
 
แผนการสอน 

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
 

รหัส  20800202 วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการอาชีพ 
สาขาวชิาช่างอเิลก็ทรอนิกส์     หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง 

ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม 
 

 
จดัท าโดย 

 

 
นายพงศ์พทัธ์ มังคละครีี 

 

แผนกวชิาอเิลก็ทรอนิกส์     คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 
 
 
 
 



แผนการสอนรายวชิา 
 

รหัส  20800202  วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจดัการอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายพงศ์พทัธ์ มังคละครีี 
 

แผนกวชิาอเิลก็ทรอนิกส์     คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยันครพนม 

 
 
 
 
 
 



แผนการสอนรายวชิา 
ช่ือรายวชิา วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ                                 รหสัวชิา  20800202   
หลกัสูตร ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง                                                       แผนก ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
หน่วยกิจ   3   หน่วยกิต  4  ชัว่โมง/สัปดาห์                                        จ  านวนชัว่โมงรวม   64   ชัว่โมง  
ภาคเรียนท่ี   1                                                                                                          ปีการศึกษา   2559 

จุดประสงค์รายวชิา เพือ่ให้  
1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานอาชีพการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ  
2. สืบคน้และส่ือสารขอ้มูลโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต  
3. ใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูปตามลกัษณะงานอาชีพ  
4. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผดิชอบในการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศ  
มาตรฐาน/สมรรถนะรายวชิา  
1. ใชง้านระบบคอมพิวเตอร์  
2. ใชง้านการบ ารุงรักษา Tablet  
3. ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  
4. ใชง้านระบบปฏิบติัการ  
5. ใชง้านโปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Word 2010  
6. ใชโ้ปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010  
7. ใชโ้ปรแกรมน าเสนอขอ้มูล Microsoft Power Point 2010  
8. ใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานอาชีพ  
9. ใชบ้ริการบนอินเทอร์เน็ต  
10. ปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบสรสนเทศและงานอาชีพ  
คาอธิบายรายวชิา  
          ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้
ระบบปฏิบติัการ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เพื่อจดัทาเอกสารในงานอาชีพ การใช้
โปรแกรมตารางท าการเพื่อ การค านวณในงานอาชีพ การใชโ้ปรแกรมการน าเสนอผลงาน หรือการ
ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืนๆ ตามลกัษณะงานอาชีพ การใชอิ้นเทอร์เน็ตสืบคน้ขอ้มูลเพื่องานอาชีพ
และการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ จริยธรรมและความ
รับผดิชอบในการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศและงานอาชีพ  
 
 



หน่วยการเรียนรู้ 
รหสั  20800202   วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ 
จ านวน  3   ชัว่โมง/สัปดาห์ 
 

หน่วยที ่ ช่ือหน่วยการสอน จ านวนช่ัวโมง 
1 ระบบคอมพิวเตอร์  4 

2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  8 

3 ระบบปฏิบัติการ  8 

4 การใช้งานโปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Word 
2010  

8 

5 การใช้โปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010  8 

6 การใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูล Microsoft 
PowerPoint 2010  

8 

7 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานอาชีพ  8 

8 การใช้อินเตอร์เน็ต  8 

9 จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ
และงานอาชีพ  

4 

รวม 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

                แผนการสอน วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ รหสั  20800202   ผูเ้ขียน
ไดเ้ขียนแผนการสอนตาม จุดประสงคร์ายวชิา และมาตรฐานรายวชิาตลอดจนค าอธิบายรายวชิาตาม
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช  2546  ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์  ตลอดจนได้
เรียบเรียงเน้ือหาและใบงานเพื่อเป็นแนวทางในการสอนของครูในสาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์  ใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีไดท้  าการสอน วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการ
จดัการอาชีพ รหสั  20800202    
             โดยไดเ้นน้มุ่งสมรรถนะอาชีพเพื่อใหน้กัศึกษาน าความรู้ท่ีไดรั้บสามารถน าไปประกอบ
อาชีพต่อไปได ้
 
 
 

                                                                                                       นายพงศพ์ทัธ์  มงัคละคีรี 
                                                                                                        อาจารย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        1 

วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ สอนคร้ังที่    1 
ช่ือหน่วย   ระบบคอมพิวเตอร์ คาบรวม       4 

