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ลักษณะรายวิชา 
1.  รหัสและชื่อวิชา            10217402 ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      
2.  สภาพรายวิชา               หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
3.  ระดับรายวิชา                ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2 
4.  รายวิชาพื้นฐาน              หมวดทักษะชีวิต   
5.  เวลาศึกษา                   ทฤษฎี  2 ชั่วโมง   ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 54 ชั่วโมง และนักศึกษา 
                                      จะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้านอกเวลา 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอด 16 
สัปดาห์    
6. จ านวนหน่วยกิต              3 หน่วยกิต 
7. จุดมุ่งหมายรายวิชา    
   1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      
   2. ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
   3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพและ  
                                   ศึกษาต่อ 
สมรรถนะรายวิชา 
 1. ฟังค าสั่งเพ่ือการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
 2. อ่านเอกสาร คู่มือเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 3. อ่านข้อความ การให้ความช่วยเหลือ การแก้ปัญหาจากกล่องข้อความที่ปรากฏ 
 4. น าเสนอผลงานการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
 5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าและพัฒนาทักษะทางภาษา และกรอกข้อมูลออนไลน์  
                ด้วยภาษาอังกฤษ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ค าศัพท์เทคนิคเก่ียวกับชิ้นส่วนและ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาและการใช้งานคอมพิวเตอร์จากกล่องข้อความ (Dialogue box) การ
แก้ปัญหา (Troubleshooting) การช่วยเหลือ (Help) การน าเสนอและสาธิตงาน การเขียนใบสมัคร การ
ลงทะเบียน และกรอกข้อมูลออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาทักษะทางภาษา และการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย                                    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

การแบ่งบทเรียน/หัวข้อ 
 

 

  บทเรียนที ่
 

รายการ 
เวลา(ชั่วโมง) 
ท ป 

1 บทที่  1  เรื่อง Introduction 
1.1  History of Computer 
1.2  Why computer are important in our lives 
1.3  Types of computer 

  

 
   

2 บทที่  1  เรื่อง Introduction 
1.4 Definition for computers terms 
1.5 Icon 
1.6 Expressing Opinion 
1.7 Modal Verb 

  

3   บทที่  2  เรื่องฮาร์ดแวร์ 
2.1 hardware 
2.2  parts of A computer 
2.3 Output devices 
2.4 Printers 

  

4 บทที่  2 เรื่อง hardware 
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2.7 The names which are used to measure in storage 
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2.9 Pronoun 

 
 

 



5 บทที่  3 เรื่อง Software 
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6  บทที่  3  เรื่อง Software 
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      3.5 Rich Text 
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7 บทที่  3  เรื่อง Software 
         3.8 Steps to print a file 

       3.9 Partition 

       3.10 Yes/No Question and Question Tags 

  

8 บทที่  4 เรื่อง People ware 
         4.1 People ware 
         4.2 Advertisement for IT job 
 

  

9 บทที่  4  เรื่อง People ware 
         4.3 Flowchart 
         4.4 Question Word 

  

11 บทที่ 5  เรื่อง Network 
          5.1 Network 
          5.2 Internet 
          5.3 definition for Internet 
          5.4 Domain name 

  

12 บทที่  5  เรื่อง Network 
           5.5 Website 
           5.6 URL 
           5.7  Facebook  &  Line 
           5.8 How to Use Online dictionary 

  



13 บทที่  6  เรื่อง  
           6.1 Vocabulary for fill form 
           6.2 How to fill form  

  

14 บทที่  6  เรื่อง Fill Form 
           6.3 Fill form  

  

15 บทที่  7  เรื่อง Maintenance and Safety 
           7.1 Vocabulary for Act 
           7.2 Computer Crime Act 
           7.3 Help 
 

  

16 บทที่  7  เรื่อง Maintenance and Safety 
          7.4 Troubleshooting 
          7.5 Future trends 
          7.6 Online Protection Tools 

  

17 บทที่  7  เรื่อง Maintenance and Safety 
          7.7 Cleaning the keyboard 
          7.8 Cleaning the mouse 
          7.9 Cleaning the monitor Safeguarding against malware 
          7.10 Other Maintenance technicques 

  

18 Final-Examination   

 
 
 

 

การประเมินผลรายวิชา 
รายวิชานี้แบ่งเป็น 8 หน่วย   แยกได้    16 บทเรียน    การวัดและประเมินผลรายวิชาจะด าเนินการ ดังนี้ 
 

1. วิธีการ   ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินผลแยกเป็น …3…  ส่วนโดย 
แบ่งแยกคะแนนแต่ละส่วนจากคะแนนเต็ม  ทั้งรายวิชา 100 คะแนน

ดังนี้ 



  1.1 ผลงานที่มอบหมาย 20 คะแนน  หรือร้อยละ .....20...... 
  1.2 พิจารณาจากจิตพิสัย  ความตั้งใจ และการเข้าร่วมกิจกรรม 20 
คะแนน  
       หรือร้อยละ …..20....   
  1.3 การทดสอบแต่ละหน่วยเรียน  …60……  คะแนน  หรือร้อย

ละ  …60…...                 
 

โดยจัดแบ่งน้ าหนักคะแนนในแต่ละหน่วยตามตารางหน้าถัดไป 
 
2. เกณฑ์ผ่านรายวิชา  ผู้ที่จะผ่านรายวิชานี้จะต้อง 

  2.1  คะแนนสอบรวมต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ………50…….. 
  2.2  มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ……80………. 
  2.3  ต้องผ่านการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 
3.  เกณฑ์ค่าระดับคะแนน 
    3.1  พิจารณาเกณฑ์ผ่านรายวิชาตามข้อ 2  ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะ
ได้รับค่า 

      ระดับคะแนน F 
3.2 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จะได้รับค่าระดับคะแนนตามเกณฑ์  ดังนี้ 
     คะแนนร้อยละ  ...80.. ขึ้นไป             ได้ระดับคะแนน   A 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 75 ได้ระดับคะแนน B+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 70 ได้ระดับคะแนน B 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 65 ได้ระดับคะแนน C+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  60 ได้ระดับคะแนน C 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  55 ได้ระดับคะแนน D+ 
 คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ  50 ได้ระดับคะแนน D 
 คะแนนต่ ากว่าร้อยละ 49                 ได้ระดับคะแนน  F 

 
 
 
 
 



ตารางก าหนดน้ าหนักคะแนน 
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  คะแนนรายบทเรียนและน้ าหนักคะแนน 
 
 
 

ชื่อบทเรียน 
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น้ าหนักคะแนน 
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1 Introduction 8 2 2 4   

2 hardware 8 2 2 2   
3 Software 8 3 1 3   
4 People ware 10 3 3 4   
5 Network 8 2 2 2   
6 Fill Form 8 3 1 3   
7 Maintenance and Safety 18 6 3 5   

        
        
        
        
        
        
        
ก คะแนนภาควิชาการ (พุทธิพิสัยและทักษะพิสัย) 60 21 12 20   
ข คะแนนภาคผลงาน (รายงาน, ชิ้นงาน เป็นการบูรณาการทุกหน่วย) 20 

 

ค คะแนนจิตพิสัย 20 
 รวมทั้งสิ้น 100 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 1     

ชื่อวชิา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          สอนคร้ังที่ 1   

