ่อน/แสดงเนื้ อหาย่อย
- กาหนดให้แสดงเฉพาะหัวข้อที่ตอ้ งการ
- การปรับลาดับโครงร่ างเนื้อหา
- แบบฝึ กหัดท้ายบท
แทรกรู ป Clip Art และอักษรศิลป์
สาระสาคัญ
- วาดเส้นแบบต่างๆ
- การวาดรู ปทรงพื้นฐาน
- การใช้ภาพประกอบเอกสาร
- การจัดรู ปภาพ
- การเพิ่ม WordArt ลงในเอกสาร
- การแก้ไข WordArt
- แบบฝึ กหัดท้ายบท
-

3

3

6
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การใช้ ตาราง
สาระสาคัญ
- รู ้จกั ส่ วนประกอบของตาราง
- การกรอกข้อมูลและเลื่อนเคอร์เซอร์ในตาราง
- เพิ่มแถว / คอลัมน์ / เซลล์ในตาราง
- การปรับขนาดของตาราง
- การผสานเซลล์ และการแยกเซลล์
- การคัดลอกและย้ายข้อมูลในตาราง
- แบบฝึ กหัดท้ายบท
การสร้ างเอกสารเชิงวิชาการ
สาระสาคัญ
- การใส่ ขอ้ ความหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ
- การใส่ ลาดับเลขหน้า
- การทาดัชนี (Index)
- การใส่ เชิงอรรถ (Footnotes)
- การกาหนด Bookmark
- การอ้างอิงโยง (Cross reference)
- การกาหนด และยกเลิกการขึ้นหน้าใหม่
- การใส่ สัญลักษณ์พิเศษอื่นๆ
- แบบฝึ กหัดท้ายยท
จดหมายและใบปะหน้ าแฟกซ์
สาระสาคัญ
- การสร้างจดหมายเวียน
- การพิมพ์ซองจดหมาย
- ใบปะหน้าแฟกซ์
- แบบฝึ กหัดท้ายบท
การตั้งค่ าความปลอดภัยและการพิมพ์เอกสาร
สาระสาคัญ
- การตรวจเอกสารก่อนพิมพ์

6

6
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- การพิมพ์เอกสาร
- กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้ากระดาษ
- แบบฝึ กหัดท้ายบท
ประเมินผลผู้เรี ยน
7. กิจกรรมการเรียนรู้
7.1 กิจกรรมครู
7.1.1 จัดเตรี ยมเอกสาร หนังสื ออ้างอิง สื่ อการเรี ยนทั้งสื่ อโสตทัศน์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ตัวอย่างแฟ้ ม
สะสมผลงานของผูเ้ รี ยน
7.1.2 นาเข้าสู่ บทเรี ยนโดยการประเมินผูเ้ รี ยนที่ หลากหลาย เช่ น ถามความรู ้ พ้ืนฐานทั้งห้อง
หรื อ ทาแบบฝึ กหัดเรี ยน
7.1.3 การให้ขอ้ มูลหรื อการสอน โดยผูส้ อนให้ผูเ้ รี ยนศึกษาจากใบความรู ้ แบบฝึ กหัด สรุ ป
สาระการเรี ยนรู ้ ประจาหน่ วยการเรี ยน ตัวอย่างแฟ้ มสะสมผลงานรุ่ นพี่ หรื อชุ ดการเรี ยน สื่ อโสตทัศน์
แล้วทาแบบฝึ กหัดหากยังทาได้ไม่ครบให้ทบทวนบทเรี ยนให้ผเู ้ รี ยนใหม่
7.1.4 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเ้ รี ยนขณะศึกษาบทเรี ยน คอยช่วยเหลือให้คาแนะนาเมื่อผูเ้ รี ยน
ต้องการ
7.1.5 การประยุกต์ใช้ โดยให้ใบมอบหมายงานแก่ผเู ้ รี ยน ดาเนิ นงานตามจุดประสงค์ที่กาหนด
ไว้ในใบงาน โดยดาเนิ นงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ เริ่ มตั้งแต่ ระบุความต้องการของ
ปั ญหา ขั้นศึกษาเพื่อหาสมมติฐาน ขั้นปฏิบตั ิเพื่อหาคาตอบ และสรุ ปผลของคาตอบที่ได้จากขั้นปฏิบตั ิ
7.1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเ้ รี ยนขณะดาเนินงานตามใบงาน คอยช่วยเหลือให้คาแนะนา
เมื่อผูเ้ รี ยนต้อง
7.1.7 แบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนเพื่อดาเนิ นการตามใบงาน แล้วผูส้ อนเดิ นสารวจการดาเนิ นงานตามใบ
งานของผูเ้ รี ยนหากพบว่าผูเ้ รี ยนดาเนินการยังไม่ถูกต้องให้คอยชี้แนะวิธีที่ถูกต้องทันที
7.1.8 การตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ยนร่ วมกันกาหนดหัวข้อที่ จะประเมิ นงานร่ วมกับ
ผูเ้ รี ยนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแก้ไขข้อบกพร่ อง
7.1.9 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเ้ รี ยนขณะผูเ้ รี ยนทางาน คอยช่วยเหลือให้คาแนะนาเมื่อผูเ้ รี ยน
ต้องการ
7.1.10 หากผูเ้ รี ยนได้แบ่งกลุ่มรับผิดชอบการดาเนินการตามใบงานให้ตวั แทนกลุ่มหรื อสมาชิ ก
ทั้งกลุ่มลุกขึ้นบอกคาตามพร้อมทั้งวิธีการได้มาซึ่ งคาตอบ
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7.1.11 ครู อธิ บายเนื้อหา พร้อมแสดงวิธีทาครู ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน เช่น
- ถามตอบ
- ร่ วมกันสรุ ป
- ร่ วมกันวิเคราะห์หาเทคนิคและแนวทางที่ดีและง่าย
7.1.12 ครู ให้นัก ศึก ษาท าแบบฝึ กหัดทบทวนบทเรี ยนบนกระดานเป็ นรายบุ คคลพร้ อมให้
อธิ บายและสรุ ปหลักการออกมาเป็ นแนวคิดตามความเข้าใจของแต่ละบุคคล
7.1.13 ครู ให้นกั ศึกษาตอบคาถามพร้อมออกมาสาธิ ตวิธีการทาโดยวิธีการสุ่ มนักศึกษาในห้อง
7.1.14 ครู จดั ให้นักศึกษาทากิ จกรรมกลุ่ม เพื่อให้เกิ ดความคิดที่ หลากหลายในกระบวนการ
วิเคราะห์หาเหตุและผล แล้วส่ งตัวแทนออกไปแสดงวิธีการปฏิบตั ิในชัว่ โมงเรี ยนในแต่ละภาระงาน
7.1.15 ครู สรุ ปพร้อมแนะนาเทคนิคและกระบวนการคิดที่ถูกต้อง
7.1.16 ผูเ้ รี ยนท าภาระงานทุ กหน่ วยการเรี ยนตามใบงานประจาหน่ วยส่ งในเวลาที่ กาหนด
แล้วหลังจากครู ได้ตรวจชิ้ นงานให้ผูเ้ รี ยนทาการแก้ไขให้ถูกต้องและเก็บสะสมชิ้ นงานเพื่อจัดทาแฟ้ ม
สะสมชิ้นงานในทุกหน่วยการเรี ยนรู ้หลังเสร็ จสิ้ นกระบวนการเรี ยนการสอน

7.2 กิจกรรมผู้เรียน
7.2.1 จัดเตรี ยมเอกสาร หนังสื อแบบเรี ยน หนังสื ออ้างอิง ตามที่ผสู ้ อนและบทเรี ยนกาหนด
7.2.2 น าเข้า สู่ บ ทเรี ย นโดยรั บ การชี้ แจงวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ ระยะเวลาที่ ท าการเรี ย นการสอน
หลักการแนวทางการเรี ยน การประเมินผลการเรี ยน
7.2.3 จัดกลุ่มกันศึ กษา ค้นคว้า หาข้อมูลจากเอกสารตารา หนังสื อเรี ยน หนังสื ออ้างอิ ง และ
เรี ยนจากชุ ดการเรี ยนและสื่ อการเรี ยนต่าง ๆ และผูเ้ รี ยนร่ วมกันแลกเปลี่ ยนความรู ้ ความคิดเห็ นซึ่ งกัน
และกันเพื่อหาความคิดรวบยอดให้เกิดในแต่ละสาระการเรี ยนรู ้
7.2.4 การให้ขอ้ มู ล โดยศึ ก ษาเนื้ อหาจากใบความรู ้ ใบงาน หรื อสื่ อการเรี ยนต่ าง ๆ แล้วท า
แบบฝึ กหัด หากยังทาได้ไม่ครบทาการทบทวนบทเรี ยนใหม่ หากมีปัญหาข้อขัดข้องให้ขอคาแนะนา
จากผูส้ อนและเพื่อนในกลุ่ม
7.2.5 การประยุกต์ใช้ โดยศึกษาใบมอบหมายงาน ดาเนิ นงานตามจุดประสงค์ในแต่ละสาระ
การเรี ยนรู ้ ตามใบงานที่ กาหนดไว้โดยดาเนิ นงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ เริ่ มตั้งแต่
ระบุความต้องการของปั ญหา ขั้นศึกษาเพื่อหาสมมติฐาน ขั้นดาเนิ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ได้มาซึ่ งคาตอบ
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สรุ ปผลของคาตอบที่ได้มาจากขั้นปฏิบตั ิ หน้าห้องเรี ยน หรื อส่ งครู ตามที่ได้กาหนดไว้ในใบมอบหมาย
งาน หากมีปัญหาให้ขอคาแนะนาจากผูส้ อนและเพื่อในกลุ่มหรื อเพื่อในห้องเรี ยน
7.2.6 การตรวจสอบผลการเรี ยนรู ้ โดยท ารายงานผลการดาเนิ นงาน ร่ วมกับ ผูส้ อนกาหนด
หัวข้อที่ จะประเมิ นงานในแต่ละสาระการเรี ยนรู ้ และผูเ้ รี ยนมี ส่วนร่ วมในการตรวจสอบชิ้ นงานเพื่ อ
ประเมินและแก้ไขข้อบกพร่ อง หากมีปัญหาขัดข้องให้ขอคาแนะนาจากผูส้ อนและเพื่อนในกลุ่ม
8. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อประกอบการเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2 .ใบงานประจาหน่วยการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วย
3 . แบบฝึ กหัดประจาหน่วยการเรี ยนรู ้
4 . ตัวอย่างแฟ้มสะสมชิ้นงาน
5 . ชุดการสอน PowerPoint แต่ละหน่วยการเรี ยน
6. VCD CAI
7.บทเรี ยนออนไลน์
8.เครื่ องคอมพิวเตอร์
9. การวัดผลประเมินผล เก็บคะแนนระหว่างการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 100 คะแนน
1. คุณธรรมและจริ ยธรรม
20 คะแนน
2. ใบงาน/แบบฝึ กหัด(ชิ้นงาน/แฟ้มสะสมผลงาน)
30 คะแนน
3. ทดสอบระหว่างเรี ยน
20 คะแนน
4. ประเมินผลผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน
30 คะแนน
10. การวัดและประเมินผล
10.1 ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
10.2 ผูเ้ รี ยนมีความสนใจในการตอบคาถามและการสรุ ปผลการเรี ยนรู ้แต่ละหน่วยการเรี ยนได้
อย่างถูกต้อง
10.3 เกิ ดความคิดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ และรู ้หลัก เทคนิ ค และวิธีการหาคาตอบ
ได้อย่างรวดเร็ วและถูกต้อง
10.4 ผ่านการทดสอบประจาหน่วยและประมวลผลสาระการเรี ยนรู ้ตลอดภาคเรี ยน
10.5 ผูเ้ รี ยนเกิดทักษะการใช้โปรแกรมเวิร์ดในระบบคอมพิวเตอร์
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10.6 สั ง เกตพฤติ ก รรมและการแสดงออกถึ ง การเล็ ง เห็ น คุ ณ ค่ าของการน ามาใช้ใ นระบบ
คอมพิวเตอร์ของผูเ้ รี ยน
10.7 ความสนใจในการเรี ยนรู ้ การค้นคว้าเพื่ อแสดงความรู ้ และคาตอบ การมี ส่ วนร่ วมใน
กิจกรรม
10.8 การซักถามและการตอบคาถาม
10.9 แบบฝึ กหัดและกิจกรรมการฝึ กทักษะ
10.10 การทางานเป็ นทีม (ให้ความสาคัญในการทางานเป็ นทีม)
10.11 การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน การประเมินตนเอง
10.12 การเขียนรายงานผลงาน และการแก้ไขส่ วนที่บกพร่ องในชิ้นงานที่มอบหมาย
10.13 แฟ้มสะสมผลงานที่มอบหมายในแต่ละหน่วยการเรี ยน
เครื่ องมือวัดผล
1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม (จิตพิสัย)
1.1 การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
1.2 ตรงต่อเวลา
1.3 สนใจปฏิบตั ิงานที่มอบหมายและความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
1.4 ความรับผิดชอบ
1.5 ความสะอาดและความเป็ นระเบียบ
1.6 ความซื่อสัตย์
1.7 การเห็นคุณค่าและมีเจตที่ดี
2. ด้ านวิชาการ (ด้ านทักษะ)
2.1 ตอบคาถาม
2.2 หลักการและเทคนิคในกระบวนการคิด
2.3 มีความรู ้ความเข้าใจ
2.4 ผลงานการปฏิบตั ิตามใบงานมีความถูกต้อง
2.5 มีทกั ษะและวิเคราะห์การใช้งานได้
2.6 ความสามารถในการนาความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานกับคอมพิวเตอร์
2.7 ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนมีความเข้าใจ
2.8 กระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการสื บค้นเพื่อหาคาตอบ
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2.6 มีโนภาพและความคิดรวบยอดในการในกระบวนการเรี ยนรู ้ประจาหน่วย
10. แหล่ งการเรียนรู้
10.1 ห้องสมุดสถานศึกษา
10.2 ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
10.3 ผูป้ กครอง เพื่อน ๆ รุ่ นพี่ และบุคลากรในสถานศึกษา
10.4 หนังสื อ E-book , Elearning , Website ที่เกี่ยวข้อง
10.5 ครู ผสู ้ อน
11. ผลงานผู้เรียน
11.1 รวบรวมผลงานที่เป็ นผลงานที่ถูกต้องในภาระงานที่มอบหมาย และผูเ้ รี ยนทาการปรับปรุ ง
แก้ไขชิ้นงานที่ยงั ไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง แล้วจัดทาเป็ นแฟ้มสะสมผลงาน
11.2 แฟ้มสะสมผลงานการทดสอบของผูเ้ รี ยน
10. เอกสารอ้างอิ ง
อ. ชิ ษณุ พงศ์ ธัญญลักษณ์ . โปรแกรมประมวลผลคา ระดับชั้น ปวช. กรุ งเทพมหานคร:บริ ษทั ซัคเซ
สมีเดียจากัด, 2556.
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แผนจัดการเรี ยนรู้ วิชา โปรแกรมประมวลผลคา
รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
หน่ วยที่ 1 เรื่ อง แนะนาโปรแกรม Microsoft Word สั ปดาห์ ที่ 1 เวลา 3 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
ในแต่ละวัน เราอาจต้องทางานกับเอกสารต่างๆ มากมาย ตั้งแต่รายงานการประชุม สรุ ป
ยอดขาย จดหมาย และคู่มือต่างๆ การบันทึกข้อความเหล่านี้โดยใช้มือเขียน หรื อใช้เครื่ องพิมพ์ดีด อาจ
ไม่ใช่วธิ ี ที่สะดวกรวดเร็ วที่สุด เพราะหากเราต้องการได้ผลงานระดับมืออาชีพ แทนที่เราจะใช้เวลาใน
การวางแผนสิ่ งที่คิดเป็ นถ้อยคาเพื่อสื่ อสาร ก็อาจกลับต้องเสี ยเวลาส่ วนใหญ่ในการแก้ไขและตกแต่ง
เอกสารให้ได้ตามต้องการ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า “Word” จะช่วยลด
ขั้นตอนเหล่านี้ได้ และทาให้การตกแต่งและแก้ไขเอกสารที่สร้างเป็ นไปได้อย่างง่ายดาย
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนประกอบใน Microsoft Word
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแถบเครื่ องมือใน Microsoft Word
3. มีความรู ้ความสามารถในการใช้งานบนโปรแกรม Microsoft Word
4. มีความรู ้ความสามารถในการทางานตามขั้นตอนของโปรแกรม Microsoft Word
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน(30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน

ขั้นดาเนินการสอน(180 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. อธิ บ าย บรรยาย และแสดงวิธี ก ารปฏิ บ ัติ ในแต่ ล ะ
หั ว ข้อ การเรี ย นพร้ อ มให้ นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ต ามไป
พร้อมกัน
3. ให้คาแนะนา
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยอาจารย์จะซักถาม
ในแต่ละบุคคล
ขั้นสรุ ป(30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
3. ครู แนะนาให้ผเู ้ รี ยน ไปหัดทาและศึกษาจากหนังสื อ
ประกอบการเรี ยน
4. ทดสอบหลังเรี ยน

กิจกรรมผู้เรียน
1. ให้ ความ ร่ วม มื อกั บ ครู ใน ก าร
ตรวจสอบ
2. ค้นคว้าความหมาย ส่ วนประกอบ
และแถบเครื่ องมือในไมโครซอฟท์
เวิร์ด
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น

1.
2.
3.
4.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
ซักถาม
รับการประเมิน

1. ค รู แ ล ะ นั ก เรี ย น ร่ ว ม กั น ส รุ ป
สาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบทดสอบท้ายบท

4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
1. ค้นคว้าความหมาย ส่ วนประกอบและแถบเครื่ องมือในไมโครซอฟท์เวิร์ด
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ขณะเรียน
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาเนื้อหาปฏิบตั ิตามแล้วตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
2. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
5. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตามความเป็ นจริ ง จากภูมิความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
5. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตื อรื อร้ น ในการเรี ยนรู ้ ตอบค าถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
7. กิจกรรมเสนอแนะ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ดี เช่ น อ่าน และทาการศึกษาหนังสื อเกี่ยวกับหน่ วยการ
เรี ยนมากก่อน ถึงชัว่ โมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผสู ้ อนมอบหมาย ได้
อย่างมีความสุ ข และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
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เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรียน

เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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แบบฝึ กหัดบทที่ 1
ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมาย ล้อมรอบข้อที่ถูกต้อง
1. คาสั่งในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้อยูใ่ นแท็บ Page Layout
ข. Align
ก. Clip Art
ค. Size
ง. Fonts
2. คาสั่งในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้อยูใ่ นแท็บ View
ก. Zoom
ค. Macros

ข. Outline
ง. Labels

3. แท็บ Contextual tabs หมายถึงข้อใด
ก. แท็บย่อยที่จดั การกับรู ปภาพ
ค. แท็บคำสั่งที่เกิดขึน้ เมื่อมีกำรแทรกรู ปภำพ

ข. กลุ่มคาสั่งที่จดั การกับรู ปภาพ
ง. แท็บย่อยที่เกิดขึ้นเมื่อมีการแทรกรู ปภาพ

4. มุมมมองแบบ Full Screen Reading View ให้ประโยชน์อย่าไร
ก. เหมาะในการพิมพ์งาน
ข. เหมาะในการอ่านในเว็บไซต์
ค. เหมาะในการจัดลาดับเนื้ อหา
ง. เหมำะในกำรตรวจข้ อควำมก่ อนพิมพ์
5. คาสั่งใด ไม่ได้อยูใ่ นแท็บ File
ก. Options
ค. Find

ข. Convert
ง. Info

ตอนที่ 2 จงตอบคาถามต่ อไปนี้
1. จงบอกความสามารถของโผรแกรม Microsoft Word ว่ามีอะไรบ้าง จงอธิบาย
สร้ างเอกสารทีต่ ้ องการอย่างง่ ายๆ
ตกแต่ งเอกสารสู่ ระดับมืออาชี พ
สร้ างเอกสารรวดเร็วจากแม่ แบบ
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นาเสนอข้ อมูลด้ วยตาราง และกราฟ
ทางานกับไฟล์ ข้อมูลรูปแบบอื่น
ใช้ ไฟล์ เอกสารบนอินเทอร์ เน็ต

2. แถบเครื่ องมือริ บบอนใน Word 2010 มีอะไรบ้าง จงอธิ บาย
ี่ บการเลือกแบบอักษร (กลุ่มคาสั่ ง Font) การ
แท็บ Home (หน้ าแรก) รวบรวมคาสั่ งเกียวกั
กาหนดลักษณะตัวอักษร (กลุ่มคาสั่ ง Style) การกาหนดย่ อหน้ า (กลุ่มคาสั่ ง
Paragraph) การทางานกับข้ อมูลทีค่ ัดลอกไว้ (กลุ่มคาสั่ ง Clipboard) และเครื่องมือ
ค้ นหา/แทนทีข่ ้ อความ (กลุ่มคาสั่ ง Editing)
แท็บ Insert (แทรก) คาสั่ งเกี่ยวกับการแทรกวัตถุประเภทต่ างๆ ลงบนเอกสาร เช่ น ตาราง (กลุ่ม
คาสั่ง Table) ภาพ/คลิปอาร์ ต/รูปวาด (กลุ่มคาสั่ ง Illustrator) หัว/ท้ ายกระดาษ (กลุ่ม
คาสั่ง Header & Footer) ข้ อความ (กลุ่มคาสั่ ง Text) และสั ญลักษณ์ พเิ ศษ (กลุ่ม
คาสั่ง Symbols)
แท็บ Page Layout (เค้ าโครงหน้ ากระดาษ) คาสั่ งเกี่ยวกับการตั้งค่ าหน้ ากระดาษ (กลุ่มคาสั่ ง
Page Setup) กาหนดระยะย่ อหน้ า (กลุ่มคาสั่ ง Paragraph) การจัดเรี ยงข้ อความ/
วัตถุ (กลุ่มคาสั่ ง Arrange) และการกาหนดพืน้ หลังหน้ ากระดาษ (กลุ่มคาสั่ ง Page
Background)
แท็บ References (การอ้ างอิง) เครื่องมือสร้ างส่ วนประกอบเพิม่ เติมของเอกสาร เช่ น สารบัญ
(กลุ่มคาสั่ ง Table of Contents) เชิ งอรรถ (กลุ่มคาสั่ ง Footnote) ดัชนี (กลุ่มคาสั่ ง
Index) ข้ อมูลอ้ างอิงและบรรณานุกรม (กลุ่มคาสั่ ง Citations & Bibliography)
แท็บ Mailing (การส่ งจดหมาย) รวมคาสั่งเกีย่ วกับการสร้ างจดหมาย การจ่ าหน้ าซองจดหมาย
(กลุ่มคาสั่ ง Create) การ สร้ างจดหมายเวียน
(กลุ่มคาสั่ ง Mail Merge) การเขียนและการแทรกเขตข้ อมูลในจดหมาย (กลุ่มคาสั่ ง Write &
Insert Fields)
แท็บ Review (ตรวจทาน) คาสั่ งเกีย่ วกับการตรวจสอบเอกสาร เช่ น การพิสูจน์ อักษร (กลุ่ม
คาสั่ง Proofing) การแทรกข้ อคิดเห็นบนเอกสาร (กลุ่มคาสั่ ง Comments) การ
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ป้ องกันเอกสาร (กลุ่มคาสั่ ง Protect) กาหนดการติดตาม (กลุ่มคาสั่ ง Tracking) และ
การเปรี ยบเทียบเอกสาร (กลุ่มคาสั่ ง Compare)
แท็บ View (มุมมอง) คาสั่ งสาหรั บเลือกมุมมองในการทางานกับเอกสาร (กลุ่มคาสั่ ง Document
Views) การซ่ อน/แสดงส่ วนประกอบบนหน้ าต่ างโปรแกรม (กลุ่มคาสั่ ง Show/Hide)
และการย่อ/ขยายเอกสาร (กลุ่มคาสั่ ง Zoom)
แท็บ Contextual tabs เป็ นแท็บคาสั่ งทีป่ รากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ อยู่ทดี่ ้ านบนขวาสุ ดในแถบ
Title bar เมื่อมีการใช้ คาสั่ งบางอย่ าง เช่ น การจัดการรู ปภาพ การจัดการตาราง เป็ น
ต้ น โดยจะปรากฏแท็บย่ อยเพิม่ ขึ้น ดังตัวอย่ างเป็ นการจัดการกับรูปภาพ ก็จะ
ปรากฏแท็บย่อยชื่อ Format ขึ้นมา
3. หากต้องการสร้างใบปะหน้าแฟกซ์ ควรใช้วธิ ีการใดจึงจะสะดวกและรวดเร็ วที่สุด
ใช้ วิธีการสร้ างเอกสารใหม่ จากเทมเพลตทีม่ ีเทมเพลตใบปะหน้ าแฟกซ์ ให้ เลือกอย่างมากมาย
4. เมื่อเปิ ดเอกสารที่มีนามสกุล .doc ใน Word 2010 แล้วมีคาสั่งบางอย่างใช้งานไม่ได้ มีสาเหตุจากอะไร
ควรแก้ไขอย่างไร
เนื่องจากเวอร์ ชันทีบ่ ันทึกเอกสารเป็ นเวอร์ ชันเก่ า
.docx จึงจะใช้ งานได้ ปกติ

หากต้ องการใช้ งานให้ เปลี่ยนนามสกุลเป็ น

5. การบันทึกเอกสารทีส่ ร้างเสร็จแล้ว เราสามารถเพิม่ เติมรายละเอียดของไฟล์อะไรได้บา้ ง

 ใส่ ชื่อของผู้ที่สร้ างเอกสารนี้ เพือ่ ช่ วยในการสืบค้ นเอกสารในครั้ งต่ อไป


 ใส่ ข้อความพิเศษเพือ่ ช่ วยในการค้ นหา และจัดหมวดหมู่เอกสาร


 คลิกเลือก เพือ่ ให้ แสดงตัวอย่ างเอกสารบนไอคอนของไฟล์ ซึ่งใช้ ได้
เฉพาะ และ 7





ตอนที่ 3 จงบอกชื่อของสัญลักษณ์ต่อไปนี้
 
1. Office Button
2. Quick Access Toolbar
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3. แถบหัวเรื่ อง
4. แท็บพิเศษ
5. Ribbon
6. Scroll bar
7. Status Bar
8. View
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แผนจัดการเรี ยนรู้ วิชา โปรแกรมประมวลผลคา
หน่ วยที่ 2 เรื่ อง การทางานกับข้ อความ

รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
สั ปดาห์ ที่ 2 เวลา 3 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
 ในอดีตการสร้างเอกสารใช้การเขียนลงบนกระดาษ ซึ่ งตกแต่งหรื อแก้ไขภายหลังได้ยาก การ
ใช้ครื่ องพิมพ์ดีดแม้ช่วยแก้ปัญหาในเรื่ องแบบอักษร และการจัดรู ปแบบได้ แต่ก็ยงั คงมีการใช้งานที่
ค่อนข้างยุง่ ยาก เมื่อคอมพิวเตอร์ ถูกผลิตขึ้นมาใช้งาน โปรแกรมสาหรับสร้างเอกสารถูกผลิตขึ้นมา
Microsoft Word ก็เป็ นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสู ง การพิมพ์เอกสารทาได้โดยการพิมพ์
จากแป้นคียบ์ อร์ดที่ยดื หยุน่ กว่าเดิมมาก สามารถแก้ไขหรื อจัดรู ปแบบที่ตอ้ งการได้อย่างรวดเร็ ว
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คียบ์ อร์ ดและเมาส์ในการป้ อนข้อความ
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับเลือกข้อความ
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดลอกและย้ายข้อความ
4. มีความรู ้ความสามารถในการค้นหาข้อความในเอกสาร

3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน (30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน

ขั้นดาเนินการสอน (180 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. อธิ บ าย บรรยาย และแสดงวิธี ก ารปฏิ บ ัติ ในแต่ ล ะ
หั ว ข้อ การเรี ย นพร้ อ มให้ นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ต ามไป
พร้อมกัน
3. ให้คาแนะนา
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยอาจารย์จะซักถาม
ในแต่ละบุคคล
ขั้นสรุ ป (30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
3. ครู แนะนาให้ผเู ้ รี ยน ไปหัดทาและศึกษาจากหนังสื อ
ประกอบการเรี ยน
4. ทดสอบหลังเรี ยน

4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับการทางานกับข้อความ

กิจกรรมผู้เรียน
1. ให้ ความ ร่ วม มื อกั บ ครู ใน ก าร
ตรวจสอบ
2. ค้ น คว้ า เกี่ ยวกั บ การท างาน กั บ
ข้อความ
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น

1.
2.
3.
4.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตาม
ซักถาม
รับการประเมิน

1. ค รู แ ล ะ นั ก เรี ย น ร่ ว ม กั น ส รุ ป
สาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบทดสอบท้ายบท
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ขณะเรียน
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาเนื้อหาปฏิบตั ิตามแล้วตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
2. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
3. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
5. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตามความเป็ นจริ ง จากภูมิความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
5. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตื อรื อร้ น ในการเรี ยนรู ้ ตอบค าถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
7. กิจกรรมเสนอแนะ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ดี เช่ น อ่าน และทาการศึกษาหนังสื อเกี่ยวกับหน่ วยการ
เรี ยนมากก่อน ถึงชัว่ โมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผสู ้ อนมอบหมาย ได้
อย่างมีความสุ ข และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
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เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรียน

เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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แบบฝึ กหัดบทที่ 2

ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมาย ล้อมรอบตัวเลือกทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ด
ก.

ข.

ค.

ง.

จงใช้คาตอบต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 1-4
1. ตัวชี้เมาส์อยูบ่ ริ เวณกึ่งกลางบรรทัด

ค.

2. ตัวชี้เมาส์อยูบ่ ริ เวณแถบเครื่ องมือนอกพื้นที่เอกสาร
3. ตัวชี้เมาส์อยูบ่ ริ เวณขอบด้านซ้ายของบรรทัด

ก.
ข.

4. ตัวชี้เมาส์อยูใ่ นพื้นที่เอกสาร

ง.

5. หากต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังต้นเอกสาร ให้ใช้ปุ่มใด
ก. <Home>
ข. <Alt>+<Home>
ค. <Ctrl>+<Home>
ง. <Alt>+<Ctrl>+<Home>
6. เราสามารถดูสัญลักษณ์ของภาษาได้ที่ใด
ก. Scroll Bar
ค. View

ข. Status Bar
ง. Title Bar

7. Soft Return มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. กด <Shift>+<Enter>
ค. กด <Ctrl>+<Enter>

ข. กด <Ctrl>+<Shift>
ง. กด <Shift>+<Alt>

8. การกด <Ctrl>+A หมายถึงข้อใด
ก. คัดลอกทั้งหมด
ค. ลบทั้งหมด

ข. เลือกทั้งหมด
ง. วางทั้งหมด

9. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการคัดลอกข้อความ
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ก. Cut
ค. Insert

ข. Delete
ง. Paste

10. ตัวเลือกการวาง (Paste Option) แบบ Keep Text Only หมายถึง
ก. เลือกรูปแบบของข้ อความเหมือนกับรูปแบบเดิม
ข. เลือกวางเฉพาะข้อความ ตัดองค์ประกอบของกราฟิ กทิ้งไป
ค. เลือกเข้าสู่ หน้าต่าง Word Option
ง. เลือกปรับรู ปแบบของข้อความให้เหมือนกับรู ปแบบปลายทาง
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แผนจัดการเรี ยนรู้ วิชา โปรแกรมประมวลผลคา
หน่ วยที่ 3 เรื่ อง การสร้ างเอกสาร

รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
สั ปดาห์ ที่ 3 เวลา 3 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
หากข้อความที่เราพิมพ์ลงในเอกสารมีลกั ษณะเรี ยงต่อกันไปเรื่ อยๆ หลายหน้า คงทาให้อ่านยาก
เพราะไม่มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็ นส่ วนๆ ซึ่ งในการแบ่งเนื้อหานั้นเราอาจใช้การขึ้นย่อหน้าใหม่ หรื อใส่
หัวข้อให้กบั เนื้อหาแต่ละส่ วน เป็ นต้น นอกจากนั้น เรายังสามารถกาหนดการจัดวางข้อความภายใน
เอกสาร เช่น ระยะห่างระหว่างบรรทัด ระยะของย่อหน้าในเอกสาร เพื่อให้จดั วางข้อความที่ตรงตาม
ความต้องการ และเหมาะสมเมื่อพิมพ์ออกเป็ นเอกสารสาหรับใช้งานจริ ง
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งกั้นหน้าและกั้นหลัง
2. มีความรู ้ความเข้าใจในการกาหนดตาแหน่งแท็บในเอกสาร
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางข้อความในย่อหน้า
3. มีความสามารถในการจัดคอลัมน์ในเอกสาร
3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน(สั ปดาห์ ละ 30นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน

ขั้นดาเนินการสอน(สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. อธิ บ าย บรรยาย และแสดงวิธี ก ารปฏิ บ ัติ ในแต่ ล ะ
หั ว ข้อ การเรี ย นพร้ อ มให้ นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ต ามไป
พร้อมกัน
3. ให้คาแนะนา
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยอาจารย์จะซักถาม
ในแต่ละบุคคล
ขั้นสรุ ป (สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
3. ครู แนะนาให้ผเู ้ รี ยน ไปหัดทาและศึกษาจากหนังสื อ
ประกอบการเรี ยน
4. ทดสอบหลังเรี ยน

4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างเอกสาร

กิจกรรมผู้เรียน
1. ให้ ความ ร่ วม มื อกั บ ครู ใน ก าร
ตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างเอกสาร
3. ร่ วม ส น ท น าแล ะ แส ด งค วาม
คิดเห็น

1.
2.
3.
4.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ทาความเข้าใจแล้วปฏิบตั ิตาม
ซักถาม
รับการประเมิน

1. ค รู แ ล ะ นั ก เรี ย น ร่ ว ม กั น ส รุ ป
สาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบทดสอบท้ายบท
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1.
2.
2.
3.
4.
5.

ขณะเรียน
ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาเนื้อหาปฏิบตั ิตามแล้วตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนตามความเป็ นจริ ง จากภูมิความรู ้ของผูเ้ รี ยนแต่ละคน
ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้

5. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตื อรื อร้ น ในการเรี ยนรู ้ ตอบค าถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
7. กิจกรรมเสนอแนะ
ถ้าผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ดี เช่ น อ่าน และทาการศึกษาหนังสื อเกี่ยวกับหน่ วยการ
เรี ยนมากก่อน ถึงชัว่ โมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผสู ้ อนมอบหมาย ได้
อย่างมีความสุ ข และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน

43

เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรียน

เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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แบบฝึ กหัดบทที่ 3

ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมายวงกลม ล้อมรอบตัวเลือกทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ด
1. ถ้าต้องการให้ขอ้ ความทั้งบรรทัดที่เลือกชิดด้านขวาควรเลือกใช้แท็บในข้อใด ?
ก.
ข.
ค.
ง.
2. การจัดข้อความทั้งย่อหน้าให้อยูก่ ่ ึงกลางหน้ากระดาษต้องคลิกที่ปุ่มใด ?
ก.
ข.
ค.
ง.
3. หมายถึง ?
ก. วางข้อความเต็มบรรทัด
ข. แยกช่องไฟระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวเท่าๆ กัน
ค. วางข้ อความแนวเดียวกับกั้นหน้ ากันหลัง ง. กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด
4. เครื่ องมือที่ใช้ในการจัดข้อความให้อยูก่ ่ ึงกลาง ชิดซ้าย ชิดขวา อยูใ่ นแท็บใด ?
ก. แท็บ Home
ข. แท็บ Insert
ค. แท็บ Align
ง. แท็บ View
5. แถบไม้บรรทัดที่มีความสาคัญต่อการตั้งกั้นหน้า กั้นหลัง หากแถบนี้หายไป สามารถเรี ยกมาแสดง
ได้อยางไร
ก. แท็บ View กลุ่ม Ruler
ข. แท็บ Show กลุ่ม Ruler
ค. แท็บ View กลุ่ม Paragraph
ง. แท็บ Show กลุ่ม Paragraph
6. สัญลักษณ์ของแท็บ หมายถึง ?
ก. จัดข้อความให้อยูก่ ่ ึงกลางของแท็บ
ค. ใส่ เส้นแนวตั้งฉาก

ข. จดตัวเลขให้ จุดทศนิยมอยู่ตรงแท็บหยุด
ง. กั้นหน้าลอย
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7. การยกเลิกแท็บหยุด ทาได้อย่างไร
ก. คลิกขวา แล้วเลือก Delete
ข. คลิกที่สัญลักษณ์แท็บ แล้วคลิกปุ่ ม Cut
ค. ลากสัญลักษณ์ แท็บออกนอกไม้ บรรทัด ง. เลือกข้อความของย่อหน้านั้น แล้วคลิกปุ่ ม Cut
8. Left หมายถึง
ก. แบ่งเอกสารเป็ น 2 คอลัมน์
ข. กาหนดจานวนคอลัมน์ที่ตอ้ งการ โดยยึดคอลัมน์ซา้ ยเป็ นหลัก
ค. แบ่ งเป็ น 2 คอลัมน์ ให้ คอลัมน์ ซ้ายเป็ นคอลัมน์ หลัก
ง. แบ่งเป็ น 2 คอลัมน์ ให้คอลัมน์ซา้ ยเป็ นคอลัมน์รอง
9. เราสามารถกาหนดให้เอกสารแต่ละชุดมีจานวนคอลัมน์แตกต่างกันได้หรื อไม่ อย่างไร
ก. ได้ โดยเลือกข้อความที่ตอ้ งการ แล้วเลือกจานวนคอลัมน์
ข. ได้ โดยกาหนด ตัวเลือกว่ า ต้ องการให้ หน้ าใด เป็ นกี่คอลัมน์
ค. ได้ แต่เอกสารนั้น จะต้องไม่มีภาพประกอบ
ง. ไม่ได้เลย เอกสารจะมีจานวนคอลัมน์เหมือนกันทุกหน้า
10. การยกเลิกคอลัมน์ทาได้อย่างไร
ก. คลิกยกเลิกที่ตวั เลือก Column
ค. คลิกขวาที่คอลัมน์เลือกคาสั่ง Undo Column













ข. เลือกกลับเป็ น 1 คอลัมน์
ง. สร้างหน้าใหม่ แล้ววางข้อความใหม่
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แผนจัดการเรี ยนรู้ วิชา โปรแกรมประมวลผลคา
หน่ วยที่ 4 เรื่ อง ฟอนต์ และการตกแต่ งเอกสาร

รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
สั ปดาห์ ที่ 4 เวลา 3 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
เอกสารที่เราจัดทาจาก Microsoft Word ในครั้งแรกนั้นอาจจะดูไม่น่าสนใจนัก หากเราไม่
ตกแต่งหน้าตาให้ดูสวยงามและเรี ยบร้อย เช่น การกาหนดขนาดของข้อความที่ใช้เป็ นหัวข้อ การเน้น
ข้อความที่สาคัญ เป็ นต้น ซึ่ งในบทนี้เราจะพิจารณาวิธีการตกแต่งเอกสารโดยการใช้สี ตัวอักษรรู ปแบบ
ต่างๆ เพื่อเน้นส่ วนที่สาคัญ และการจัดข้อความให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยโดยการขีดเส้นในเอกสาร
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เลือกแบบอักษรที่ตอ้ งการได้
2. ปรับเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษรได้
3. ตกแต่งสี ให้กบั ข้อความและใส่ สีพ้นื หลังให้กบั ข้อความได้
4. ตีกรอบข้อความ หรื อย่อหน้าได้ และการตีกรอบเอกสารได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน(สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน

ขั้นดาเนินการสอน(สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. อธิ บ าย บรรยาย และแสดงวิธี ก ารปฏิ บ ัติ ในแต่ ล ะ
หั ว ข้อ การเรี ย นพร้ อ มให้ นัก ศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ต ามไป
พร้อมกัน
3. ให้คาแนะนา
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยอาจารย์จะซักถาม
ในแต่ละบุคคล
ขั้นสรุ ป(สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
3. ครู แนะนาให้ผเู ้ รี ยน ไปหัดทาและศึกษาจากหนังสื อ
ประกอบการเรี ยน
4. ทดสอบหลังเรี ยน

4. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยกับการตกแต่งเอกสาร
ขณะเรียน
1. จดบันทึกการเรี ยน

กิจกรรมผู้เรียน
1. ให้ ความ ร่ วม มื อกั บ ครู ใน ก าร
ตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเกี่ยวกับการตกแต่งเอกสาร
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น

1.
2.
3.
4.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ทาความเข้าใจแล้วปฏิบตั ิตาม
ซักถาม
รับการประเมิน

1. ค รู แ ล ะ นั ก เรี ย น ร่ ว ม กั น ส รุ ป
สาระสาคัญ
2. นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
3. ฟังและจดบันทึก
4. ทาแบบทดสอบท้ายบท
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2.
3.
4.
5.