ช่ือเร่ือง                       ระบบคอมพิวเตอร์ จ านวนคาบ   4 
หัวข้อเร่ือง            
          1. รู้จกักบัระบบคอมพิวเตอร์  
         2. ใชง้าน ระบบคอมพิวเตอร์  
         3. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได ้ 
         4. อธิบายองคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได ้ 
 สาระส าคัญ 
        ระบบคอมพิวเตอร์ คือ องคป์ระกอบหลกัท่ีจะทาใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถทางานได้
อยา่งสมบูรณ์ ถา้ขาดองคป์ระกอบส่วนใดส่วนหน่ึงแลว้คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถท่ีจะทางานได้
ระบบของคอมพิวเตอร์น้ีจะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัท่ีสาคญั 3 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์
ซอฟตแ์วร์ และพีเพิลแวร์ กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ เร่ิมจากป้อนขอ้มูลเขา้หน่วยป้อน
ขอ้มูล ผา่นการประมวลผลจากซีพียแูละส่งผลลพัธ์ออกทางหน่วยแสดงผล  

 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                             
   1.1 เขา้ใจหลกัการของระบบคอมพิวเตอร์ 
         1.1.1 อธิบายองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 
         1.1.2 อธิบายระบบคอมพิวเตอร์ 
   1.2 เขา้ใจระบบคอมพิวเตอร์ 
         1.2.1 บอกวตัถุประสงคข์องระบบคอมพิวเตอร์ 
         1.2.2 อธิบายการจ าแนกระบบคอมพิวเตอร์ 
         1.2.3 บอกโยชน์ของระบบคอมพิวเตอร์ 
         1.2.4 อธิบายเทคโนโลยใีหม่ของระบบคอมพิวเตอร์ 
        1.2.5 บอกองคก์รมาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์ 
 
 
 

 
 
 



 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
1. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
2. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

เน้ือหารายวชิาท่ีสอน 
3. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
4. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
1. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
2. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
3. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหารายวชิา

โดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
4. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
5. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

1. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

2. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
1. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
2. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
3. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

1. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
2. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
3. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
4. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
5. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
1. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
2. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 



 
งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
1. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
1. ใหท้ าค าถามทา้ยบทท่ี  1  จ านวน 1 ขอ้ 
2. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 
3. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
1. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

1. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
2. แผนการสอนหน่วยท่ี 1  สัปดาห์ท่ี  1-2 

ส่ือโสตทศัน์ 
1. แผน่ใส 
2. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
3. วดีีทศัน์ 
4. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
1. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
2. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้  เกณฑ์ผา่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
1. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
2. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
4. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์



 

บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        2 

วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ สอนคร้ังที่    2-3 
ช่ือหน่วย   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คาบรวม       8 

ช่ือเร่ือง     ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ จ านวนคาบ   4 
หัวข้อเร่ือง            

1. รู้จักกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้  
4. แยกแยะระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้  

 สาระส าคัญ 
        ขอ้มูลและสารสนเทศเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัยิง่ขององคก์รและเป็นส่ิงจาเป็นต่อการด าเนินงาน
และประสานงานขององคก์ร ทุกหน่วยงานตอ้งมีการแสวงหาสารสนเทศทั้งส้ิน สารสนเทศเป็น
ขอ้มูลท่ีมีความหมายและมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจ ลดความไม่แน่นอน ความไม่กระจ่างในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงช่วยแกปั้ญหา ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวติโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม การ
มีสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง แน่นอนยอ่มหมายถึงผลกาไรในอนาคต สารสนเทศจึงมีความส าคญัยิง่ต่อ
การตดัสินใจในการบริหารงาน และวางแผนสาหรับอนาคต 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                             
   1.1 เขา้ใจหลกัการของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
         1.1.1 อธิบายองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
         1.1.2 อธิบายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   1.2 เขา้ใจระบบคอมพิวเตอร์ 
         1.2.1 บอกวตัถุประสงคข์องเทคโนโลยสีารสนเทศ 
         1.2.2 อธิบายการจ าแนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 
         1.2.3 บอกโยชน์ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
         1.2.4 อธิบายเทคโนโลยใีหม่ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
        1.2.5 บอกองคก์รมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
5. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
6. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