ชื่อเรื่อง ปฐมนิเทศ+ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 
           คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่มนุษยน ามาใชประโยชนในงานตางๆ แทบทุกวงการ ทุกอาชีพ เพื่อ 
รับสงขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ทั้งเสียงและภาพ ภาพยนตร แหลงความรู ขาวสารและความบันเทิง ทั้งจากใน
และตางประเทศ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1. สามารถอ่านประวัติของคอมพิวเตอร์และถ่ายโอนเนื้อหาที่อ่าน 
      2. บอกความส าคัญของคอมพิวเตอร์ แยกชนิดคอมพิวเตอร์ 
      3. ฝึกฟัง พูดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับค าศัพท์เฉพาะทาง และศัพท์เทคนิค
คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 
เนื้อหาสาระ 
     1.  History of Computer 
     2. Why computer are important in our lives 
     3. Types of computer 
 กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนใบ้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-    ปฐมนิเทศ อธิบายวางแผนการเรียน โครงสร้างเนื้อหาบทเรียนกิจกรรม การเรียนการสอน การ
ประเมินผล 
-    ผู้เรียนรว่มอภิปรายลักษณะของการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ตามความ เข้าใจ สรุปน าเสนอผลงาน 
2. ขั้นสอน 
-    บรรยายเนื้อหาความรู้เรื่องประวัติคอมพิวเตอร์ 
-    ฟัง History of Computer 
3.    ขั้นสรุป 
-    ให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้โดยการรายงานผลหน้าชั้นเรียน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 



สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง History of Computer 
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้/แผนก……………… 
 

ล ำดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมำชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ควำมร่วมมือ 

กำรแสดง
ควำมคิดเหน็ 

กำรรบัฟัง
ควำมคิดเหน็ 

ควำมตัง้ใจ
ในกำร
ท ำงำน 

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
อภิปรำย 

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

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

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

 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 

องค์ประกอบ  
 

เกณฑ์การประเมิน 

ปรับปรุง  (1) พอใช้  (2) ดี  (3) ดีเยี่ยม  (4) 
1.  การออกเสียง    

(Pronunciation)  

 

ออกเสียงผิด
บ่อยๆ ท าให้ผู้ฟัง
ไม่ สามารถ
เข้าใจได้  
ส าเนียงเป็นแบบ 
ไทย  

 

ออกเสียงผิดบ้าง 
บางครั้งท าให้ 
เข้าใจข้อความ 
หรือส านวนที่ 
ต้องการจะสื่อ 
ความหมายบ้าง 
เล็กน้อย  
ส าเนียง พอใช้  

 

ออกผิดเพียง 
เล็กน้อยแต่ 
สามารถเข้าใจ 
ข้อความที่จะสื่อ 
ได้  

 

ออกเสียงถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 
บางครั้งออกเสียง 
ได้เหมือนกับ 
เจ้าของภาษา  
สามารถเข้าใจ 
ข้อความที่จะ 
สื่อสารได้   มี
ส าเนียงคล้าย 
เจ้าของภาษา 

2.  ค าศัพท์  
(Vocabulary)  

 

ใช้ค าศัพท์ใน 
วงจ ากัดและ ไม่
เพียงพอท าให้ 
สื่อความหมาย 
ไม่ถูกต้อง  
 

ใช้ค าศัพท์มาก
ขึ้น  ใช้ค าศัพท์
บางค า มี
ความหมาย 
คลุมเครือ ไม่
ชัดเจนสามารถ 
สื่อสารให้เป็นที่ 
เข้าใจได้เพียง 
เล็กน้อย  ใช้ค า
ซ้ า ค าเดิมบ้าง
เล็กน้อย    

ใช้ค าศัพท์มาก
ขึ้น  ใช้ค าศัพท์
บางค า มี
ความหมาย 
คลุมเครือ ไม่
ชัดเจนสามารถ 
สื่อสารให้เป็นที่
เข้าใจได้  
 

ใช้ค าศัพท์
ปริมาณ มากใน
วงกว้าง และ
หลากหลายได้ 
อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม 
สามารถ สื่อสาร
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
และเป็นที่ เข้าใจ 

3.  ไวยากรณ์     
(Grammar)  

 

ใช้ไวยากรณ์ ไม่
ถูกต้อง ไม่
สามารถสื่อสาร 
ให้เข้าใจได้  
 

ใช้ไวยากรณ์ 
ถูกต้องเพียง 
เล็กน้อยและ ใช้
ประโยคง่ายๆ ใน
การสื่อสาร  
 

ใช้ไวยากรณ์ถูก 
ต้องเป็นส่วน 
ใหญ่ ใช้ประโยค 
ในการสื่อสาร 
อย่างง่ายๆ ใช้ 
ประโยคซับซ้อน 
ขึ้นเล็กน้อย  

ใช้ไวยากรณ์ 
ถูกต้องและ ใช้
ประโยคที่ 
ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

[ 



เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด (ต่อ) 

องค์ประกอบ  
 

เกณฑ์การประเมิน 

ปรับปรุง  (1) พอใช้  (2) ดี  (3) ดีเยี่ยม  (4) 
4.  ความ        
คล่องแคล่ว      

(Fluency)  

 

พูดแล้วต้องหยุด 
นานๆ  พูดต่อ 
ไม่ได้ท าให้ 
ข้อความ ไม่
ต่อเนื่อง  

 

พูดแล้วหยุด 
บ่อยครั้งท าให้ 
ข้อความที่พูด 
ขาดตอนแต่ สื่อ
ความได้บ้าง มี
การทวนค าถาม 
เล็กน้อย  

 

พูดแล้วหยุดบ้าง 
และลังเลบ้าง ใน
บางครั้ง   แต่
สามารถพูดได้ 
อย่างต่อเนื่อง  

 

พูดได้อย่าง
ต่อเนื่อง  มีความ
ลื่นไหลและ เป็น
ธรรมชาติ  หยุด 
บ้างเพียงเล็กน้อย 

5.  ความเข้าใจ   
(Comprehension)  

 

ไม่เข้าใจค าถามที่ 
ถาม  ต้องให้ถาม 
ค าถามซ้ า  ตอบ 
ไม่ตรงค าถาม  สื่อ
ความไม่ถูก ต้อง  
ไม่สามารถ เข้าใจ
ได้  
 

เข้าใจค าถามที่
ถาม เพียง
เล็กน้อยแต่ยัง 
ต้องให้ถามค าถาม 
ซ้ า  ตอบค าถาม 
ถูกต้องบ้าง 
เล็กน้อย  สื่อ
ความ ได้เข้าใจ
เล็กน้อย  
 

เข้าใจค าถามที่
ถาม เกือบทั้งหมด 
ตอบค าถาม 
ถูกต้องเป็นส่วน 
ใหญ่ สื่อความได้ 
เป็นที่เข้าใจ  
 

เข้าใจค าถามที่
ถาม ทั้งหมด ตอบ 
ค าถามได้อย่าง 
ถูกต้อง สื่อความ
ได้ อย่างถูกต้อง
และ ชัดเจน  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความสามารถทางการพูด 

 

No  name Pronunciation 
(4)  
 
 

Vocabulary 
(4) 

Grammar 
(4)  
 

Fluency 
(4)  
 

Comprehension  
(4)  
 

Total scores 
(20) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 1 ต่อ    

ชื่อวชิา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          สอนคร้ังที่ 2 

ชื่อเรื่อง Definition for computers terms  จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 

           คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ทางอเิล็กทรอนิกส์ (electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมอื

ช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่อาจเป็นได้ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หรอืสัญลักษณ์ที่ใชแ้ทนความหมายใน

สิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่ส าคัญของคอมพิวเตอร์คอืการที่สามารถก าหนดชุดค าสั่งลว่งหน้าหรอื