สนใจการปฏิบตั ิตามครู และกล้าในการแสดงความคิดเห็นและตอบคาถาม
ทาแบบฝึ กหัด
ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนการการสอน
ผูเ้ รี ยนหาแนวทางและเทคนิคการปฏิบตั ิ ด้วยความรู ้ความเข้าใจของตนเองพร้อมจดบันทึก
เป็ นลาดับขั้นตอนที่จะทาให้ตนเองไม่ลืมสาระการเรี ยนรู ้
6. ผูเ้ รี ยนซักถามเมื่อไม่เข้าใจหรื อสงสัยเนื้อหาการเรี ยนรู ้
5. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
6. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและทาใบงานและแบบฝึ กหัดได้ถูกต้อง
3. ความสะอาดเรี ยบร้อยของใบงานและแบบฝึ กหัด
4. สนใจกระตื อรื อร้ นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
7. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ผูเ้ รี ยนต้องทบทวนบทเรี ยนทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
2. ผูเ้ รี ยนหมัน่ เข้าชั้นเรี ยนเพื่อรับฟังเทคนิค วิธี และแนวทางที่ดีกบั ครู สอนอย่างตั้งใจ
3. ผูเ้ รี ยนสนใจทาใบงาน แบบฝึ กหัด และขยันปรับปรุ งแก้ไขใบงานและแบบฝึ กหัดให้ถูกต้อง
ทุกครั้งที่ทาผิด
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เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรียน

เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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เฉลยแบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 4

ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมายวงกลม ล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกต้ องทีส่ ุ ด
1. ฟอนต์ที่ถูกสร้างสาหรับใช้งานกับภาษาไทยมีลกั ษณะอย่างไร ?
ก. ลงท้ายด้วย TH
ข. ขึ้นต้นด้วย TH
ค. ลงท้ายด้วย UPC
ง. ขึ้นต้นด้วย UPC
2. ฟอนต์แบบ True Type มีลกั ษณะอย่างไร ?
ก. ถูกจัดเก็บในลักษณะประมวลผลทางคณิ ตศาสตร์
ข. ผลลัพธ์บนจอกับการพิมพ์จะตรงกัน
ค. เป็ นฟอนต์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดไม่อยูใ่ นตัวเลือกของการตกแต่งข้อความด้วย Text Effects
ก. Shadow
ข. Brightness
ค. Grow
ง. Outline
4. การเปลี่ยนลักษณะข้อความที่เลือกเป็ นตัวหนาให้คลิกที่ปุ่มใด ?
ก.
ข.
ค.
ง.
5. เมื่อเลือกข้อความ “คอมพิวเตอร์ ” แล้วคลิกปุ่ ม และปุ่ ม ข้อความจะเป็ นอย่างไร ?
ก. คอมพิวเตอร์
ข. คอมพิวเตอร์
ค. คอมพิวเตอร์
ง. คอมพิวเตอร์ (ถูกต้อง)
6. หน้าที่ของปุ่ ม คือข้อใด ?
ก. เปลี่ยนสี ตวั อักษรของข้อความที่เลือก ข. ขีดเส้นใต้ขอ้ ความที่เลือก
ค. เปลี่ยนสี พ้นื หลังของข้อความที่เลือก ง. ข้อ ก และ ข ถูก
7. ลักษณะตัวอักษรพิเศษแบบ Embass มีรูปแบบอย่างไร
ก. เติมสี ภายในตัวอักษรเป็ นสี ขาว
ข. ตัวอักษรนูนจากกระดาษ
ค. ตัวอักษรจมลงในกระดาษ
ง. ตัวอักษรเงินแวววาว
8. ลักษณะตัวอักษรพิเศษแบบ Engrave มีรูปแบบอย่างไร
ก. เติมสี ภายในตัวอักษรเป็ นสี ขาว
ข. ตัวอักษรนูนจากกระดาษ
ค. ตัวอักษรจมลงในกระดาษ
ง. ตัวอักษรเงินแวววาว
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9. ถ้าต้องการกาหนดรู ปแบบของกรอบข้อความให้เป็ นเส้นประ จะต้องกาหนดที่หวั ข้อใด ในแท็บ
Borders ของกล่องโต้ตอบ Borders and Shading ?
ก. Setting
ข. Style
ค. Color
ง. Width
10. ลักษณะตัวอักษรพิเศษ Hidden มีรูปแบบอย่างไร
ก. ซ่อนอักษร จะแสดงเมื่อเปลี่ยนสี พ้นื
ข. ซ่อนอักษรไม่พิมพ์ทางเครื่ องพิมพ์
ค. จะแสดงตัวอักษรเมื่อกดคียพ์ ิเศษที่กาหนดไว้
ง. เป็ นการล็อคด้วยพาสเวิร์ด เพื่อซ่อนตัวอักษร
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แผนจัดการเรี ยนรู้ วิชา โปรแกรมประมวลผลคา
หน่ วยที่ 5 เรื่ อง เลขลาดับและ bullet

รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
สั ปดาห์ ที่ 5 เวลา 3 ชั่วโมง

1.สาระสาคัญ
การน าเสนอข้อ มู ล ภายในเอกสาร อาจต้อ งมี บ างส่ วนที่ มี ก ารแจงรายละเอี ย ดของข้อ มู ล ที่
ต้องการออกเป็ นข้อๆ ซึ่ งในแต่ละข้อเป็ นข้อความสั้นๆ เช่น รายชื่ อของกลุ่มนักศึกษาที่ทารายงานฉบับ
นี้ จุดประสงค์การทาคู่มือเล่มนี้ หรื อการนาเสนอประเด็นต่างๆ ที่เราต้องการนาเสนอเป็ นข้อๆ ข้อมูล
เหล่านี้ เราสามารถตกแต่งโดยใช้สัญลักษณ์ หรื อตัวเลขนาหน้าข้อมูลในแต่ละข้อได้
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดข้อมูลออกเป็ นข้อๆ
2. มี่ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์หรื อหมายเลขลาดับหน้าข้อความ
3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน( 30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน

ขั้นดาเนินการสอน( 180 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. บรรยาย อธิ บ าย ยกตัว อย่ า ง แสดงวิ ธี ก าร
ปฎิบตั ิในแต่ ละหัวข้อการเรี ยนและให้นกั ศึกษา
ปฎิบตั ิไปพร้อมกัน
3. ครู บอกวิธีการและแนวคิดในการปฏิบตั ิที่
ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครู จะ
ซักถามในแต่ละคน
ขั้นสรุ ป( 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
3. มอบหมายให้ไปหัดทาและศึกษาเพิม่ เติม
4. ทาแบบทดสอบ

กิจกรรมนักเรียน
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ Bullet
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
รับการประเมิน

1.
2.
3.
4.

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
ฟังและจดบันทึก
ทาแบบทดสอบท้ายบท

5. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ Bullet
ขณะเรียน
1. จดบันทึกการเรี ยน
2. สนใจการปฏิบตั ิตามครู และกล้าในการแสดงความคิดเห็นและตอบคาถาม
3. ทาแบบฝึ กหัด
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4. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนการการสอน
5. ผูเ้ รี ยนหาแนวทางและเทคนิคการปฏิบตั ิ ด้วยความรู ้ความเข้าใจของตนเองพร้อมจด บันทึก
เป็ นลาดับขั้นตอนที่จะทาให้ตนเองไม่ลืมสาระการเรี ยนรู ้
6. ผูเ้ รี ยนซักถามเมื่อไม่เข้าใจหรื อสงสัยเนื้อหาการเรี ยนรู ้
6. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
7. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและทาใบงานและแบบฝึ กหัดได้ถูกต้อง
3. ความสะอาดเรี ยบร้อยของใบงานและแบบฝึ กหัด
4. กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปบทเรี ยน และกล้าแสดงความคิดเห็น
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ผูเ้ รี ยนต้องทบทวนบทเรี ยนทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
2. ผูเ้ รี ยนหมัน่ เข้าชั้นเรี ยนเพื่อรับฟังเทคนิค วิธี และแนวทางที่ดีกบั ครู สอนอย่างตั้งใจ
3. ผูเ้ รี ยนสนใจทาใบงาน แบบฝึ กหัด และแก้ไขให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทาผิด
4. กล้าที่จะถามทุกครั้งที่เกิดความสงสัยและไม่เข้าใจหรื อตามบทเรี ยนไม่ทนั
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เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรียน

เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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แผนจัดการเรี ยนรู้ วิชา โปรแกรมประมวลผลคา
หน่ วยที่ 6 เรื่ อง กาหนดสไตล์ให้ กบั เอกสาร

รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
สั ปดาห์ ที่ 6-7 เวลา 6 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
บ่อยครั้งขั้นตอนที่อาจใช้เวลามากที่สุดก็คือ การปรับแต่งเอกสาร เช่ น การกาหนดขนาดของ
ข้อความ กาหนดลักษณะของข้อความที่จะใช้ในส่ วนต่างๆ ของเอกสาร เป็ นต้น ซึ่งหากเราต้องการสร้าง
เอกสารได้อย่างรวดเร็ ว เราสามารถลดขั้นตอนเหล่านี้ได้ ด้วยการกาหนดสไตล์ไว้บนเอกสารเสี ยก่อน
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของสไตล์ได้
2. สร้างสไตล์ข้ ึนใช้เองได้
3. เลือกใช้สไตล์ในการสร้างเอกสารได้
4. แก้ไขปรับเปลี่ยนสไตล์ให้เป็ นไปตามต้องการได้
5. ลบสไตล์ที่ไม่ใช้งานได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน(สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน

ขั้นดาเนินการสอน(สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. บรรยาย อธิ บ าย ยกตัว อย่ า ง แสดงวิ ธี ก าร
ปฎิบตั ิในแต่ ละหัวข้อการเรี ยนและให้นกั ศึกษา
ปฎิบตั ิไปพร้อมกัน
3. ครู บอกวิธีการและแนวคิดในการปฏิบตั ิที่
ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครู จะ
ซักถามในแต่ละคน
ขั้นสรุ ป(สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
6. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
7. มอบหมายให้ไปหัดทาและศึกษาเพิ่มเติม
8. ทาแบบทดสอบ

กิจกรรมนักเรียน
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้น คว้า เกี่ ย วกับ การก าหนดสไตล์ ใ ห้ ก ับ
เอกสาร
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
5.
6.
7.
8.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
รับการประเมิน

5.
6.
7.
8.