เน้ือหารายวชิาท่ีสอน 
7. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
8. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
6. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
7. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
8. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหารายวชิา

โดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
9. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
10. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

3. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

4. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
4. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
5. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
6. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

6. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
7. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
8. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
9. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
10. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
3. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
4. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
2. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
4. ใหท้ าค าถามทา้ยบทท่ี  1  จ านวน 1 ขอ้ 
5. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 
6. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
2. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

3. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
4. แผนการสอนหน่วยท่ี 1  สัปดาห์ท่ี  1-2 

ส่ือโสตทศัน์ 
5. แผน่ใส 
6. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
7. วดีีทศัน์ 
8. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
3. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
4. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้  เกณฑ์ผา่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
5. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
6. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
7. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
8. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 
 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        3 

วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ สอนคร้ังที่    4-5 
ช่ือหน่วย   ระบบปฏิบติัการ คาบรวม       8 

ช่ือเร่ือง     ระบบปฏิบติัการ จ านวนคาบ   4 
หัวข้อเร่ือง            

1. รู้จกักบัระบบปฏิบติัการ  
2. ใชง้านระบบปฏิบติัการ  
3. อธิบายความหมายของระบบปฏิบติัการได ้ 
4. แยกแยะลกัษณะหนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการ ได ้

 สาระส าคัญ 
        ระบบปฏิบติัการเป็นโปรแกรมท่ีอยูใ่นเคร่ือง เร่ิมทางานตั้งแต่เปิดไฟเขา้เคร่ืองหลงัจากการ
ตรวจสอบฮาร์ดแวร์เสร็จจะทางานไปเร่ือยๆ จนพร้อมท่ีจะรับคาสั่งจากผูใ้ชง้าน มีหนา้ท่ีจดัการ
กระบวนการทางานต่างๆ ภายในเคร่ืองทั้งหมด  
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   1.1 เขา้ใจหลกัการของระบบปฏิบติัการ 
         1.1.1 อธิบายองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานของระบบปฏิบติัการ 
         1.1.2 อธิบายระบบปฏิบติัการ 
   1.2 เขา้ใจระบบคอมพิวเตอร์ 
         1.2.1 บอกวตัถุประสงคข์องระบบปฏิบติัการ 
         1.2.2 อธิบายการจ าแนกระบบปฏิบติัการ 
         1.2.3 บอกโยชน์ของระบบปฏิบติัการ 
         1.2.4 อธิบายเทคโนโลยใีหม่ของระบบปฏิบติัการ 
        1.2.5 บอกองคก์รมาตรฐานระบบปฏิบติัการ 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
9. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
10. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

เน้ือหารายวชิาท่ีสอน 
11. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
12. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
11. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
12. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
13. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหารายวชิา

โดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
14. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
15. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

5. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

6. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
7. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
8. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
9. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

11. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
12. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
13. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
14. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
15. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
5. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
6. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
3. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
7. ใหท้ าค าถามทา้ยบทท่ี  1  จ านวน 1 ขอ้ 
8. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 
9. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
3. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

5. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
6. แผนการสอนหน่วยท่ี 1  สัปดาห์ท่ี  1-2 

ส่ือโสตทศัน์ 
9. แผน่ใส 
10. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
11. วดีีทศัน์ 
12. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
5. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
6. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้  เกณฑ์ผา่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
9. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
10. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
11. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
12. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
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          ผลการเรียนของนักเรียน 
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 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 
 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        4 

วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ สอนคร้ังที่    6-8 
ช่ือหน่วย   การใชง้านโปรแกรมประมวลผลค า 
Microsoft Word 2010 

คาบรวม       8 

ช่ือเร่ือง     การใชง้านโปรแกรมประมวลผลค า Microsoft Word 
2010 

จ านวนคาบ   4 

หัวข้อเร่ือง            
1. ใชง้านโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได ้ 
2. ใชง้านพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได ้ 
3. สามารถจดัการกบัขอ้ความในโปรแกรม Microsoft Word 2010 ได้ 