โปรแกรมได้ (programmable) นั่นคือคอมพวิเตอร์สามารถท างานได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ

ชุดค าสั่งที่เลือกมาใช้งาน ท าให้สามารถน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใชง้านได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้

ในการตรวจคลื่นความถี่ของหัวใจ การฝาก - ถอนเงนิในธนาคาร การตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ 

เป็นต้น ข้อดขีองคอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี

ความถูกต้อง และมีความรวดเร็ว 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1. สามารถให้ความหมายคอมพิวเตอร์ Icon  
      2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แยกชนิดคอมพิวเตอร์ 
      3. ฝึกฟัง พูด เกี่ยวกับ Modal Verb 
เนื้อหาสาระ 
     1.  Definition for computers terms 
     2. Icon 
     3. Expressing Opinion 
     4. Modal Verb 
 กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนใบ้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-     
-    ผู้เรียนรว่มอภิปรายลักษณะของการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ ตามความ เข้าใจ สรุปน าเสนอผลงาน 
2. ขั้นสอน 
-    บรรยายเนื้อหาความรู้เรื่องประวัติคอมพิวเตอร์ 
-    ฟัง History of Computer 
3.    ขั้นสรุป 



-    ให้ผู้เรียนสรุปผลการเรียนรู้โดยการรายงานผลหน้าชั้นเรียน 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง History of Computer 
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 2     

ชื่อวชิา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          สอนคร้ังที่ 3 

ชื่อเรื่อง Hardware  จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 
          Hardware (ฮารด์แวร์) คอือะไร เครื่องมอื เครื่องจักร ชิน้ส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถ

มองเห็น และจับต้องได้Hardware (ฮารด์แวร์) คือ เครื่องมอื เครื่องจักร ชิน้ส่วน และอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

ที่สามารถมองเห็น และจับต้องได้ ในระบบคอมพิวเตอร์น้ัน ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์

ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพวิเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพว่งต่าง ๆ ด้วย ตัวอย่างของ

ฮารด์แวร์ เช่น CPU (ซีพียู), RAM (แรม), Display adapter (ดิสเพล์ อแดบเตอร์), Hard disk 

(ฮารด์ดิส), Chipsets (ชิบเซส), Mainboard (เมนบอร์ด), Power supply (พาวเวอร์ ซัพพลาย), จอ 

Monitor (มอนเิตอร์), Keyboard (คีบอร์ด), Mouse (เมาส์), Modem (โมเดม), Router (เร้าเตอร์),Hub 

(ฮับ), เครื่องพมิพ์, Flash drive (เฟรชไดช์), Card reader (การด์ รดีเดอร์), Sound card (ซาวการ์ด), 

Air card (แอร ์การ์ด), Optical drive (ออฟติคอล ไดรซ์), USB Port (ยูเอสบี พอร์ต) และ สาย

ต่อเช่ือมสัญญาณประเภทต่างๆ เป็นต้น 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1.  มีความรูในเรื่องของความหมายของค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับอุปกรณ Input และ Output                      
      2.   สามารถพูดใหขอมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับอุปกรณ Input และ Output               
       3.  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ 
 เนื้อหาสาระ 

     1. hardware 
     2.  parts of A computer 
     3.  Output devices 
     4. Printers  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนใบ้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-  ผสูอนชี้แจงเนื้อหา บทเรียนและกิจกรรมในการเรียน                         
-  ค าศัพท ส านวนที่ใชในเกี่ยวกับสัมพันธกับรูปภาพ สวนประกอบของคอมพิวเตอร (Hardware)  
-   ฝกปฏิบัติทองจ าค าศัพทส านวนเกี่ยวกับสัมพันธกับ รูปภาพสวนประกอบของคอมพิวเตอร (Hardware) 
-  ฝกปฏิบัติเติมค าศัพทใหสัมพันธกับรูปภาพเกี่ยวกับ สวนประกอบของคอมพิวเตอร (Hardware)  



 ขั้นด าเนินการสอน  
- ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน 
- ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน จากนั้น ผูสอนใหนักศึกษาท าExercise warm-up ก่อนเรียน  
- ผสูอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพท จดค าศัพทลง ในสมดุและช่วยกันแปลความหมายเกียวกบั
Hardware 
 -  ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียนหนาและ อธิบายเนื้อหาในบทเรียนพรอมกับยกตัวอยาง ประกอบการ
อธิบาย  
-  ผสูอนท าการทดสอบนักศึกษาโดยใหทองค าศัพท พรอมกับบอกความหมายคนละ 10 ค า  
- ผสูอนแจกแบบทดสอบใบงานโดยใหเติมค าศัพทให สัมพันธกับรูปภาพ จ านวน 10 ขอ  
 ขั้นสรุป 
 -  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการเสพ ยาบาพรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
- ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของค าศัพท ส านวนที่ใชใน เกีย่วกบัส่วนประกอบคอมพิวเตอร(Hardware)พร้อม
เปิด โอกาสให้สอบถามตามความสงสัย  
  
 4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 2.1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 



4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 2  ต่อ   

ชื่อวชิา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          สอนคร้ังที่ 4 

ชื่อเรื่อง Hardware  จ านวนคาบ 3 คาบ 
สาระส าคัญ 
          Hardware (ฮารด์แวร์) คืออะไร เครื่องมอื เครื่องจักร ชิน้ส่วน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถ

มองเห็น และจับต้องได้Hardware (ฮารด์แวร์) คือ เครื่องมอื เครื่องจักร ชิน้ส่วน และอุปกรณ์ตา่ง ๆ 

ที่สามารถมองเห็น และจับต้องได้ ในระบบคอมพิวเตอร์น้ัน ฮาร์ดแวร์ หมายถึง ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์

ต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพวิเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพว่งต่าง ๆ ด้วย ตัวอย่างของ

ฮารด์แวร์ เช่น CPU (ซีพียู), RAM (แรม), Display adapter (ดิสเพล์ อแดบเตอร์), Hard disk 

(ฮารด์ดิส), Chipsets (ชิบเซส), Mainboard (เมนบอร์ด), Power supply (พาวเวอร์ ซัพพลาย), จอ 

Monitor (มอนเิตอร์), Keyboard (คีบอร์ด), Mouse (เมาส์), Modem (โมเดม), Router (เร้าเตอร์),Hub 

(ฮับ), เครื่องพมิพ์, Flash drive (เฟรชไดช์), Card reader (การด์ รดีเดอร์), Sound card (ซาวการ์ด), 

Air card (แอร ์การ์ด), Optical drive (ออฟติคอล ไดรซ์), USB Port (ยูเอสบี พอร์ต) และ สาย

ต่อเช่ือมสัญญาณประเภทต่างๆ เป็นต้น 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1.  แปลความหมายของค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับอุปกรณคอมพวิเตอร Input และ Output                
      2.  พูดใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ Input และ Output อยางสุภาพและเหมาะสม  
 เนื้อหาสาระ 

     1. Mouse 
     2. Buying Computer 
     3. The names which are used to measure in storage 



     4. Prefer and Rather 
     5. Pronoun 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-    ผสูอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรียน     
-  เนื้อหาเก่ียวกับอุปกรณคอมพวิเตอร Input และ Output      
- ค าศัพทส านวนเกี่ยวกับอุปกรณคอมพวิเตอร Input และ Output      
- พูดใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณคอมพวิเตอร Input และ Output 
2 ขั้นด าเนินการสอน  