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
ฟังและจดบันทึก
ทาแบบทดสอบท้ายบท

5. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับการกาหนดสไตล์ให้กบั เอกสาร
ขณะเรียน
1. จดบันทึกการเรี ยน
2. สนใจการปฏิบตั ิตามครู และกล้าในการแสดงความคิดเห็นและตอบคาถาม
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3. ทาแบบฝึ กหัด
4. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนการการสอน
5. ผูเ้ รี ยนหาแนวทางและเทคนิคการปฏิบตั ิ ด้วยความรู ้ความเข้าใจของตนเองพร้อมจด บันทึก
เป็ นลาดับขั้นตอนที่จะทาให้ตนเองไม่ลืมสาระการเรี ยนรู ้
6. ผูเ้ รี ยนซักถามเมื่อไม่เข้าใจหรื อสงสัยเนื้อหาการเรี ยนรู ้
6. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
7. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและทาใบงานและแบบฝึ กหัดได้ถูกต้อง
3. ความสะอาดเรี ยบร้อยของใบงานและแบบฝึ กหัด
4. กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปบทเรี ยน และกล้าแสดงความคิดเห็น
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ผูเ้ รี ยนต้องทบทวนบทเรี ยนทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
2. ผูเ้ รี ยนหมัน่ เข้าชั้นเรี ยนเพื่อรับฟังเทคนิค วิธี และแนวทางที่ดีกบั ครู สอนอย่างตั้งใจ
3. ผูเ้ รี ยนสนใจทาใบงาน แบบฝึ กหัด และแก้ไขให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทาผิด
4. กล้าที่จะถามทุกครั้งที่เกิดความสงสัยและไม่เข้าใจหรื อตามบทเรี ยนไม่ทนั

65

เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรียน

เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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แผนจัดการเรี ยนรู้ วิชา โปรแกรมประมวลผลคา
หน่ วยที่ 7 เรื่ อง การใช้ แม่ แบบเอกสาร

รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
สั ปดาห์ ที่ 8 เวลา 3 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
มีเอกสารหลายๆ แบบที่มกั ถูกสร้างขึ้นบ่อยๆ เช่น จดหมายทางธุ รกิจ (ฺBusiness Letter) ใบ
แฟกซ์ธุรกิจ (Business FAX) เมโมเอกสาร (Memo) จดหมายสมัครงาน (Resume) ปฏิทินงาน
(Calendar) หรื อตารางการประชุม (Agenda) เป็ นต้น Word จึงจัดเตรี ยมต้นแบบของเอกสารเหล่านี้ไว้
ให้ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบการจัดวางเนื้อหาส่ วนต่างๆ ในเอกสาร ข้อมูลในเบื้องต้น เพื่อให้เราสามารถ
สร้างเอกสารเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ ว
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของเทมเพลตได้
2. สร้างเอกสารใหม่จากเทมเพลตได้
3. สร้างเทมเพลตขึ้นใช้งานเองได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน(สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน

ขั้นดาเนินการสอน(สั ปดาห์ ละ 180 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. บรรยาย อธิ บ าย ยกตัว อย่ า ง แสดงวิ ธี ก าร
ปฎิบตั ิในแต่ ละหัวข้อการเรี ยนและให้นกั ศึกษา
ปฎิบตั ิไปพร้อมกัน
3. ครู บอกวิธีการและแนวคิดในการปฏิบตั ิที่
ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครู จะ
ซักถามในแต่ละคน
ขั้นสรุ ป(สั ปดาห์ ละ 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
3. มอบหมายให้ไปหัดทาและศึกษาเพิม่ เติม
4. ทาแบบทดสอบ

กิจกรรมนักเรียน
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้งานแม่แบบเอกสาร
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
รับการประเมิน

1.
2.
3.
4.

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
ฟังและจดบันทึก
ทาแบบทดสอบท้ายบท

5. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้งานแม่แบบเอกสาร
ขณะเรียน
1. จดบันทึกการเรี ยน
2. สนใจการปฏิบตั ิตามครู และกล้าในการแสดงความคิดเห็นและตอบคาถาม
3. ทาแบบฝึ กหัด
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4. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนการการสอน
5. ผูเ้ รี ยนหาแนวทางและเทคนิคการปฏิบตั ิ ด้วยความรู ้ความเข้าใจของตนเองพร้อมจด
บันทึก
6. ผูเ้ รี ยนซักถามเพื่อข้อสงสัยในหัวข้อ หรื อเนื้อหาการเรี ยนรู ้ที่ยงั ไม่เข้าใจกับผูส้ อน
6. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
7. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและทาใบงานและแบบฝึ กหัดได้ถูกต้อง
3. ความสะอาดเรี ยบร้อยของใบงานและแบบฝึ กหัด
4. สนใจกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ผูเ้ รี ยนต้องทบทวนบทเรี ยนทั้งก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนอยูอ่ ย่างสม่าเสมอ
2. ผูเ้ รี ยนหมัน่ เข้าชั้นเรี ยนเพื่อรับฟังเทคนิค วิธี และแนวทางที่ดีกบั ครู สอนอย่างตั้งใจ
3. ผูเ้ รี ย นสนใจท าใบงาน แบบฝึ กหัด และขยัน ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขใบงานและแบบฝึ กหัดให้
ถูกต้องทุกครั้งที่ทาผิด
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เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรี ยน
เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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แผนจัดการเรี ยนรู้วชิ า โปรแกรมประมวลผลคา
หน่ วยที่ 8 เรื่ อง จัดลาดับเนื้อหาด้ วยมุมมอง Outline

รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
สั ปดาห์ ที่ 9 เวลา 3 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
เอกสารที่ อยู่ในรู ปของบทความ หนังสื อ หรื อคู่มือต่างๆ ที่ มีความยาวต่อเนื่ องกันหลายหน้า
การทาให้เนื้ อหาภายในบทความ หรื อคู่มือเหล่านี้ ดาเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่ อง ไม่กระโดดไปกระโดดมา
ผูเ้ ขียนต้องกาหนดโครงร่ างของเนื้ อหาไว้ท้ งั หมดก่อน เพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมด รวมถึงหัวข้อต่างๆ
ที่มีวา่ ต่อเนื่อง ครบถ้วนหรื อไม่ และทาการลงรายละเอียดเนื้อหาในแต่ละหัวข้อต่อไป
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายมุมมอง Outline ได้
2. จัดลาดับเนื้อหาด้วยมุมมอง Outline ได้
3. ปรับโครงร่ างเนื้อหาให้เหมาะสมได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน( 30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน

ขั้นดาเนินการสอน(120 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. บรรยาย อธิ บ าย ยกตัว อย่ า ง แสดงวิ ธี ก าร
ปฎิบตั ิในแต่ ละหัวข้อการเรี ยนและให้นกั ศึกษา
ปฎิบตั ิไปพร้อมกัน
3. ครู บอกวิธีการและแนวคิดในการปฏิบตั ิที่
ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครู จะ
ซักถามในแต่ละคน
ขั้นสรุ ป( 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
3. มอบหมายให้ไปหัดทาและศึกษาเพิ่มเติม
4. ทาแบบทดสอบ

กิจกรรมนักเรียน
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้น คว้า เกี่ ย วกับ การจัด ล าดับ เนื้ อหาด้ ว ย
มุมมอง Outline
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
รับการประเมิน

1.
2.
3.
4.

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
ฟังและจดบันทึก
ทาแบบทดสอบท้ายบท

5. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดลาดับเนื้อหาด้วยมุมมอง Outline
ขณะเรียน
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาเนื้อหาปฏิบตั ิตามแล้วตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
2. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
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3.
4.
5.
6.

ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนการสอน
ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้

6. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซี ดีสื่อการสอน
7. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตื อรื อร้ น ในการเรี ยนรู ้ ตอบค าถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
5. มีความพยายามปรับปรุ งแก้ไขใบงานและแบบฝึ กหัดให้ถูกต้องแล้วนาส่ งครู ผสู ้ อน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ถ้าผูเ้ รี ยนมี การเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ ดี เช่ น อ่าน และทาการศึ กษาหนังสื อเกี่ ยวกับหน่ วย
การเรี ยนมากก่อน ถึงชัว่ โมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผสู ้ อนมอบหมาย
ได้อย่างมีความสุ ข และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนต้องมีความขยัน หมัน่ ฝึ กฝนบทเรี ยนอยูเ่ สมอทั้งก่อนและหลังเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนควรฝึ กหัดในการเขียนสัญลักษณ์ของวงจรพร้อมนิยามของวงจรแต่ละชนิด
4. ผูเ้ รี ยนต้องมีความพยายามและมีทศั นคติที่ดีในเนื้อหาบทเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนต้องมีความกล้าที่จะถามเมื่อสงสัยทั้งในห้องและนอกห้องเรี ยนกับครู ผสู ้ อน
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เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรียน

เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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เฉลยแบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 8
ตอนที่ 1 จงตอบคาถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายถึงประโยชน์ในการใช้ Outline View
ช่ วยลดความสับสนของการจัดลาดับหัวข้ อ
ช่ วยให้ เราลาดับเนื้อหาได้ อย่างเป็ นระบบ และไม่ สับสนภายหลังระหว่ างการเพิม่ รายละเอียด
ข้ อมูลลงในเอกสาร
2. หากต้องการกาหนดหัวข้อใหญ่ หัวข้อรองและหัวข้อย่อย ควรทาอย่างไร
การกาหนดหัวข้ อใหญ่มีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมาส์ ทปี่ ุ่ ม
(Outline) เพือ่ เปลี่ยนมุมมองเป็ น Outline (เค้ าร่ าง)
2. กรอกข้ อความเพือ่ กาหนดหัวข้ อ ซึ่งจะเห็นสั ญลักษณ์
อยู่หน้ าข้ อความทีก่ รอก แสดงว่ า
ข้ อความนั้นเป็ นหัวข้ อ
3. กดคีย์บอร์ ดปุ่ ม <Enter> เพือ่ กรอกข้ อความเพิม่ เติม
การกาหนดหัวข้ อย่อยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมาส์ หรือเลื่อนเคอร์ เซอร์ ไปที่ท้ายหัวข้ อทีต่ ้ องการใส่ หัวข้ อย่อย
2. กดคีย์บอร์ ดปุ่ ม <Enter> จะปรากฏ
อีกในบรรทัดถัดไป
3. คลิกเมาส์ ทปี่ ุ่ ม (Demote) หรือกด <Tab> เพือ่ กาหนดหัวข้ อเป็ นหัวข้ อย่อย จะเห็น
สัญลักษณ์
เลื่อนมาทางขวา โดยการเรียงลาดับความสาคัญของหัวข้ อนั้นจะเรียงจาก
ด้ านซ้ ายไปขวา ดังนั้นหัวข้ อใหญ่ ทสี่ ุ ดจะอยู่ทางซ้ ายมือสุ ด และจะเห็นว่ าหัวข้ อไหนที่มีหัวข้ อ
ย่อยจะมีสัญลักษณ์
อยู่หน้ าหัวข้ อนั้น
4. กรอกข้ อความทีเ่ ป็ นหัวข้ อย่อย สังเกตว่ าในแต่ ละระดับของหัวข้ อจะมีความแตกต่ างกัน
อย่างชัดเจน เช่ น ขนาดตัวอักษร, รูปแบบฟอนต์ เป็ นต้ น เพือ่ ให้ เห็นความแตกต่ างระหว่ าง
หัวข้ อแต่ ละระดับและข้ อความได้ ง่าย
5. หลังกรอกข้ อความเราสามารถกด <Enter> เพือ่ เพิม่ หัวข้ อย่อยข้ อต่ อไปภายใต้ หัวข้ อใหญ่
นั้นๆ ได้ ทนั ที
3. อธิ บายความหมายของปุ่ มเหล่านี้
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เลื่อนไปยังหัวข้ อแรกสุ ด
เลื่อนหัวข้ อไปด้ านซ้ ายเพือ่ เพิม่ ความสาคัญ
เลื่อนหัวข้ อไปด้ านขวาเพือ่ ลดความสาคัญ
ยุบหัวข้ อ
กาหนดเนื้อความ
เลื่อนหัวข้ อลง
ขยายหัวข้ อ
เลื่อนหัวข้ อขึ้น
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แผนจัดการเรี ยนรู้วชิ า โปรแกรมประมวลผลคา
หน่ วยที่ 9 เรื่ อง แทรกรู ป Clip Art และอักษรศิลป์

รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
สั ปดาห์ ที่ 10-11 เวลา 6 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
การใช้ง าน Microsoft Word บางครั้ งจาเป็ นต้อ งมี ก ารใช้ง านเกี่ ย วกับ การสร้ างวัต ถุ รู ป วาด
ตัวอักษรศิลป์ และการแทรกรู ปภาพ ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการทางานหลายลักษณะทาให้เอกสารเกิ ดความ
สวยงาม กระทัดรัด มีรูปแบบที่เหมาะสมและนารู ปภาพมาแสดงได้ ทาให้เราสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพิ่มมากขึ้น สะดวกในการทางานรู ปแบบต่างๆ
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. เรี ยกแถบเครื่ องมือ Shape มาใช้งานได้
2. วาดรู ปทรงต่างๆ ได้
3. แทรกรู ปภาพและจัดการรู ปภาพในเอกสารได้
4. สร้างอักษรศิลป์ ลงในเอกสาร
5. แก้ไขข้อความอักษรศิลป์ และปรับเปลี่ยนรู ปแบบของอักษรศิลป์ ได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน( 30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน
ขั้นดาเนินการสอน( 120 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. บรรยาย อธิ บ าย ยกตัว อย่ า ง แสดงวิ ธี ก าร
ปฎิบตั ิในแต่ ละหัวข้อการเรี ยนและให้นกั ศึกษา
ปฎิบตั ิไปพร้อมกัน
3. ครู บอกวิธีการและแนวคิดในการปฏิบตั ิที่
ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครู จะ
ซักถามในแต่ละคน
ขั้นสรุ ป( 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
3. มอบหมายให้ไปหัดทาและศึกษาเพิ่มเติม
4. ทาแบบทดสอบ

กิจกรรมนักเรียน
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเกี่ยวกับการแทรกรู ปและอักษรศิลป์
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
รับการประเมิน

1.
2.
3.
4.