 สาระส าคัญ 
        Microsoft Word 2010 เหมาะสาหรับผูท่ี้ตอ้งการสร้างและใชเ้อกสารร่วมกบัผูอ่ื้น ผูใ้ชจ้ะไดรั้บ
ประโยชน์จากการปรับปรุงคุณลกัษณะการแกไ้ขและการจดัรูปแบบ เคร่ืองมือ การสร้างแผนภูมิ 
เคร่ืองมือไดอะแกรม (SmartArt) ใหม่ อินเตอร์เฟสสาหรับผูใ้ชแ้บบใหม่ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ อีก
มากมาย และยงัมีการเพิ่มเขียนสมุดบนัทึกบนเวบ็ใน Microsoft Word 2010 เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ
สร้างและจดัการกิจกรรมต่างๆ ในการเขียนสมุดบนัทึกบนเวบ็ใน Microsoft Word 2010 ท่ีมี
คุณลกัษณะการแกไ้ขมากมาย นอกจากน้ียงัมีคุณสมบติัใหม่ ๆ อีกมากมาย ใน Microsoft Word 
2010 ซ่ึงปรับปรุงการเขียนเอกสารใหดี้ยิง่ข้ึนสาหรับผูใ้ช ้
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                             
   1.1 เขา้ใจหลกัการพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2010 
         1.1.1 อธิบายองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Word 2010 
         1.1.2 อธิบายโปรแกรม Microsoft Word 2010 
   1.2 เขา้ใจระบบคอมพิวเตอร์ 
         1.2.1 บอกวตัถุประสงคข์องโปรแกรม Microsoft Word 2010 
         1.2.2 อธิบายการจ าแนกโปรแกรม Microsoft Word 2010 
         1.2.3 บอกโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word 2010 
         1.2.4 อธิบายเทคโนโลยใีหม่ของโปรแกรม Microsoft Word 2010 
        1.2.5 บอกองคก์รมาตรฐานโปรแกรม Microsoft Word 2010 
 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
13. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
14. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

เน้ือหารายวชิาท่ีสอน 
15. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
16. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
16. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
17. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
18. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหารายวชิา

โดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
19. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
20. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

7. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

8. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
10. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
11. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
12. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

16. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
17. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
18. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
19. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
20. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
7. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
8. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
4. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
10. ใหท้ าค าถามทา้ยบทท่ี  1  จ านวน 1 ขอ้ 
11. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 
12. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
4. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

7. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
8. แผนการสอนหน่วยท่ี 1  สัปดาห์ท่ี  1-2 

ส่ือโสตทศัน์ 
13. แผน่ใส 
14. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
15. วดีีทศัน์ 
16. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
7. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
8. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้  เกณฑ์ผา่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
13. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
14. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
15. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
16. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 
 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่       5 

วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ สอนคร้ังที่    9-10 
ช่ือหน่วย   การใชโ้ปรแกรมตารางงาน Microsoft 
Excel 2010 

คาบรวม       8 

ช่ือเร่ือง     การใชโ้ปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010 จ านวนคาบ   4 
หัวข้อเร่ือง            

1. ใช้งานโปรแกรมตารางงาน Microsoft Excel 2010 ได้  
2. ใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได ้ 
3. ตกแต่งแผ่นงาน (Work Sheet) ได ้ 

 สาระส าคัญ 
        โปรแกรมกระดาษทาการท่ีศึกษาในหน่วยน้ีจะใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงเป็น
โปรแกรมท่ีใชง้านไดง่้ายและสะดวกในการใชง้านมาก โปรแกรมน้ีจึงเป็นโปรแกรมท่ีนิยมใชก้นั
แพร่หลายมาก Microsoft Excel เป็นโปรแกรมหน่ึงในชุดของโปรแกรม Microsoft Office ใชใ้น
ดา้นการคานวณ การสร้างกราฟและการจดัการทางดา้นฐานขอ้มูล  รูปแบของโปรแกรมมีลกัษณะ
เป็นตารางกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ แต่การแสดงผลจะแสดงผลไดม้ากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั
ขนาดและความกวา้งของแต่ละเซลลร์วมทั้งความละเอียดในการแสดงผลดว้ย 
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                             
   1.1 เขา้ใจหลกัการของพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 
         1.1.1 อธิบายองคป์ระกอบขั้นการจดัการกบัตาราง (Table) บนแผน่งาน (Work Sheet) 
         1.1.2 อธิบายการจดัการกบัตาราง (Table) บนแผน่งาน (Work Sheet) 
   1.2 เขา้ใจพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 
         1.2.1 บอกวตัถุประสงคข์องพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 
         1.2.2 อธิบายการจดัการกบัตาราง (Table) บนแผน่งาน (Work Sheet) 
         1.2.3 บอกโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 
         1.2.4 อธิบายเทคโนโลยใีหม่ของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 
        1.2.5 บอกองคก์รมาตรฐานสูตรและฟังกช์นัในการคานวณและการสร้างกราฟ 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
17. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
18. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