-  ผูสอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพรอมการ
เรียน 

- . ผสูอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน จากนั้นผูสอนอธิบายและยกตัวอยางประกอบการอธิบาย  
- ผูสอนยกตัวอยาง อุปกรณ Input เชน - Keyboard - Mouse - Audio input -Microphone  
-  ผูสอนยกตัวอยาง อุปกรณ Output เชน - Monitor - Printer – Speaker 
-  ผูสอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพทจากนั้นให นักศึกษาจับคูและพูดใหขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ

Input / Output โดยบอกถึงความแตกตางของอุปกรณ Input / Output พรอมกับยกตัวอยาง
ประกอบ 

-  ผูสอนใหนักศึกษาท าแบบฝกหัด 
  
ขั้นสรุป 
-  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
-  ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของ อปุกรณคอมพวิเตอร Input และ Output พรอมเปดโอกาสใหสอบถาม
ตาม ความสงสัย  
  
 4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 



      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 2.2 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 3   

ชื่อวชิา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          สอนคร้ังที่ 5 

ชื่อเรื่อง Software  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
           software เป็นชุดค าสั่งหรือโปรแกรมซึ่งใช้ประกอบกับคอมพิวเตอร์ โดยค าสั่งพวกนี้ร้อยเรียงกัน
ขึ้นมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานในขั้นพ้ืนฐานก็เป็นแค่การใช้ข้อมูลตัวเลขฐานสอง แทน
ข้อมูลตัวเลข , ตัวอักษร , รูปภาพ หรือ เป็นเสียงพูดก็ยังได้ เพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ 
ก็คือ software อันเป็นล าดับขั้นตอนของการท างานคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง
สามารถท างานแตกต่างกัน จากการใช้ software อันแตกต่าง สรุปแล้ว software จึงหมายถึงโปรแกรมทุก
ชนิดซึ่งท าให้คอมพิวเตอร์ท างานได้ 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
      1.  ความรูในเรื่องของค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ  Computer Software              
      2.    สามารถรูความหมายของ Computer Software และสัญลักษณโปรแกรมตางๆ               
      3.   มีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนภาษาอังกฤษ   
 



เนื้อหาสาระ 

     1. Software 
     2.  Word Processing Program 
     3.Text Types 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-    ผสูอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรรยน      
-  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ Computer Software     
-  ความหมายของ Computer Software     
-  ความหมายของสัญลักษณโปรแกรมตางๆ  
2 ขั้นด าเนินการสอน  
- ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพรอมการเรยีน 
 5.  ผสูอนใหนกัศกึษาเปดหนงัสอืเรยีน 
เนื้อหาเก่ียวกับค าศัพทในบทเรียนและความหมายของ Computer Software  
6.  ผสูอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพท ส านวนและ ความหมายของ Computer Software จากนั้นให
นักศึกษา อานออกเสยีงตาม 
 7.  ผสูอนใหนักศึกษาจับกลุมกัน 3 คนจากนั้นใหชวยกัน แปลความหมายของค าศัพท ส านวนในบทเรียน
และ ความหมายของ Computer Software   
8. ผสูอนโชวภาพสัญลักษณโปรแกรมตางๆใหนักศึกษา ดูแลวใหนักศึกษาบอกวาสัญลักษณนี้คือโปรแกรม
อะไร เชน What is this ?   
 
ขั้นสรุป 
-  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการเสพ เฮโรอีนพรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
- ผู้สอนแจกแบบทดสอบและหั้กศกึษาท าแบบทดสอบในลักษณะของใบงานคือการเติมค าศัพทให สัมพันธ
กับรูปภาพ จ านวน 20 ขอ  
- ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของ Computer Software พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย   
 4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

   



สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 2.2 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 3  ต่อ 

ชื่อวชิา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์          สอนคร้ังที่ 6 

ชื่อเรื่อง Pucntuation  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
           เครื่องหมายวรรคตอน คือ เครื่องหมายที่ใช้เขียนก ากับค า  กลุ่มค า  ประโยค หรือข้อความให้
เด่นชัดเพ่ือให้อ่านได้ถูกต้อง และช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้น สิ่งส าคัญในการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการรู้แกรมม่าร์ รู้ศัพท์ เข้าใจโครงสร้างประโยค ก็คือการใช้เครื่องหมาย
วรรคตอนให้ถูกต้อง เพราะมันอาจท าให้ความหมายในประโยคเปลี่ยนได้ หรือบ่งบอกทักษะการเขียน 
เพราะการเขียนในภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แค่การรู้ค าศัพท์แล้วเอาศัพท์นั้นมา เรียงต่อๆกันให้เป็นประโยค
เพียงเท่านั้น มันมีกฎเกณฑ์ และรายละเอียดที่ลึกซื้งลงไปมากกว่านั้น 
 
 
 



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ฝกปฏิบัติดานการอานและแปลความหมายของค าศัพท ส านวน  เกี่ยวกับ  Computer    

Software                
       2.   ฝกปฏิบัติดานการอานและแปลความหมายของ Computer Software                
       3.  บอกความหมายของสัญลักษณโปรแกรมตางๆไดเมื่อดูจากภาพ    
เนื้อหาสาระ 

     1. Punctuation 
      2. Rich Text 
      3. How to Save 
      4. Vocabulary for Printing 
        
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-    ผสูอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรียน      
-  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ Computer Software     
-  ความหมายของ Computer Software     
-  ความหมายของสัญลักษณโปรแกรมตางๆ  
2 ขั้นด าเนินการสอน  
- ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพรอมการเรยีน 
 5.  ผสูอนใหนกัศกึษาเปดหนงัสอืเรยีน 
เนื้อหาเก่ียวกับค าศัพทในบทเรียนและความหมายของ Computer Software  
6.  ผสูอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพท ส านวนและ ความหมายของ Computer Software จากนั้นให
นักศึกษา อานออกเสียงตาม 
 7.  ผสูอนใหนักศึกษาจับกลุมกัน 3 คนจากนั้นใหชวยกัน แปลความหมายของค าศัพท ส านวนในบทเรียน
และ ความหมายของ Computer Software   
 
ขั้นสรุป 
-  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการเสพ เฮโรอีนพรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
- ผู้สอนแจกแบบทดสอบและศึกษาท าแบบทดสอบในลักษณะของใบงานคือการเติมค าศัพทให สัมพันธกับ
รูปภาพ จ านวน 20 ขอ  



- ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของ Computer Software พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย   
 4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 2.2 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 3  ต่อ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       สอนครั้งที่ 7 
ชื่อเรื่อง   partition  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
           partition คือ การแบ่งพืน้ที่ของฮาร์ดดิสก์เป็นส่วน ๆ หรอืแบ่งเป็นหลาย ๆไดร์ฟ เพื่อความ

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและโปรแกรม และยังท าให้การจัดเก็บข้อมูลมีความเป็นระเบียบ 

นอกจากนีก้็เพื่อแยกข้อมูลส าคัญต่างๆออกจากระบบปฏิบัติการ เพื่อความปลอดภัยจาก virus ได้ใน

ระดับหนึ่งเพื่อใหง้า่ยต่อการกู้ข้อมูล และกู้ระบบปฏิบัติการด้วย โดยปกติเราควรแบ่งพารต์ิช่ันอย่าง



น้อยเป็น 2 ไดร์ฟ คือ C และ D (ไดร์ฟ C ส าหรับติดตั้งโปรแกรมตา่ง ๆ ส่วน ไดร์ฟ D ส าหรับเก็บ