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
ฟังและจดบันทึก
ทาแบบทดสอบท้ายบท

5. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับการแทรกรู ปและอักษรศิลป์
ขณะเรียน
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาเนื้อหาปฏิบตั ิตามแล้วตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
2. ตั้งใจฟังการอธิ บาย และแนะนาจากครู
3. ทาใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
4. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัดหลังเรี ยน
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5. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
6. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนการสอน
7. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
6. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
7. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตื อรื อร้ น ในการเรี ยนรู ้ ตอบค าถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
5. มีความพยายามปรับปรุ งแก้ไขใบงานและแบบฝึ กหัดให้ถูกต้องแล้วนาส่ งครู ผสู ้ อน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ถ้าผูเ้ รี ยนมี การเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ ดี เช่ น อ่าน และทาการศึ กษาหนังสื อเกี่ ยวกับหน่ วย
การเรี ยนมากก่อน ถึงชัว่ โมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผสู ้ อนมอบหมาย
ได้อย่างมีความสุ ข และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนต้องมีความขยัน หมัน่ ฝึ กฝนบทเรี ยนอยูเ่ สมอทั้งก่อนและหลังเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนต้องมีความกล้าที่จะถามเมื่อสงสัยทั้งในห้องและนอกห้องเรี ยนกับครู ผสู ้ อน
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เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรี ยน
เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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แผนจัดการเรี ยนรู้วชิ า โปรแกรมประมวลผลคา
หน่ วยที่ 10 เรื่ อง การใช้ งานตาราง

รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
สั ปดาห์ ที่ 12-13 เวลา 6 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
บางครั้ง เราจาเป็ นต้องจัดทาเอกสารที่อยู่ในรู ปของตาราง โดยมี การแบ่งเนื้ อหาออกเป็ นแถว
และคอลัมน์ เพื่อนาเสนอข้อมูลที่มีปริ มาณมากให้อ่านได้ง่าย ซึ่ งวิธีน้ ี ได้เปรี ยบกว่าการคียข์ อ้ มูลและกด
คีย ์ <Tab> เพื่อให้เว้นระยะห่ าง เพราะข้อความที่เราพิมพ์ในแต่ละช่องตารางจะมีขนาดที่ปรับเปลี่ยนได้
อย่างเหมาะสม และการปรับตารางโดยรวม จะมีผลกับขนาดของช่องตารางได้โดยอัตโนมัติ
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการใช้งานตาราง
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับส่ วนประกอบพื้นฐานในตาราง
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างตารางลงในเอกสาร
4. มีความรู ้ความสามารถในการสอดแทรกตารางลงในเอกสาร
5. มีความรู ้ความสามารถในการพัฒนาเอกสารให้สมบูรณ์แบบ
3. กิจกรรมการเรี ยนรู้ 
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน( 30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน

ขั้นดาเนินการสอน( 180 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. บรรยาย อธิ บ าย ยกตัว อย่ า ง แสดงวิ ธี ก าร
ปฎิบตั ิในแต่ ละหัวข้อการเรี ยนและให้นกั ศึกษา
ปฎิบตั ิไปพร้อมกัน
3. ครู บอกวิธีการและแนวคิดในการปฏิบตั ิที่
ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครู จะ
ซักถามในแต่ละคน
ขั้นสรุ ป (30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
3. มอบหมายให้ไปหัดทาและศึกษาเพิม่ เติม
4. ทาแบบทดสอบ

กิจกรรมนักเรียน
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้งานตาราง
3. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
รับการประเมิน

1.
2.
3.
4.

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
ฟังและจดบันทึก
ทาแบบทดสอบท้ายบท

5. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้งานตาราง
ขณะเรียน
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาเนื้อหาปฏิบตั ิตามแล้วตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
2. ตั้งใจฟังการอธิ บาย และแนะนาจากครู
3. ทาใบงานและฝึ กหัด

90
4. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัด
5. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
7. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนการสอน
6. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
7. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตื อรื อร้ น ในการเรี ยนรู ้ ตอบค าถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
5. มีความพยายามปรับปรุ งแก้ไขใบงานและแบบฝึ กหัดให้ถูกต้องแล้วนาส่ งครู ผสู ้ อน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ถ้าผูเ้ รี ยนมี การเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ ดี เช่ น อ่าน และทาการศึ กษาหนังสื อเกี่ ยวกับหน่ วย
การเรี ยนมากก่อน ถึงชัว่ โมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผสู ้ อนมอบหมาย
ได้อย่างมีความสุ ข และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนต้องมีความขยัน หมัน่ ฝึ กฝนบทเรี ยนอยูเ่ สมอทั้งก่อนและหลังเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนต้องมีความกล้าที่จะถามเมื่อสงสัยทั้งในห้องและนอกห้องเรี ยนกับครู ผสู ้ อน
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เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรียน

เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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เฉลยแบบฝึ กหัด บทที่ 10

ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมายวงกลม ล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกต้ องทีส่ ุ ด
1. ส่ วนที่เป็ นช่องๆ ในตารางมีชื่อเรี ยกว่า อะไร
ก. แถว
ค. เซลล์

ข. คอลัมน์
ง. ไม่มีขอ้ ใดถูก

2. เมื่อคลิกปุ่ ม Erase เพื่อลบเส้นของตารางที่ไม่ตอ้ งการ ตัวชี้เมาส์จะมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
ก.
ข.
ค.
ง.
3. ข้อใดเป็ นวิธีการเลือกเซลล์ของทั้งตาราง
ก. คลิกตัวชี้เมาส์บนคอลัมน์ที่ตอ้ งการ แล้วเลือกปุ่ มคาสั่ง Select เลือก Select Column
ข. คลิกตัวชี้เมาส์บนแถวที่ตอ้ งการ แล้วเลือกปุ่ มคาสั่ง Select เลือก Select Row
ค. คลิกตัวชี้เมาส์บนเซลล์ที่ตอ้ งการ แล้วเลือกปุ่ มคาสัง่ Select เลือก Select Cell
ง. คลิกตัวชีเ้ มาส์ บนเซลล์ ในตาราง แล้ วเลือกปุ่ มคาสั่ง Select เลือก Select Table
4. ก่อนการคลิกคาสั่ง Insert Columns เพื่อแทรกคอลัมน์ จะต้องทากระบวนการใดก่อน
ก. คลิกเลือกเซลล์
ข. คลิกเลือกกลุ่มเซลล์
ค. คลิกเลือกคอลัมน์
ง. ถูกทุกข้อ
5. ถ้าต้องการเลื่อนจุดแทรกข้อความไปยังเซลล์ก่อนหน้าจะต้องกดคียใ์ ดบนแป้ นพิมพ์
ก. <Alt+Home>
ข. <Alt+End>
ค. <Tab>
ง. <Shift+Tab>
6. ข้อใดความหมายของการผสานเซลล์ที่ถูกต้องที่สุด
ก. การนาเซลล์ 2 เซลล์เท่านั้น มาผสานเป็ น 1 เซลล์
ข. การนาเซลล์ที่อยูใ่ นแถวเดียวกัน มาผสานเป็ น 1 เซลล์
ค. การนาเซลล์ที่อยูใ่ นคอลัมน์เดียวกัน มาผสานเป็ น 1 เซลล์
ง. การนากลุ่มเซลล์ ที่อยู่ติดกันมาผสานเป็ น 1 เซลล์
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7. การสร้างตารางโดยวิธีการลากเมาส์ สามารถสร้างตารางได้สูงสุ ดกี่ช่อง
ก. 8 x 8
ข. 8 x 10
ค. 10 x 8
ง. 10 x 10
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แผนจัดการเรี ยนรู้วชิ า โปรแกรมประมวลผลคา
หน่ วยที่ 11 เรื่ อง การสร้ างเอกสารเชิงวิชาการ

รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
สั ปดาห์ ที่ 14-15 เวลา 6 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
ในการสร้างเอกสารที่มีความซับซ้อน เช่น การจัดทาคู่มือ หนังสื อหรื อรายงานการวิจยั จะมี
ส่ วนประกอบอื่นๆ เพิ่มขึ้นภายในเอกสารที่เราต้องทา เช่น ดัชนี (Index) การใส่ ลาดับเลขหน้า (Page
No.) การใช้หวั กระดาษ และท้ายกระดาษ (Header and Footer) เป็ นต้น ในบทนี้ เราจะกล่าวถึงการใช้
คาสั่งอัตโนมัติเพื่อสร้างส่ วนประกอบเหล่านี้ ซึ่ งจะช่วยลดเวลาในการสร้างเอกสารได้เป็ นอย่างมาก
2. จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. มีความรู ้ความเข้าใจความหมายของเทคนิคการสร้างเอกสารเชิงวิชาการ
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการทางานเชิงวิชาการ
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการทางานเชิงวิชาการ
4. มีความรู ้ความสามารถในการใช้เทคนิคในการสร้างเอกสารเชิงวิชาการ

3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน(30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน

ขั้นดาเนินการสอน( 180 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. บรรยาย อธิ บ าย ยกตัว อย่ า ง แสดงวิ ธี ก าร
ปฎิบตั ิในแต่ ละหัวข้อการเรี ยนและให้นกั ศึกษา
ปฎิบตั ิไปพร้อมกัน
3. ครู บอกวิธีการและแนวคิดในการปฏิบตั ิที่
ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครู จะ
ซักถามในแต่ละคน
ขั้นสรุ ป( 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
3. มอบหมายให้ไปหัดทาและศึกษาเพิม่ เติม
4. ทาแบบทดสอบ

กิจกรรมนักเรียน
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างเอกสารเชิงวิชาการ
2. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
รับการประเมิน

1.
2.
3.
4.

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
ฟังและจดบันทึก
ทาแบบทดสอบท้ายบท

5. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างเอกสารเชิงวิชาการ
ขณะเรียน
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาเนื้อหาปฎิบตั ิตามแล้วตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
2. ตั้งใจฟังการอธิบาย และแนะนาจากครู
3. ทาใบงานและฝึ กหัด
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4. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัด
5. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
7. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนการสอน
6. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
7. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตื อรื อร้ น ในการเรี ยนรู ้ ตอบค าถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
5. มีความพยายามปรับปรุ งแก้ไขใบงานและแบบฝึ กหัดให้ถูกต้องแล้วนาส่ งครู ผสู ้ อน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ถ้าผูเ้ รี ยนมี การเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ ดี เช่ น อ่าน และทาการศึ กษาหนังสื อเกี่ ยวกับหน่ วย
การเรี ยนมากก่อน ถึงชัว่ โมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผสู ้ อนมอบหมาย
ได้อย่างมีความสุ ข และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนต้องมีความขยัน หมัน่ ฝึ กฝนบทเรี ยนอยูเ่ สมอทั้งก่อนและหลังเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนต้องมีความกล้าที่จะถามเมื่อสงสัยทั้งในห้องและนอกห้องเรี ยนกับครู ผสู ้ อน
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เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรี ยน
เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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เฉลยแบบฝึ กหัด บทที่ 11

ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมายวงกลม ล้อมรอบตัวเลือกที่ถูกต้ องทีส่ ุ ด
1. ข้อใดต่อไปนี้ ใส่ ลงไปในหัวกระดาษ และท้ายกระดาษไม่ได้ ?
ก. ข้อความ
ข. ตัวเลข
ค. กราฟิ ก
ง. ไม่ มขี ้ อถูก
2. ข้อใดเป็ นรู ปแบบการแสดงเลขหน้าที่เลือกให้แสดงใน Word ได้ ?
ก. 1,2,3,...
ข. a,b,c,...
ค. I,II,III,...
ง. ถูกทุกข้ อ
3. ในการทาดัชนีจะต้องกดคียใ์ ดบนแป้นพิมพ์ เพื่อเข้าไปยังกล่องโต้ตอบ Mark Index Entry ?
ก. <Alt+Shift+X>
ข. <Alt+Shift+I>
ค. <Alt+Shift+O>
ง. <Alt+Shift+E>
4. ข้อใดจะต้องทาเป็ นอันดับแรกในการใส่ เชิงอรรถลงไปในเอกสาร ?
ก. เลือกข้ อความที่ต้องการทาเป็ นเชิ งอรรถ
ข. เลือกตาแหน่งที่ตอ้ งการใส่ คาอธิ บายของเชิงอรรถ
ค. คลิกแท็บ Reference
ง. ทาข้อใดก่อนก็ได้
5. การทา Bookmark มีประโยชน์อย่างไร ?
ก. ใช้ทาดัชนีได้
ข. ใช้ทาอ้างอิงไขว้ได้
ค. สามารถกระโดดไปที่คาที่ทา Bookmark ได้อย่างรวดเร็ ว แม้จะห่างกันเป็ นร้อยหน้า
ง. ถูกทุกข้ อ
6. เราสามารถเลือกกระโดดไปยังตาแหน่งที่ Bookmark ได้อย่างไร