เน้ือหารายวชิาท่ีสอน 
19. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
20. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
21. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
22. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
23. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหารายวชิา

โดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
24. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
25. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

9. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

10. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
13. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
14. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
15. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

21. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
22. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
23. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
24. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
25. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
9. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
10. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
5. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
13. ใหท้ าค าถามทา้ยบทท่ี  1  จ านวน 1 ขอ้ 
14. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 
15. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
5. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

9. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
10. แผนการสอนหน่วยท่ี 1  สัปดาห์ท่ี  1-2 

ส่ือโสตทศัน์ 
17. แผน่ใส 
18. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
19. วดีีทศัน์ 
20. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
9. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
10. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้  เกณฑ์ผา่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
17. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
18. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
19. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
20. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 
 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่       6 

วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ สอนคร้ังที่    11-12 
ช่ือหน่วย   การใชโ้ปรแกรมน าเสนอขอ้มูล 
Microsoft PowerPoint 2010 

คาบรวม       8 

ช่ือเร่ือง     การใชโ้ปรแกรมน าเสนอขอ้มูล Microsoft PowerPoint 
2010 

จ านวนคาบ   4 

หัวข้อเร่ือง            
1. ใช้งานโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010ได้  
2. ใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Power point ได้  
3. การท างานกับภาพนิ่ง ได้  

 สาระส าคัญ 
      การน าเสนอ เป็นการส่ือสารเพื่อถ่ายทอดขอ้มูลจากผูน้ าเสนอไปยงักลุ่มของผูรั้บสารใหเ้กิด
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีน าเสนอ โดยอาศยัเทคนิค และส่ือต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อโนม้นา้วใหผู้ฟั้ง
เกิดความประทบัใจการนาเสนอมีความส าคญัต่ออาชีพหลายๆ อาชีพ ฉะนั้น ผูน้ าเสนอจะตอ้ง
ท าการศึกษาขอ้มูลต่างๆ วเิคราะห์ผูฟั้ง โอกาสและสถานการณ์ในการน าเสนอดว้ยเพื่อใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมายท่ีวางไวแ้ละสามารถส่ือความหมายไดต้รงกนัระหวา่งผูน้ าเสนอ ในบทน้ีเป็นการศึกษา
การใชโ้ปรแกรม Microsoft Power Point 2010 เป็นโปรแกรมท่ีใชง้านไดง่้าย และสะดวกในการใช้
งาน  
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                             
   1.1 เขา้ใจหลกัการของโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 
         1.1.1 อธิบายองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานของโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 
         1.1.2 อธิบายโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 
   1.2 เขา้ใจโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 
         1.2.1 บอกวตัถุประสงคข์องโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 
         1.2.2 อธิบายการจ าแนกโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 
         1.2.3 บอกโยชน์ของโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 
         1.2.4 อธิบายเทคโนโลยใีหม่ของโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 
        1.2.5 บอกองคก์รมาตรฐานโปรแกรมน าเสนอMicrosoft Power Point 2010 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
21. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
22. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

เน้ือหารายวชิาท่ีสอน 
23. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
24. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
26. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
27. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
28. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหารายวชิา

โดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
29. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
30. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

11. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

12. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
16. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
17. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
18. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

26. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
27. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
28. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
29. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
30. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
11. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
12. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
6. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
16. ใหท้ าค าถามทา้ยบทท่ี  1  จ านวน 1 ขอ้ 
17. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 
18. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
6. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

11. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
12. แผนการสอนหน่วยท่ี 1  สัปดาห์ท่ี  1-2 

ส่ือโสตทศัน์ 
21. แผน่ใส 
22. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
23. วดีีทศัน์ 
24. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
11. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
12. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้  เกณฑ์ผา่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
21. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
22. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
23. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
24. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 
 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        7 

วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ สอนคร้ังที่   13-14 
ช่ือหน่วย   โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานอาชีพ คาบรวม       8 

ช่ือเร่ือง     โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานอาชีพ จ านวนคาบ   4 
หัวข้อเร่ือง            

1. รู้จักกับโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ ได้  
2. ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปอื่นๆได้  
3. ใช้โปรแกรมอ่านเอกสารไฟล์ PDF Adobe Acrobat ได้  

 สาระส าคัญ 
        โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานอาชีพนั้นมีหลายโปรแกรมท่ีสามารถสร้างประโยชน์และอ านวย
ความสะดวกใหก้บัองคก์ร เช่น การจดัการกบัฐานขอ้มูลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อ
การน ามาใชง้าน การเก็บขอ้มูลไม่ดว้ยการบีบอดัไฟลเ์พื่อประหยดัพื้นท่ีในการท างาน การแปลง
ไฟลเ์อกสารเป็น PDF และใส่รหสัเพื่อป้องกนัการคดัลอกขอ้มูล การใชโ้ปรแกรมสแกนไวรัส
เพื่อไม่ใหไ้วรัสท าลายระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลส าคญั เป็นตน้  
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                             
   1.1 เขา้ใจหลกัการของโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ 
         1.1.1 อธิบายองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานของโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ 
         1.1.2 อธิบายโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ 
   1.2 เขา้ใจโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ 
         1.2.1 บอกวตัถุประสงคข์องโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ 
         1.2.2 อธิบายการจ าแนกโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ 
         1.2.3 บอกโยชน์ของโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ 
         1.2.4 อธิบายเทคโนโลยใีหม่ของโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ 
        1.2.5 บอกองคก์รมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
25. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
26. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

เน้ือหารายวชิาท่ีสอน 
27. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
28. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
31. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
32. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
33. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหารายวชิา

โดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
34. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
35. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

13. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

14. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
19. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
20. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
21. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

31. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
32. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
33. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
34. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
35. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
13. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
14. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
7. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
19. ใหท้ าค าถามทา้ยบทท่ี  1  จ านวน 1 ขอ้ 
20. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 
21. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
7. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

13. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
14. แผนการสอนหน่วยท่ี 1  สัปดาห์ท่ี  1-2 

ส่ือโสตทศัน์ 
25. แผน่ใส 
26. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
27. วดีีทศัน์ 
28. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
13. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
14. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้  เกณฑ์ผา่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
25. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
26. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
27. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
28. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 
 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        8 

วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ สอนคร้ังที่    15 
ช่ือหน่วย   การใชอิ้นเตอร์เน็ต คาบรวม       8 

ช่ือเร่ือง     การใชอิ้นเตอร์เน็ต จ านวนคาบ   4 
หัวข้อเร่ือง            

1. รู้จักกับอินเทอร์เน็ตได้  
2. ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้  
3. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ได้ ใช้งานบริการบนอินเทอร์เน็ตได้  

 สาระส าคัญ 
        อินเทอร์เน็ต คือ กลุ่มของเครือข่ายคอมพิวเตอร์จานวนมากท่ีเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัภายใตร้ะบบ
มาตรฐานเดียวกนัจนกลายเป็นสังคมเครือข่ายขนาดใหญ่ ซ่ึงคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ืองสามารถรับ-

ส่งขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ เช่น อกัษร รูปภาพและเสียงได ้รวมทั้งการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเคร่ืองมือติดต่อส่ือสารท่ีกาลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก เหตุผลก็
คือผูใ้ชส้ามารถติดต่อส่ือสารและรับรู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในโลกน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่าย คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลอนัมหาศาลของโลก 
ซ่ึงรวมทั้งแหล่งบริการและแหล่งสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ ของโลก  
 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                             
   1.1 เขา้ใจหลกัการของอินเทอร์เน็ต 
         1.1.1 อธิบายองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานของอินเทอร์เน็ต 
         1.1.2 อธิบายอินเทอร์เน็ต 
   1.2 เขา้ใจระบบอินเทอร์เน็ต 
         1.2.1 บอกวตัถุประสงคข์องอินเทอร์เน็ต 
         1.2.2 อธิบายการจ าแนกอินเทอร์เน็ต 
         1.2.3 บอกโยชน์ของอินเทอร์เน็ต 
         1.2.4 อธิบายเทคโนโลยใีหม่ของอินเทอร์เน็ต 
        1.2.5 บอกองคก์รมาตรฐานอินเทอร์เน็ต 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