ข้อมูล หรือเพื่อส ารองขอ้มูล) ประโยชนข์องการแบ่งฮาร์ดดสิก์เป็นส่วนๆ หรอืเป็น partition  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
        1. ฝกปฏิบัติดานการอานและแปลความหมายของค าศัพท ส านวน  เกี่ยวกับ  partition 
       2.   ฝกปฏิบัติดานการอานและแปลความหมายของ Partition                
       3.  ใช้ประโยค Question Tag    
เนื้อหาสาระ 
     1. Partition 
     2. Yes/No Question and Question Tags        
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-    ผูสอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรียน      
-  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ partition 
-  ความหมายของ partition 
-  Question Tag  
2 ขั้นด าเนินการสอน  
- ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพรอมการเรียน 
 5.  ผูสอนใหน้ักศึกษาเปิดหนังสือเรียน 
เนื้อหาเก่ียวกับค าศัพทในบทเรียนและความหมายของ partition  
6.  ผูสอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพท ส านวนและ ความหมายของ partition, Question Tag  จาก
นั้นใหนักศึกษา อ่านออกเสียงตาม 
 7.  ผูสอนใหนักศึกษาจับกลุมกัน 3 คนจากนั้นใหชวยกัน แปลความหมายของค าศัพท ส านวนในบทเรียน
และ ความหมายของ partition,  Question Tag 
 
ขั้นสรุป 
-  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการเสพ เฮโรอีนพรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
- ผู้สอนแจกแบบทดสอบและศึกษาท าแบบทดสอบในลักษณะของใบงานคือการเติมค าศัพทให สัมพันธกับ
รูปภาพ จ านวน 20 ขอ  
- ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของ partition, Question Tag พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย   



 4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 2.2 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 4 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       สอนครั้งที่ 8 
ชื่อเรื่อง   people ware  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
           พีเพิลแวร ์(People ware) คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ต้องท างานหรอืใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อ

ป้อนขอ้มูลหรอืใช้ค าสั่งตา่งๆ ใหเ้ครื่องท างานตามตอ้งการ เชน่ การสร้างหรอืเก็บรวบรวมข้อมูล 

พัฒนาซอฟท์แวร์ใหม่ๆ  แก้ไขโปรแกรมที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องตามความต้องการ เป็นต้น จะเห็นได้

ว่าบุคลากรทางคอมพิวเตอร์บางกลุ่มท าหนา้ที่สร้างกระบวนการให้แก่ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์

กลุ่มอื่นๆ เพื่อให้การท างานหรอืใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้นในระบบ



คอมพิวเตอร์ผู้ใช้สว่นใหญ่เป็นส่วนหน่ึงที่จะก่อ ให้เกิดผลลัพธ์จากการให้คอมพิวเตอร์ท างาน ดว้ย

เหตุที่ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างชุดค าสั่งหรอืโปรแกรมขึ้นมาเพื่อควบคุมการ ท างานของเครื่อง 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     1. อ่านข้อมูลบุคลากรทางคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูลได้ 
     2. อ่านประกาศรับสมัครงาน เลือกลักษณะงานต่อต าแหน่งงานที่เหมาะสมได้ 
     3. ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมสื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ตส าหรับการเรียนรู 
เนื้อหาสาระ 
     1. People ware 
     2. Advertisement for IT job 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
ผูสอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรียน     
   1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับCommunication and Network      
   1.2  ความหมายของ Network      
   1.3  ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมการสื่อสาร ออนไลน์ระบบมอนิเตอร์  
2 ขั้นด าเนินการสอน  
   2.1 ผูสอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      
   2.2 ผูสอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษารว่มกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Network  
   2.3 ผูสอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Communication and Network หมายถึงอะไร
ใหนักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  
   2.4 ผูสอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร เชน Facebook, Line, Instragram, Tweeter จาก
นั้นผูสอนใหนักศึกษาสมัครสมาชิกเพ่ือเขาใช โปรแกรมดังกลาวคนละ1โปรแกรม  
8. ผสูอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผาน 
ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 
 
ขั้นสรุป 
ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Networkคนละ 20ค า  



12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  
13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  
   4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 4.1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 4 ต่อ 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       สอนครั้งที่ 9 
ชื่อเรื่อง   people ware  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
           พีเพิลแวร ์(People ware) คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่ต้องท างานหรอืใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อ

ป้อนขอ้มูลหรอืใช้ค าสั่งตา่งๆ ใหเ้ครื่องท างานตามตอ้งการ เชน่ การสร้างหรอืเก็บรวบรวมข้อมูล 

พัฒนาซอฟท์แวร์ใหม่ๆ  แก้ไขโปรแกรมที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องตามความต้องการ เป็นต้น จะเห็นได้

ว่าบุคลากรทางคอมพิวเตอร์บางกลุ่มท าหนา้ที่สร้างกระบวนการให้แก่ บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ก

ลุ่มอื่นๆ เพื่อให้การท างานหรอืใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ในระบบ

คอมพิวเตอร์ผู้ใช้สว่นใหญ่เป็นส่วนหน่ึงที่จะก่อ ให้เกิดผลลัพธ์จากการให้คอมพิวเตอร์ท างาน ดว้ย

เหตุที่ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างชุดค าสั่งหรอืโปรแกรมขึ้นมาเพื่อควบคุมการ ท างานของเครื่อง 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถแยก ลักษณะหน้าที่งานต่อต าแหน่งงาน สามารถบอกความหมาย 
        2.  อธิบายและเขียน โฟลวชาร์ตตามค าบอกได้ สามารถใข้ประโยคถามและตอบโดยให้ข้อมูลได้
เนื้อหาสาระ 
     1. Flowchart 
     2. Question Word 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-    ผูสอนแนะน าเนื้อหา บทเรียน และกิจกรรมในชั้น เรียน      
-  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ partition 
-  ความหมายของ partition 
-  Question Tag  
2 ขั้นด าเนินการสอน  
- ผสูอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพรอมการเรียน 



 5.  ผูสอนใหน้ักศึกษาเปิดหนังสือเรียน 
เนื้อหาเก่ียวกับค าศัพทในบทเรียนและความหมายของ partition  
6.  ผูสอนน านักศึกษาอานออกเสียงค าศัพท ส านวนและ ความหมายของ partition, Question Tag  จาก
นั้นใหนักศึกษา อ่านออกเสียงตาม 
 7.  ผูสอนใหนักศึกษาจับกลุมกัน 3 คนจากนั้นใหชวยกัน แปลความหมายของค าศัพท ส านวนในบทเรียน
และ ความหมายของ partition,  Question Tag 
 
ขั้นสรุป 
-  ผสูอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการเสพ เฮโรอีนพรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
- ผู้สอนแจกแบบทดสอบและศึกษาท าแบบทดสอบในลักษณะของใบงานคือการเติมค าศัพทให สัมพันธกับ
รูปภาพ จ านวน 20 ขอ  
- ผสูอนสรุปการเรียนเรื่องของ partition, Question Tag พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย   
 4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 4.1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 



 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 6 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       สอนครั้งที่ 11 
ชื่อเรื่อง   network  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
           เครือข่าย หรอืที่มักเรียกติดปากว่า เน็ตเวิรก์ (network) ก็คือ กลุ่มของคอมพิวเตอร์หรือ

อุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่น ามาเชื่อมต่อกันเพื่อใหผู้ใ้ช้ในเครือข่าย สามารถติดต่อสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกันในเครือข่ายได้ ตัวอย่างของเครือข่ายที่เราคุ้นเคย 