ก. กด <Ctrl> ค้ างไว้ แล้ วคลิกเมาส์
ข. กด <Alt> ค้างไว้แล้วคลิกเมาส์
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ค. สามารถคลิกคาที่ Bookmark ได้ทนั ที
ง. คลิกขวาที่คานั้น แล้วเลือกคาสั่ง Link
7. การกาหนดการขึ้นหน้าใหม่จะต้องทาในมุมมองใดจึงจะสะดวกที่สุด ?
ก. มุมมองปกติ (Normal)
ข. มุมมองเค้าโครงเว็บ (Web Layout)
ค. มุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์ (Print Layout)
ง. มุมมองเค้าร่ าง (Outline)
8. เชิงอรรถ หมายถึง ?
ก. เป็ นเหมือนที่คนั่ หนังสื อสาหรับนามาใช้อา้ งอิง
ข. เป็ นคาอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาศัพท์ ในเอกสาร
ค. กาหนดให้ขอ้ ความมีการอ้างอิงภายในหน้าอื่นๆ
ง. รายการที่ใช้อา้ งอิงคาศัพท์ที่ใช้ในหนังสื อ
9. Bookmark หมายถึง ?
ก. เป็ นเหมือนที่คั่นหนังสื อสาหรั บนามาใช้ อ้างอิง
ข. เป็ นคาอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาศัพท์ในเอกสาร
ค. กาหนดให้ขอ้ ความมีการอ้างอิงภายในหน้าอื่นๆ
ง. รายการที่ใช้อา้ งอิงคาศัพท์ที่ใช้ในหนังสื อ
10. การอ้างอิงโยง หมายถึง
ก. เป็ นเหมือนที่คนั่ หนังสื อสาหรับนามาใช้อา้ งอิง
ข. เป็ นคาอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาศัพท์ในเอกสาร
ค. กาหนดให้ ข้อความมีการอ้ างอิงภายในหน้ าอื่นๆ
ง. รายการที่ใช้อา้ งอิงคาศัพท์ที่ใช้ในหนังสื อ
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แผนจัดการเรี ยนรู้ วิชา โปรแกรมประมวลผลคา
หน่ วยที่ 12 เรื่ อง จดหมายเวียนและใบปะแฟกซ์

รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
สั ปดาห์ ที่ 16 เวลา 3 ชั่วโมง

1. สาระสาคัญ
จดหมายเวียน (Mail Merge) คื อ จดหมายที่ มี ข ้อความเดิ ม ซ้ าๆ กันทุ ก ฉบับ โดยจะมี เฉพาะ
บางส่ วนของจดหมายเท่านั้นที่มีความแตกต่าง ตัวอย่างจดหมายประเภทนี้ ได้แก่ จดหมายเชิญผูเ้ ข้าร่ วม
สัมนา ซึ่ งเนื้ อหาของจดหมายนี้จะมีขอ้ ความเชื้ อเชิญมาประชุมเหมือนกันทุกฉบับ แต่การจ่าหน้าซองแต่
ละฉบับจะแตกต่างกัน
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สร้างจดหมายเวียนได้
2. พิมพ์ซองจดหมายได้
3. สร้างใบปะหน้าแฟกซ์ได้
3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน( 30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน
3. ร่ วมสนทนา

ขั้นดาเนินการสอน( 180 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. บรรยาย อธิ บ าย ยกตัว อย่ า ง แสดงวิ ธี ก าร
ปฎิบตั ิในแต่ ละหัวข้อการเรี ยนและให้นกั ศึกษา
ปฎิบตั ิไปพร้อมกัน
3. ครู บอกวิธีการและแนวคิดในการปฏิบตั ิที่
ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครู จะ
ซักถามในแต่ละคน
ขั้นสรุ ป( 30 นาที)
1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
2. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
3. มอบหมายให้ไปหัดทาและศึกษาเพิ่มเติม
4. ทาแบบทดสอบ

กิจกรรมนักเรียน
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้ น คว้า เกี่ ย วกั บ จดหมายและใบปะหน้ า
แฟกซ์
2. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
1.
2.
3.
4.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
รับการประเมิน

1.
2.
3.
4.

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
ฟังและจดบันทึก
ทาแบบทดสอบท้ายบท

5. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับจดหมายและใบปะหน้าแฟกซ์
ขณะเรียน
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาเนื้อหาปฎิบตั ิตามแล้วตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
2. ตั้งใจฟังการอธิ บาย และแนะนาจากครู
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3. ทาใบงานและฝึ กหัด
4. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัด
5. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
7. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนการสอน
6. สื่ อการเรียนการสอน
1. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
2. ใบความรู ้ประจาหน่วย
3. ใบงานและแบบฝึ กหัด
4. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
5. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
6. ซีดีสื่อการสอน
7. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตื อรื อร้ น ในการเรี ยนรู ้ ตอบค าถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
5. มีความพยายามปรับปรุ งแก้ไขใบงานและแบบฝึ กหัดให้ถูกต้องแล้วนาส่ งครู ผสู ้ อน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ถ้าผูเ้ รี ยนมี การเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ ดี เช่ น อ่าน และทาการศึ กษาหนังสื อเกี่ ยวกับหน่ วย
การเรี ยนมากก่อน ถึงชัว่ โมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผสู ้ อนมอบหมาย
ได้อย่างมีความสุ ข และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนต้องมีความขยัน หมัน่ ฝึ กฝนบทเรี ยนอยูเ่ สมอทั้งก่อนและหลังเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนต้องมีความกล้าที่จะถามเมื่อสงสัยทั้งในห้องและนอกห้องเรี ยนกับครู ผสู ้ อน
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เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรี ยน
เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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เฉลยแบบฝึ กหัด บทที่ 12

ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมายวงกลม ล้อมรอบตัวเลือกทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ด
1. ข้อใดคือจดหมายเวียน
ก. จดหมายลักษณะลูกโซ่
ข. จดหมายที่มขี ้ อความเดิมซ้าๆ ทุกฉบับ มีเฉพาะบางส่ วนเท่ านั้นที่มคี วามแตกต่ าง
ค. จดหมายพิเศษที่มีการล็อค จะเปิ ดดูได้ตอ้ งมีรหัสผ่าน
ง. ถูกทุกข้อ
2. แหล่งเก็บข้อมูล (Data Source) คืออะไร ?
ก. เอกสารที่กาลังเปิ ดใช้งานอยูใ่ นปั จจุบนั
ข. เอกสารของผู้รับจดหมายเป็ นแบบฐานข้ อมูล
ค. เอกสารที่มีขอ้ ความในจดหมายแตกต่างกัน
ง. เอกสารที่มีขอ้ ความในจดหมายที่เหมือนกัน
3. เมื่อต้องการลบข้อมูลที่กรอกไว้ในแหล่งข้อมูล ต้องคลิกปุ่ มใด ?
ก. Delete Entry
ข. New Entry
ค. Find…
ง. Customize Columns…
4. เมื่อต้องการเพิม่ ข้อมูลลงให้แหล่งข้อมูล ต้องคลิกปุ่ มใด ?
ก. Delete Entry
ข. New Entry
ค. Find…
ง. Customize Columns…
5. ข้อดีของใช้จดหมายเวียนในการสร้างเอกสาร คือ ข้อใด ?
ก. ทาให้การสร้างจดหมายใช้เวลาน้อย
ข. ทาให้การสร้างจดหมายง่ายขึ้น
ค. ทาให้สะดวกในการปรับปรุ งและแก้ไข ง. ถูกทุกข้ อ
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แผนจัดการเรี ยนรู้ วิชา โปรแกรมประมวลผลคา
รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
หน่ วยที่ 13 เรื่ อง การตั้งค่ าความปลอดภัยและการพิมพ์ เอกสาร สั ปดาห์ ที่ 17-18 เวลา 6 ชั่วโมง
1. สาระสาคัญ
หลังจากที่เราได้แก้ไข และตกแต่งเอกสารจนเป็ นที่พอใจแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่เราต้องเรี ยนรู ้ก็
คือ การพิมพ์เอกสารให้มีรูปแบบตามที่ตอ้ งการ ใน Microsoft Word เราสามารถกาหนด
รายละเอียดการพิมพ์ เช่น ขนาดกระดาษที่ใช้ ลักษณะการจัดวางข้อมูลบนหน้ากระดาษ จานวน
สาเนาเอกสารที่ตอ้ งการพิมพ์ ไปจนถึงข้อความที่พิมพ์ตรงหัวกระดาษและท้ายกระดาษได้อย่าง
ง่ายดาย
2. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. สามารถตั้งค่าความปลอดภัยให้กบั เอกสารได้
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่ องพิมพ์
3. มีความรู ้ความสามารถในการทางานเกี่ยวกับการสั่งพิมพ์เอกสาร
4. มีความรู ้ความสามารถในการเรี ยกดูเอกสารก่อนพิมพ์
3. กิจกรรมการเรียนรู้
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กิจกรรมครู
ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน( 30 นาที)
1. ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่เข้าเรี ยน
3. ร่ วมสนทนา
ขั้นดาเนินการสอน( 180 นาที)
1. บอกจุดประสงค์การเรี ยน
2. บรรยาย อธิ บ าย ยกตัว อย่ า ง แสดงวิ ธี ก าร
ปฎิบตั ิในแต่ ละหัวข้อการเรี ยนและให้นกั ศึกษา
ปฎิบตั ิไปพร้อมกัน
3. ครู บอกวิธีการและแนวคิดในการปฏิบตั ิที่
ถูกต้องให้แก่ผเู ้ รี ยน
4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครู จะ
ซักถามในแต่ละคน
ขั้นสรุ ป( 30 นาที)
5. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
6. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนซักถามข้อสงสัย
7. มอบหมายให้ไปหัดทาและศึกษาเพิม่ เติม
8. ทาแบบทดสอบ

กิจกรรมนักเรียน
1. ให้ความร่ วมมือกับครู ในการตรวจสอบ
2. ค้นคว้าเกี่ยวกับการพิมพ์
2. ร่ วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น
5.
6.
7.
8.

ฟัง ทาความเข้าใจและซักถาม
ฟัง ทาความเข้าใจและปฎิบตั ิตาม
ผูเ้ รี ยนซักถามข้อสงสัยและจดบันทึก
รับการประเมิน

5.
6.
7.
8.

ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระสาคัญ
นักเรี ยนสอบถามข้อสงสัย
ฟังและจดบันทึก
ทาแบบทดสอบท้ายบท

5. กิจกรรมการเรียนรู้
ก่อนเรียน
ค้นคว้าเกี่ยวกับการพิมพ์
ขณะเรียน
1. ผูเ้ รี ยนร่ วมกันศึกษาเนื้อหาปฎิบตั ิตามแล้วตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
2. ตั้งใจฟังการอธิ บาย และแนะนาจากครู
3. ทาใบงานและฝึ กหัด
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4. ร่ วมกันเฉลยใบงานและแบบฝึ กหัด
5. จดบันทึก เทคนิค แนวการที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน จากข้อแนะนาของครู ผสู ้ อน
6. ผูเ้ รี ยนซักถามในหัวข้อที่สงสัยในเนื้อหาการเรี ยนรู ้
7. ผูเ้ รี ยนสรุ ปความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนการสอน
6. สื่ อการเรียนการสอน
7. หนังสื อเรี ยนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา
8. ใบความรู ้ประจาหน่วย
9. ใบงานและแบบฝึ กหัด
10. เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์
11. แผ่นใสและเครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ
12. ซีดีสื่อการสอน
7. วัดผลประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนปฏิบตั ิภาระงานที่มอบหมายเสร็ จทันเวลาที่กาหนด
2. ตอบคาถามและสรุ ปผลงานได้อย่างถูกต้อง
3. ทาแบบฝึ กหัดหลังเรี ยนเสร็ จทันเวลาที่กาหนดและถูกต้อง
4. สนใจกระตื อรื อร้ น ในการเรี ยนรู ้ ตอบค าถาม สรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ และกล้าแสดงความ
คิดเห็น
5. มีความพยายามปรับปรุ งแก้ไขใบงานและแบบฝึ กหัดให้ถูกต้องแล้วนาส่ งครู ผสู ้ อน
8. กิจกรรมเสนอแนะ
1. ถ้าผูเ้ รี ยนมี การเตรี ยมตัวในการเรี ยนที่ ดี เช่ น อ่าน และทาการศึ กษาหนังสื อเกี่ ยวกับหน่ วย
การเรี ยนมากก่อน ถึงชัว่ โมงเรี ยน ผูเ้ รี ยน จะสามารถเรี ยน และทากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครู ผสู ้ อนมอบหมาย
ได้อย่างมีความสุ ข และเกิดความชอบ และสนุกกับการเรี ยนในชั้นเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนต้องมีความขยัน หมัน่ ฝึ กฝนบทเรี ยนอยูเ่ สมอทั้งก่อนและหลังเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนต้องมีความกล้าที่จะถามเมื่อสงสัยทั้งในห้องและนอกห้องเรี ยนกับครู ผสู ้ อน
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เกณฑ์การประเมินผล
วัดผลสัมฤทธิ์จากแบบประเมินผลการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80-100
ร้อยละ 70-79
ร้อยละ 60-69
ร้อยละ 50-59
ต่ากว่าร้อยละ 50

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ผลการเรี ยนดีมาก
ผลการเรี ยนดี
ผลการเรี ยนปานกลาง
ผลการเรี ยนผ่านเกณฑ์
ผลการเรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
8-10 คะแนน
5-7 คะแนน
ต่ากว่า 5 คะแนน

แบบและเกณฑ์ ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล
คาชี้แจง ให้ผปู ้ ระเมินขีดเครื่ องหมายถูก ✓ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวังให้เกิดกับนักเรี ยน
เกณฑ์ การตัดสิ น
2
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมในระดับแบบสม่าเสมอ
มีพฤติกรรมในระดับผ่านเกณฑ์
มีพฤติกรรมในระดับไม่ผา่ นเกณฑ์