ข้ันตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ขั้นตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
29. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้

ก่อนเรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
30. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมาย

เน้ือหารายวชิาท่ีสอน 
31. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิด

ชนิดของเคร่ืองรับตน้แบบ 
32. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
36. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียน

น าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
37. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดย

ใชค้  าถามกระตุน้ 
38. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหารายวชิา

โดยใชแ้ผน่ใสประกอบ 
39. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความ

สมคัรใจและร่วมกนัวิเคราะห์ตามใบงาน 
40. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้

หอ้งเรียน 
ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 

15. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่
โดยสรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้
ชั้นเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

16. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ือง
ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความ
รับผดิของ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความ
สนใจใฝ่รู้ ความกระตือรือร้นในการ
เรียน 

 
22. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
23. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
24. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิด

เคร่ืองรับตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

36. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
37. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
38. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
39. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนั

วเิคราะห์ตามใบงาน 
40. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
15. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
16. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้

คุณธรรม จริยธรรม 

 



งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
8. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
22. ใหท้ าค าถามทา้ยบทท่ี  1  จ านวน 1 ขอ้ 
23. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 
24. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
8. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

15. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
16. แผนการสอนหน่วยท่ี 1  สัปดาห์ท่ี  1-2 

ส่ือโสตทศัน์ 
29. แผน่ใส 
30. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
31. วดีีทศัน์ 
32. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
15. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
16. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้  เกณฑ์ผา่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
29. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
30. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
31. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
32. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 
 
 
 



 

แผนการสอน หน่วยที่        9 

วชิา เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการอาชีพ สอนคร้ังที่    16 
ช่ือหน่วย   จริยธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศและงานอาชีพ คาบรวม       4 

ช่ือเร่ือง     จริยธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์กบัระบบสารสนเทศและงานอาชีพ จ านวนคาบ   4 
หัวข้อเร่ือง            

1. รู้จักกับจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ได้  
2. ใช้คอมพิวเตอร์ตามหลักจริยธรรมคอมพิวเตอร์ได้  
3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม ได ้ 
4. น าหลักจริยธรรมไปใช้ในการประกอบอาชีพ ได ้ 

 สาระส าคัญ 
        จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการ นกัคอมพิวเตอร์และผูใ้ช ้
ตอ้งตระหนกัถึงร่วมกนั เพื่อความสงบสุขในสังคมสารสนเทศ สารสนเทศส่วนบุคคล (Personal Information) 
ปัจจุบนัน้ีทั้งองคก์รของรัฐและเอกชน ลว้นแลว้แต่ไดรั้บความสะดวกในการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีบุคคลมีสิทธิในขอ้มูลของตนองคก์รหรือหน่วยงานมิบงัควรเผยแพร่ขอ้มูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะชน รวมทั้ง
การส่งขอ้ความหรือเอกสารทางอินเตอร์เน็ตระหวา่งบุคคล ปัจจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถนาไปใชไ้ดท้ั้ง
ในทางท่ีดีและไม่ดี ดงันั้นผูเ้ก่ียวขอ้งจะตอ้งตระหนกัถึงบทบาทและจรรยาบรรณ ในการประกอบอาชีพของตนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูอ่ื้น 
สมรรถนะทีพ่งึประสงค์                                                                                                                                             
   1.1 เขา้ใจหลกัการจริยธรรมไปใชใ้นการประกอบอาชีพ 
         1.1.1 อธิบายองคป์ระกอบขั้นพื้นฐานของใชค้อมพิวเตอร์ตามหลกัจริยธรรมคอมพิวเตอร์ 
         1.1.2 อธิบายจริยธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์ 
   1.2 เขา้ใจความรู้เก่ียวกบัจริยธรรม 
         1.2.1 บอกวตัถุประสงคข์องจริยธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์ 
         1.2.2 อธิบายการจ าแนกจริยธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์ 
         1.2.3 บอกโยชน์ของจริยธรรมในการใชค้อมพิวเตอร์ 
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรือกจิกรรมของครู ข้ันตอนการเรียนหรือกจิกรรมของผู้เรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (เวลา 30 นาที) 
33. ใหผู้เ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อน