ได้แก่ เครือขา่ยของโทรศัพท์ เครือขา่ยดาวเทียม เครือข่ายวิทยุ หรอืเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย

ช่องทางที่ใช้ในการตดิต่อสื่อสารกัน เรียกว่า ช่องสัญญาณ (communication channel)  

       การสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network) ก็คือการน าเครื่องคอมพิวเตอร์

ตั้งแตส่องเครื่องขึ้นไป มาเชื่อมตอ่กันด้วยสายเคเบิล โดยมี Adapter Card และ Software ช่วยในการ

ท างานของระบบเครือขา่ย 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถอ่านเนึ้อหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูล  
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโดเมนเนม  
3. รู้ความหมายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย 
4.  รู้จัก บุคลากรด้านเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรม ต่าง ๆ 

ทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้พจนานุกรมและ online dictionary ได ้
เนื้อหาสาระ 
     1. Network 
      2. Internet 
      3. definition for Internet 
      4. Domain name 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
   1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ Network      
   1.2  ความหมายของ Network      
   1.3  ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมการสื่อสาร ออนไลน์ระบบมอนิเตอร์  



2 ขั้นด าเนินการสอน  
   2.1 ผูสอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      
   2.2 ผูสอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Network  
   2.3 ผูสอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Communication and Network หมายถึงอะไร
ใหนักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  
   2.4 ผูสอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร เชน Facebook, Line, Instragram, Tweeter จาก
นั้นผูสอนใหนักศึกษาสมัครสมาชิกเพ่ือเขาใช โปรแกรมดังกลาวคนละ1โปรแกรม  
   2.5. ผูสอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูล 
ผ่านระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 
 
ขั้นสรุป 
ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Network คนละ 20ค า  
12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  
13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  
 4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 4.1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 



1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 6 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       สอนครั้งที่ 12 
ชื่อเรื่อง   website  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
          เว็บไซต์ คือสื่อน าเสนอข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือคือการรวบรวม หน้าเว็บเพจหลาย

หนา้ ซึ่งเชื่อมโยงกันผา่นทางไฮเปอร์ลงิก์ ซึ่งต้องเปิดด้วยโปรแกรมเฉพาะทางที่เรียกว่า Web 

Browser โดยถูกจัดเก็บไวใ้นเวิลด์ไวด์เว็บ และเว็บไซต์นัน้ถูกสร้างขึ้นด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์ที่

เรียกว่า HTML (Hyper Text Markup Language) และได้มีการพัฒนาและน าภาษาอื่นๆเข้ามาร่วมดว้ย 

เพื่อให้มคีวามสามารถมากขึ้น 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. สามารถอ่านเนึ้อหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูล  
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโดเมนเนม  
3. รู้ความหมายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย 
4.  รู้จัก บุคลากรด้านเครือข่าย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ และการใช้โปรแกรม ต่าง ๆ 

ทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้พจนานุกรมและ online dictionary ได ้
เนื้อหาสาระ 
     1. Website 
     2. URL 
     3. Facebook  &  Line 
     4. How to Use Online dictionary 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 



1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับCommunication and Network      
   1.2  ความหมายของ Network      
   1.3  ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมการสื่อสาร ออนไลน์ระบบมอนิเตอร์  
2 ขั้นด าเนินการสอน  
   2.1 ผูสอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      
   2.2 ผูสอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Network  
   2.3 ผูสอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Communication and Network หมายถึงอะไร
ใหนักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  
   2.4 ผูสอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร เชน Facebook, Line, Instragram, Tweeter จาก
นั้นผูสอนใหนักศึกษาสมัครสมาชิกเพ่ือเขาใช โปรแกรมดงักลาวคนละ1โปรแกรม  
8. ผสูอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผาน 
ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 
 
ขั้นสรุป 
ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Networkคนละ 20ค า  
12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  
13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  
 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 



มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 4.1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 7 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       สอนครั้งที่ 13 
ชื่อเรื่อง   Fill Form  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
           การจัดเก็บเอกสาร (Filing system) หมายถึง กระบวนการในการจ าแนก จัดเก็บเอกสารให้

เป็นระเบียบเพื่อให้ความส าคัญของการเก็บเอกสาร โดยถือว่าเอกสารเป็นเสมือนข้อมูลต่าง ๆของ

องค์กร และเอกสารใช้เป็นหลักฐานส าคัญที่ตอ้งเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบหรอืค้นคว้าใน อนาคต 

ดังนัน้ต้องมีการเก็บเอกสารที่ด ีเพื่อรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เอกสารไม่ช ารุด

เสียหาย สะดวกต่อการค้นหาเมื่อตอ้งการใช้ และมีวธิีการเก็บเอกสารที่เหมาะสมกับภารกิจ 

ซึ่งผูม้ีหน้าที่ในการเก็บเอกสารจ าเป็นต้องมีความรูด้้านการเก็บเอกสารเป็นอย่างดีด้วย ดังนัน้ ก่อน

จะเก็บเอกสารจะต้องมีการวางแผนไว้ลว่งหน้าให้พร้อมโดยค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สามารถอ่านเนึ้อหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูล  
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับFill form  
3. รู้ความหมายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Fill form 

เนื้อหาสาระ 
     1. Vocabulary for fill form 
     2. How to fill form      
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 



ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 
1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับfill form      
   1.2  ความหมายของ fill form          
   1.3  ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมการสื่อสาร ออนไลน์ระบบมอนิเตอร์  
2 ขั้นด าเนินการสอน  
   2.1 ผูสอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      
   2.2 ผูสอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Vocabulary for fill form 
   2.3 ผูสอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Vocabulary for fill form  How to fill form 
หมายถึงอะไรใหนักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  
   2.4 ผูสอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร  
2.5 . ผูสอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผ
าน ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 
 
ขั้นสรุป 
ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Networkคนละ 20ค า  
12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  
13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  
 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     



      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 4.1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 7 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       สอนครั้งที่ 14 
ชื่อเรื่อง   Fill Form  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
           การจัดเก็บเอกสาร (Filing system) หมายถึง กระบวนการในการจ าแนก จัดเก็บเอกสารให้

เป็นระเบียบเพื่อให้ความส าคัญของการเก็บเอกสาร โดยถือว่าเอกสารเป็นเสมือนข้อมูลต่าง ๆของ

องค์กร และเอกสารใช้เป็นหลักฐานส าคัญที่ตอ้งเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบหรอืค้นคว้าใน อนาคต 

ดังนัน้ต้องมีการเก็บเอกสารที่ด ีเพื่อรวบรวมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบ เอกสารไม่ช ารุด

เสียหาย สะดวกต่อการค้นหาเมื่อตอ้งการใช้ และมีวธิีการเก็บเอกสารที่เหมาะสมกับภารกิจ 

ซึ่งผูม้ีหน้าที่ในการเก็บเอกสารจ าเป็นต้องมีความรูด้้านการเก็บเอกสารเป็นอย่างดีด้วย ดังนัน้ ก่อน

จะเก็บเอกสารจะต้องมีการวางแผนไว้ลว่งหน้าให้พร้อมโดยค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สามารถอ่านเนึ้อหาเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูล  
2. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับFill form  



3. รู้ความหมายค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ Fill form 
เนื้อหาสาระ 