เกณฑ์ การประเมิน
8 - 10
5-7
ต่ากว่า 5

คะแนน
คะแนน
คะแนน

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีพฤติกรรมดี
มีพฤติกรรมพอใช้
มีพฤติกรรมที่ตอ้ งปรับปรุ ง
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พฤติกรรมของนักเรียน

เลข ชื่อ – สกุล
ที่ ผูร้ ับการ
ประเมิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ความมีวนิ ยั ความ
มนุษย์
ขยันหมัน่ ความ
รับผิดชอบ สัมพันธ์ เพียร
รอบคอบ รวม
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20

ผูป้ ระเมิน……………………………
(…………………………..)
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บันทึกหลังการสอน (ปัญหาและข้ อเสนอแนะ)
ผลการใช้แผนการสอน

ผลการเรี ยนของนักเรี ยน

ผลการสอนของครู
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เฉลยแบบฝึ กหัด บทที่ 13

ตอนที่ 1 จงทาเครื่ องหมายวงกลม ล้อมรอบตัวเลือกทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ด
1. คาสั่งสาหรับกาหนดรหัสผ่านเพื่อเปิ ดและแก้ไข อยูท่ ี่ใด
ก. File->Protect Document
ข. File->Info->Encrypt Password
ค. ที่หน้ าต่ าง Save As คลิกปุ่ ม Tools เลือก General Options...
ง. Insert->Protect Document
2. เมื่อต้องการเรี ยกดูเอกสารก่อนพิมพ์ ต้องใช้คาสัง่ ใด?
ก. >File>Print
ข. >File>Print Preview
ค. >View>Page Layout
ง. >File>Page Setup
3. เมื่อตัวชี้เมาส์มีลกั ษณะ เมื่อคลิกเมาส์
ในเอกสารจะมีการแสดงผลอย่างไร ?
ก. เอกสารจะถูกย่อลง
ข. เอกสารจะถูกขยายขึน้
ค. แสดงเอกสารหน้าถัดไปขึ้นมา
ง. ปิ ดการแสดงผลเอกสารก่อนพิมพ์
4. เมื่อต้องการพิมพ์ขอ้ ความเฉพาะหน้า 10 โดยที่ตวั ชี้เมาส์อยูใ่ นหน้า 10 ด้วย ต้องสัง่ พิมพ์อย่างไร?
ก. คลิกปุ่ ม
ข. เลือกช่อง Current ในกรอบ Page range
ค. ใส่ เลข 10 ในช่อง Pages
ง. ข้ อ ข. และ ค. ถูก

5. เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารหน้า 14 ถึง หน้า 20 โดยพิมพ์เฉพาะหน้าคู่ตอ้ งป้ อนตัวเลขในช่อง Pages
อย่างไร ?
ก. 14 - 20
ข. 14 - 16 , 18 - 20
ค. 20 - 14
ง. 14 , 16 , 18 , 20
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ตอนที่ 2 อธิบายปุ่ มคาสั่ งต่ อไปนี้
1. สั่งพิมพ์
2. ระบุจานวนชุดที่พิมพ์
3. เลือกเครื่ องพิมพ์
4. กาหนดค่ าเพิ่มเติม
5. เลือกหน้ าที่ต้องการพิมพ์
6. ระบุหน้ าที่พิมพ์
7. พิมพ์ ด้านเดียวหรื อกลับกระดาษ
8. กาหนดการเรี ยงชุดเมื่อพิมพ์ หลายชุด
9. พิมพ์ แนวตั้งหรื อแนวนอน
10. ขนาดกระดาษ
11. ระยะขอบกระดาษ
12. จานวนหน้ าต่ อกระดาษ 1 แผ่ น
13. การตั้งค่ ากระดาษ
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ภาคผนวก
รู ปแบบการประเมินผลให้ คะแนน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ทุกหน่ วยการเรียน
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
วิชา โปรแกรมประมวลผลคา รหัสวิชา 2204-2108 ชั้น ปวช.
ภาคเรียนที่ …….. ปี การศึกษา ……….
ระดับชั้น ปวช. สาขา วิทยาลัย
(ผู้เรี ยนประเมินตนเอง) สอนโดย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวข้ อประเมิน
1. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
2. มีความรับผิดชอบใฝ่ ดีใฝ่ รู ้
3. สนใจปฏิบตั ิงานที่มอบหมายด้วยความกระตือรื อร้น
4. สะอาดเป็ นระเบียบและมีความรอบคอบในการทางาน
5. ซื่อสัตย์ เสี ยสละ และมีน้ าใจ
6. รู ้หน้าที่และตระหนักในความพอเพียงตามศักยภาพของการเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา
.............................................................................................................................................................
รู ปแบบการประเมินให้ คะแนน
5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = พอใช้ , 2 = ควรปรับปรุ ง , 1 = ร่ วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม
หัวข้อประเมิน
1. 2. 3. 4. 5. 6. รวม ลงชื่อผูป้ ระเมิน
เลขที่
ชื่อ – สกุล
(5) (5) (5) (5) (5) (5) คะแนน
1
2
3
4
5
6
ข้ อคิดเห็นจากผู้ประเมิน
ลงชื่ อ...............................................ผู้ประเมิน
(……………………………)
วันที…
่ ………เดือน……………ปี พ.ศ.………
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แบบประเมินสาระการเรียนรู้
วิชา โปรแกรมประมวลผลคา รหัสวิชา 2204-2108
ภาคเรียนที่ …….. ปี การศึกษา ……….
ระดับชั้น ปวช. สาขา วิทยาลัย
(ผู้เรี ยนประเมินตนเอง) สอนโดย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวข้ อประเมิน
1. มีความเข้าใจโปรแกรมประมวลผลคา
2. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคา
3. เห็นถึงความสาคัญของโปรแกรมประมวลผลคา
……………………………………………………………………………………………………….
รู ปแบบการประเมินให้ คะแนน
5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = พอใช้ , 2 = ควรปรับปรุ ง , 1 = ร่ วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม
หัวข้อประเมิน
เลขที่
ชื่อ – สกุล
1. 2. 3. 4. 5. 6. รวม ลงชื่อผูป้ ระเมิน
(5) (5) (5) (5) (5) (5) คะแนน
1
2
3
4
5
6
ข้ อคิดเห็นจากผู้ประเมิน
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ลงชื่ อ...............................................ผู้ประเมิน
(……………………………)
วันที…
่ ………เดือน……………ปี พ.ศ.………
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
วิชา โปรแกรมประมวลผลคา รหัสวิชา 2204-2108
ภาคเรียนที่ ……..
ปี การศึกษา ……….
ระดับชั้น ปวช. สาขา วิทยาลัย
(ผู้สอนประเมินผู้เรียน) สอนโดย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวข้ อประเมิน
1. การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสถานศึกษา
2. มีความรับผิดชอบใฝ่ ดีใฝ่ รู ้
3. สนใจปฏิบตั ิงานที่มอบหมายด้วยความกระตือรื อร้น
4. สะอาดเป็ นระเบียบและมีความรอบคอบในการทางาน
5. ซื่อสัตย์ เสี ยสละ และมีน้ าใจ
6. รู ้หน้าที่และตระหนักในความพอเพียงตามศักยภาพของการเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา
.............................................................................................................................................................
รู ปแบบการประเมินให้ คะแนน
5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = พอใช้ , 2 = ควรปรับปรุ ง , 1 = ร่ วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม
หัวข้อประเมิน
1. 2. 3. 4. 5. 6. รวม
เลขที่
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
(5) (5) (5) (5) (5) (5) คะแนน
1
2
3
4
ข้ อคิดเห็นจากผู้ประเมิน
……………………………………………………………………………………………………….…
ลงชื่ อ...............................................ผู้ประเมิน
(……………………………)
วันที…
่ ………เดือน……………ปี พ.ศ.………
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แบบประเมินสาระการเรียนรู้
วิชา โปรแกรมประมวลผลคา หัสวิชา 2204-2108
ภาคเรียนที่ …….. ปี การศึกษา ……….
ระดับชั้น ปวช. สาขา วิทยาลัย
(ผู้สอนประเมินผู้เรียน) สอนโดย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หัวข้ อประเมิน
1. มีความเข้าใจโปรแกรมประมวลผลคา
2. มีทกั ษะในการใช้โปรแกรมประมวลผลคา
3. เห็นถึงความสาคัญของโปรแกรมประมวลผลคา
……………………………………………………………………………………………………….
รู ปแบบการประเมินให้ คะแนน
5 = ดีมาก , 4 = ดี , 3 = พอใช้ , 2 = ควรปรับปรุ ง , 1 = ร่ วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม
หัวข้อประเมิน
เลขที่
ชื่อ – สกุล
หมายเหตุ
1. 2. 3. 4. 5. 6. รวม
(5) (5) (5) (5) (5) (5) คะแนน
1
2
3
4
5
6
ข้ อคิดเห็นจากผู้ประเมิน
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ลงชื่ อ...............................................ผู้ประเมิน
(……………………………)
วันที…
่ ………เดือน……………ปี พ.ศ.………
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แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคิดเห็นต่ อสื่ อการสอน
วิชา โปรแกรมประมวลผลคา ประจาภาคเรียนที่ ปี การศึกษา
ระดับ ปวช. สาขา วิทยาลัย โดย
...................................................................
เพื่อทราบผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการใช้สื่อการสอนวิชา โปรแกรมประมวลผลคา ซึ่ ง
จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการปรับปรุ งและพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อผูใ้ ช้และผูเ้ รี ยนมากยิง่ ขึ้นใน
การดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ต่อไป
ความหมายของระดับความคิดเห็น
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดีมาก
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็น ดี
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยมาก
ตอนที่ 1
โปรดกาเครื่ องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพ
 นักเรี ยน- นักศึกษา  ครู ผสู ้ อน
 อื่น ๆ……………………
1.2 ระดับกากรศึกษา
 ปวช.หรื อเทียบเท่า  ปวส.  ปริ ญญาตรี  สู งกว่าปริ ญญาตรี
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่ อการสอนและผลที่ได้จากการใช้สื่อ
ระดับความ
คิดเห็น
รายการ
4 3 2 1
2.1 ความคิดเห็นด้ านเนื้อหาสาระใบงานและ แบบฝึ กหัด
2.1.1 เนื้อหาสาระครอบคลุมตามหลักสู ตรการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิ การ
2.1.2 สื่ อการสอนนี้ช่วยให้ฟ้ื นฟูความรู ้เดิมและเกิดความเชื่อมัน่ มากน้อยเพียงใด
2.1.3 สื่ อการสอนนี้ช่วยให้เกิดความรู ้ใหม่เพิ่มขึ้นเพียงใด
2.1.4 สื่ อการสอนนี้ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพียงใด
2.1.5 ช่วยเพิ่มให้เกิดกระบวนการคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้เพียงใด
2.1.6 ช่วยให้ผใู ้ ช้ความเชื่อมัน่ ในตนเองในหลักการที่ถูกต้องเพียงใด
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2.1.7 ช่วยเสริ มสร้างให้เกิดความคิดรวบยอดนา ไปประยุกต์ใช้เพียงใด
2.1.8 การเรี ยงลาดับความสาคัญของเนื้ อหาสาระมีความเหมาะสมเพียงใด
รายการ

ระดับความ
คิดเห็น
4 3 2 1

2.1.9 กิจกรรมในการจัดการเรี ยนการสอนเหมาะสม เพียงใด
2.1.10 ใบงาน/แบบฝึ กหัดมีความเหมาะสมเพียงใด
2.2 ด้ านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้สอน
2.2.1 ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความสามารถในการสอนเพียงใด
2.2.2 ครู ผสู ้ อนมีเทคนิคในการสอนมากน้อยเพียงใด
2.2.3 ครู ผสู ้ อนมีการบูรณาการสอนและการจัดกิจกรรมการสอนน่าสนใจเพียงใด
2.2.4 ครู ผสู ้ อนมีการเฉลยแบบฝึ กหัดหลังบทเรี ยนในชั้นเรี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้
รับรู ้และปรับปรุ งข้อผิดพลาดทุกหน่วยการเรี ยนมากน้อย เพียงใด
2.2.5 ครู ผสู ้ อนมีการแทรกและอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่นกั เรี ยนใน
การจัดกิจกรรมการสอนในระดับใด
2.3 ความคิดเห็นด้ านอื่น ๆ
2.3.1 สานวนภาษาที่ใช้ง่ายต่อความเข้าใจเพียงใด
2.3.2 รู ปแบบเหมาะสมเพียงใด
2.3.3 มีความถูกต้องชัดเจนมากน้อยเพียงใด
2.3.4 ผูส้ ร้างสื่ อนี้มีความรู ้ ทักษะ และเทคนิคในการถ่ายทอดอยู่ ในระดับใด
2.3.5 ความพึงพอใจของท่านจากการใช้สื่อนี้ อยูใ่ น ระดับใด
ตอนที่ 2
1. ผูเ้ รี ยนมีความคิดเห็นอย่างไรในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผสู ้ อนความรู ้ความสามารถในการ
สร้างและใช้สื่อการสอนรวมทั้งบูรณาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1.1 ข้อดีและ/หรื อ ข้อที่ประทับใจ
...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1.2 ข้อควรปรับปรุ ง
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...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1.3 ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………….................
.............................................................................................................................................................