เรียนหน่วยท่ี 1   1 ขอ้ 
34. ครูอภิปรายใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นความหมายเน้ือหา

รายวชิาท่ีสอน 
35. ครูใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มและระดมความคิดชนิด

ของเคร่ืองรับตน้แบบ 
36. ครูแจง้ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

ขั้นกจิกรรมการเรียนการสอน  
41. ครูใหผู้เ้รียนดูวดีีทศัน์เพื่อให้ผูเ้รียนน าไปปฏิบติั

ไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง 
42. ครูใหผู้เ้รียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้

ค  าถามกระตุน้ 
43. ผูส้อนน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหารายวชิาโดยใช้

แผน่ใสประกอบ 
44. ใหผู้เ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดตามความสมคัรใจ

และร่วมกนัวเิคราะห์ตามใบงาน 
45. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมารายงานผลหนา้ห้องเรียน 

ข้ันสรุป(เวลา 30 นาที) 
17. ครูและผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาอยา่งยอ่โดย

สรุปออกเป็นขอ้ ๆ บนกระดานหนา้ชั้นเพื่อให้
ผูเ้รียนเขา้ใจเป็นล าดบัขั้นตอน 

18. ครูสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เร่ืองความมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ ความมีวนิยั ความรับผดิของ 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความสนใจใฝ่รู้ ความ
กระตือรือร้นในการเรียน 

 
25. ผูเ้รียนท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียน

หน่วยท่ี 1  จ านวน 1 ขอ้ 
26. ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 
27. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัระดมความคิดเคร่ืองรับ

ตน้แบบ 
     4.    ผูเ้รียนฟังและจดบนัทึก 
 

41. ผูเ้รียนดูวดีีทศัน์ 
 
42. ผูเ้รียนตอบค าถามท่ีครูถาม 

 
43. ผูเ้รียนฟังค าอธิบายและจดบนัทึก 

 
44. ผูเ้รียนจบัคู่กบัเพื่อนคู่คิดและช่วยกนัวเิคราะห์ตาม

ใบงาน 
45. ผูเ้รียนออกมารายงานผลหนา้หอ้งเรียน 
 
 
17. ผูเ้รียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาร่วมกนัผูส้อน 
 
 
18. ผูเ้รียนฟังค าอบรมท่ีครูใหค้วามรู้คุณธรรม 

จริยธรรม 

 
 
 



งานทีม่อบหมาย หรือกจิกรรม 

          ก่อนเรียน 
9. ใหท้  าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 1 ขอ้ 

          ขณะเรียน 
25. ใหท้ าค าถามทา้ยบทท่ี  1  จ านวน 1 ขอ้ 
26. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 
27. สุ่มผูเ้รียนบางคู่ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

           หลังเรียน 
9. ใหท้ าแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ 

ส่ือการเรียนการสอน 
ส่ือส่ิงพมิพ์ 

17. หนงัสือเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายวชิา 
18. แผนการสอนหน่วยท่ี 1  สัปดาห์ท่ี  1-2 

ส่ือโสตทศัน์ 
33. แผน่ใส 
34. เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
35. วดีีทศัน์ 
36. กระดานไวทบ์อร์ด 

การประเมินผล 

          ก่อนเรียน 
17. แบบประเมินผลก่อนเรียน เกณฑผ์า่น  15%  ข้ึนไป 
18. สังเกตการท างานร่วมกนัของทีม 

          ขณะเรียน 
1.    แบบประเมินค าถามทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้  เกณฑ์ผา่น  70%  ข้ึนไป 
 2.   แบบประเมินแบบฝึกหดัทา้ยบทท่ี 1 จ านวน 1 ขอ้ เกณฑผ์า่น 75% 

          หลังเรียน 
33. แบบประเมินดา้นทกัษะและดา้นจิตพิสัย เกณฑผ์า่นคือ พอใช ้
34. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
35. แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
36. แบบประเมินคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยม  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 



บันทกึหลงัสอน 
          
          ผลการใช้แผนการสอน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการเรียนของนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
           
          ผลการสอนของครู 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 …………………… 
 

 