1. Fill form 
2. Filling system 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 
1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับfill form      
   1.2  ความหมายของ fill form          
   1.3  ฝกปฏิบัติการใชงานโปรแกรมการสื่อสาร ออนไลน์ระบบมอนิเตอร์  
2 ขั้นด าเนินการสอน  
   2.1 ผูสอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      
   2.2 ผูสอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Vocabulary for fill form 
   2.3 ผูสอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Vocabulary for fill form  How to fill form 
หมายถึงอะไรใหนักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  
   2.4 ผูสอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร  
2.5 . ผูสอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผ
าน ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 
 
ขั้นสรุป 
ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Networkคนละ 20ค า  
12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  
13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  
 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 



-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 4.1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 8 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       สอนครั้งที่ 15 
ชื่อเรื่อง   Maintenance and Safety  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
      คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมช ารุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
จึงควรเอาใจใส่ ดูแลและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งจะช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่
คอมพิวเตอร์ของคุณจะท างานได้ดีนั้นคืออย่างไร เช่น ในห้องคอมพิวเตอร์ของคุณควรจะมีอุณหภูมิสูงเท่าไร
มีความชื้นไม่เกินเท่าไร ขีดจ ากัดของการท างานเป็นอย่างไรระยะเวลาในการท างานของเครื่องเป็นอย่างไร 
ดังนั้นห้องท างานด้านคอมพิวเตอร์จึงควรเป็นห้องปรับอากาศท่ีปราศจากฝุ่นและความชื้น  
       



จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ค าศัพท์ พรบ. คอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูลได ้ 
2. วิเคราะห์การกระท าความผิด ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายการใช้ปุ่มช่วยเหลือได้ 

 เนื้อหาสาระ 
     1. Vocabulary for Act 
     2. Computer Crime Act 
     3. Help 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ     พรบ. คอมพิวเตอร์ 
   1.2  ความหมายของ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
   1.3  ฝกปฏิบัติการวิเคราะห์ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
2 ขั้นด าเนินการสอน  
   2.1 ผูสอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      
   2.2 ผูสอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Vocabulary for Crime Act 
   2.3 ผูสอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Vocabulary for Crime Act หมายถึงอะไรให
นักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  
   2.4 ผูสอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร  
2.5 . ผูสอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผ
าน ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 
 
ขั้นสรุป 
ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Vocabulary Crime Act คนละ 20ค า  
12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  
13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  
 



4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 4.1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 8 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       สอนครั้งที่ 16 
ชื่อเรื่อง   Maintenance and Safety  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
      คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมช ารุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
จึงควรเอาใจใส่ ดูแลและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งจะช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่
คอมพิวเตอร์ของคุณจะท างานได้ดีนั้นคืออย่างไร เช่น ในห้องคอมพิวเตอร์ของคุณควรจะมีอุณหภูมิสูงเท่าไร



มีความชื้นไม่เกินเท่าไร ขีดจ ากัดของการท างานเป็นอย่างไรระยะเวลาในการท างานของเครื่องเป็นอย่างไร 
ดังนั้นห้องท างานด้านคอมพิวเตอร์จึงควรเป็นห้องปรับอากาศท่ีปราศจากฝุ่นและความชื้น  
       

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ค าศัพท์ พรบ. คอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูลได ้ 
2. วิเคราะห์การกระท าความผิด ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายการใช้ปุ่มช่วยเหลือได้ 

 เนื้อหาสาระ 
           1. Troubleshooting 
           2. Future trends 
           3. Online Protection Tools 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ     พรบ. คอมพิวเตอร์ 
   1.2  ความหมายของ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
   1.3  ฝกปฏิบัติการวิเคราะห์ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
2 ขั้นด าเนินการสอน  
   2.1 ผูสอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      
   2.2 ผูสอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Vocabulary for Act 
   2.3 ผูสอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Computer Crime Act หมายถึงอะไรใหนักศึกษา 
ตอบค าถามทีละคน  
   2.4 ผูสอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร  
2.5 . ผูสอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผ
าน ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 
 
ขั้นสรุป 
ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Networkคนละ 20ค า  



12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  
13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  
 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 4.1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 
5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1                                                                     หน่วยที่ 8 
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       สอนครั้งที่ 17 
ชื่อเรื่อง   Maintenance and Safety  จ านวนคาบ 3 คาบ 
 
สาระส าคัญ 
      คอมพิวเตอร์เมื่อใช้ไประยะหนึ่งจะมีการเสื่อมช ารุดไปตามสภาพระยะเวลาที่ใช้งาน ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
จึงควรเอาใจใส่ ดูแลและบ ารุงรักษาอย่างเหมาะสมสม่ าเสมอเพ่ือเพ่ิมอายุการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งจะช่วยให้สามารถประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่
คอมพิวเตอร์ของคุณจะท างานได้ดีนั้นคืออย่างไร เช่น ในห้องคอมพิวเตอร์ของคุณควรจะมีอุณหภูมิสูงเท่าไร
มีความชื้นไม่เกินเท่าไร ขีดจ ากัดของการท างานเป็นอย่างไรระยะเวลาในการท างานของเครื่องเป็นอย่างไร 
ดังนั้นห้องท างานด้านคอมพิวเตอร์จึงควรเป็นห้องปรับอากาศท่ีปราศจากฝุ่นและความชื้น  
       

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. บอกความหมาย ค าศัพท์ พรบ. คอมพิวเตอร์แล้วถ่ายโอนข้อมูลได ้ 
2. วิเคราะห์การกระท าความผิด ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ได้ 
3. อธิบายการใช้ปุ่มช่วยเหลือได้ 

 เนื้อหาสาระ 
     1. Cleaning the keyboard 
     2. Cleaning the mouse 
     3. Cleaning the monitor Safe guarding against malware 
     4. Other Maintenance techniques 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
เตรียมความพร้อมก่อนสอน (เวลา 10 นาที) 
ผู้สอนจัดเตรียมหนังสือเอกสารประกอบการสอนและวัสดุอุปกรณ์เพ่ือที่ใช้ประกอบการสอนให้ พร้อม    
ผู้สอนเรียกซ่ือผู้เรียน และจดบันทึกลงในสมุดบันทึกเวลาเรียน ขั้นสอนมีข้ันตอน ดังนี้ 
1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
1.1  ค าศัพท ส านวน เกี่ยวกับ     พรบ. คอมพิวเตอร์ 
   1.2  ความหมายของ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
   1.3  ฝกปฏิบัติการวิเคราะห์ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
2 ขั้นด าเนินการสอน  
   2.1 ผูสอนสอบถามนักศึกษาเพ่ือส ารวจความรูพ้ืนฐาน และความพรอมกอนเขาสูบทเรียนพร้อมการเรียน      
   2.2 ผูสอนใหนักศึกษาเปดหนังสือเรียน ให นักศึกษาร่วมกันอ่านออกเสียงเนื้อหาในบทเรียนและ ชวยกัน
แปลความหมายค าศัพท ส านวน และความหมายของ Vocabulary for fill form 



   2.3 ผูสอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนแลวถามนักศึกษา Vocabulary for fill form  How to fill form 
หมายถึงอะไรใหนักศึกษา ตอบค าถามทีละคน  
   2.4 ผูสอนยกตัวอยางโปรแกรมท่ีใชในการสื่อสาร  
2.5 . ผูสอนใหนักศึกษาสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชงาน โปรแกรมการสื่อสารที่ตนเองสมัครแลวสงขอมูลผ
าน ระบบใหแกผูสอนเปนการบาน 
 
ขั้นสรุป 
ผูสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับโทษของการสูบ บุหรี่พรอมเปดโอกาสใหสอบถามตามความสงสัย  
11. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนค าศัพท ส านวนพรอมกับ ความหมาย Networkคนละ 20ค า  
12. ผูสอนใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและท าการทดสอบการ ปฏิบัติการสมัครเปนสมาชิกเพ่ือเขาใชงานโปรแกรม
การ สื่อสารออนไลนผานระบบอินเตอรเน็ต  
13. ผูสอนสรุปการเรียนเรื่อง Networkพรอมกับเปดโอกาสใหสอบถามตามความ สงสัย  
 
4.    ขั้นประเมินผล 
-    ครูสังเกตการน าเสนอผลงาน การท ากิจกรรม 
-    นักเรียนส่งสรุปการท างาน 
-    ท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
      1. หนังสือภาษาอังกฤษปฏิบัติการคอมพิวเตอร์. 
      2. ไฟล์เสียง  
      3. App. Line Dictionary, Google Translate, Cambridge online Dictionary 
      4. พจนานุกรม Oxford     
      5. website 
       
กิจกรรม/ งานที่มอบหมาย 
มีดังนี้ 
  จับคู่สนทนา ใบงานที่ 4.1 
การวัดผลและประเมินผล 
ปฏิบัติดังนี้ 
1.    ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม  
2.    การซักถาม การตอบค าถาม 
3.    การท างานเป็นทีม 
4.    แบบทดสอบ แบบฝึกหัด 



5.   เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสงัเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
 

กลุ่มท่ี…………..ชัน้/แผนก……………… 
 

ล ำดบั 
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สมำชิกกลุ่ม 

พฤติกรรม 

รวม 
ควำมร่วมมือ 

กำรแสดง
ควำมคิดเหน็ 

กำรรบัฟัง
ควำมคิดเหน็ 

ควำมตัง้ใจ
ในกำร
ท ำงำน 

กำรมีส่วน
ร่วมในกำร
อภิปรำย 

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

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

 

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

 



 
เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด 

องค์ประกอบ  
 

เกณฑ์การประเมิน 

ปรับปรุง  (1) พอใช้  (2) ดี  (3) ดีเยี่ยม  (4) 
1.  การออกเสียง    

(Pronunciation)  

 

ออกเสียงผิด
บ่อยๆ ท าให้ผู้ฟัง
ไม่ สามารถ
เข้าใจได้  
ส าเนียงเป็นแบบ 
ไทย  

 

ออกเสียงผิดบ้าง 
บางครั้งท าให้ 
เข้าใจข้อความ 
หรือส านวนที่ 
ต้องการจะสื่อ 
ความหมายบ้าง 
เล็กน้อย  
ส าเนียง พอใช้  

 

ออกผิดเพียง 
เล็กน้อยแต่ 
สามารถเข้าใจ 
ข้อความที่จะสื่อ 
ได้  

 

ออกเสียงถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 
บางครั้งออกเสียง 
ได้เหมือนกับ 
เจ้าของภาษา  
สามารถเข้าใจ 
ข้อความที่จะ 
สื่อสารได้   มี
ส าเนียงคล้าย 
เจ้าของภาษา 

2.  ค าศัพท์  
(Vocabulary)  

 

ใช้ค าศัพท์ใน 
วงจ ากัดและ ไม่
เพียงพอท าให้ 
สื่อความหมาย 
ไม่ถูกต้อง  
 

ใช้ค าศัพท์มาก
ขึ้น  ใช้ค าศัพท์
บางค า มี
ความหมาย 
คลุมเครือ ไม่
ชัดเจนสามารถ 
สื่อสารให้เป็นที่ 
เข้าใจได้เพียง 
เล็กน้อย  ใช้ค า
ซ้ า ค าเดิมบ้าง
เล็กน้อย    

ใช้ค าศัพท์มาก
ขึ้น  ใช้ค าศัพท์
บางค า มี
ความหมาย 
คลุมเครือ ไม่
ชัดเจนสามารถ 
สื่อสารให้เป็นที่
เข้าใจได้  
 

ใช้ค าศัพท์
ปริมาณ มากใน
วงกว้าง และ
หลากหลายได้ 
อย่างถูกต้องและ 
เหมาะสม 
สามารถ สื่อสาร
ได้ถูกต้อง ชัดเจน
และเป็นที่ เข้าใจ 

3.  ไวยากรณ์     
(Grammar)  

 

ใช้ไวยากรณ์ ไม่
ถูกต้อง ไม่
สามารถสื่อสาร 
ให้เข้าใจได้  
 

ใช้ไวยากรณ์ 
ถูกต้องเพียง 
เล็กน้อยและ ใช้
ประโยคง่ายๆ ใน
การสื่อสาร  
 

ใช้ไวยากรณ์ถูก 
ต้องเป็นส่วน 
ใหญ่ ใช้ประโยค 
ในการสื่อสาร 
อย่างง่ายๆ ใช้ 
ประโยคซับซ้อน 
ขึ้นเล็กน้อย  

ใช้ไวยากรณ์ 
ถูกต้องและ ใช้
ประโยคที่ 
ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

[ 



เกณฑ์การประเมินความสามารถทางการพูด (ต่อ) 

องค์ประกอบ  
 

เกณฑ์การประเมิน 

ปรับปรุง  (1) พอใช้  (2) ดี  (3) ดีเยี่ยม  (4) 
4.  ความ        
คล่องแคล่ว      

(Fluency)  

 

พูดแล้วต้องหยุด 
นานๆ  พูดต่อ 
ไม่ได้ท าให้ 
ข้อความ ไม่
ต่อเนื่อง  

 

พูดแล้วหยุด 
บ่อยครั้งท าให้ 
ข้อความที่พูด 
ขาดตอนแต่ สื่อ
ความได้บ้าง มี
การทวนค าถาม 
เล็กน้อย  

 

พูดแล้วหยุดบ้าง 
และลังเลบ้าง ใน
บางครั้ง   แต่
สามารถพูดได้ 
อย่างต่อเนื่อง  

 

พูดได้อย่าง
ต่อเนื่อง  มีความ
ลื่นไหลและ เป็น
ธรรมชาติ  หยุด 
บ้างเพียงเล็กน้อย 

5.  ความเข้าใจ   
(Comprehension)  

 

ไม่เข้าใจค าถามที่ 
ถาม  ต้องให้ถาม 
ค าถามซ้ า  ตอบ 
ไม่ตรงค าถาม  สื่อ
ความไม่ถูก ต้อง  
ไม่สามารถ เข้าใจ
ได้  
 

เข้าใจค าถามที่
ถาม เพียง
เล็กน้อยแต่ยัง 
ต้องให้ถามค าถาม 
ซ้ า  ตอบค าถาม 
ถูกต้องบ้าง 
เล็กน้อย  สื่อ
ความ ได้เข้าใจ
เล็กน้อย  
 

เข้าใจค าถามที่
ถาม เกือบทั้งหมด 
ตอบค าถาม 
ถูกต้องเป็นส่วน 
ใหญ่ สื่อความได้ 
เป็นที่เข้าใจ  
 

เข้าใจค าถามที่
ถาม ทั้งหมด ตอบ 
ค าถามได้อย่าง 
ถูกต้อง สื่อความ
ได้ อย่างถูกต้อง
และ ชัดเจน  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินความสามารถทางการพูด 

 

No  name Pronunciation 
(4)  
 
 

Vocabulary 
(4) 

Grammar 
(4)  
 

Fluency 
(4)  
 

Comprehension  
(4)  
 

Total scores 
(20) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


