
 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู ้

มุ่งเน้นสมรรถนะอาชพีและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 

 

รายวชิา  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่องานส านักงาน  20220401 

หลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

สาขาวชิาการจัดการส านักงาน 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวศิรวิรรณ  เกาแกกูล 

 

 

 

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 



ค าน า 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพและบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เล่มนีเ้ป็น

การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  ตามหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.)  โดยมุ่งเนน้การฝึกทักษะใน

ภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนนักศึกษามากที่สุด  มีการบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมเข้าไปในแผนการจัดการเรยีนรู้  

เพื่อให้นักเรียนนักศกึษามีความสามารถตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา      3  ด้าน  คือ  ดา้นพุทธพิสัย  ด้านจติ

พิสัย  และดา้นจติพิสัย 
 

 

 

 

 

                นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกลู  

               สาขาวิชาการจัดการส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 

 ๑.  ด้านความพรอ้ม  ๑๐ % 

  1.1  เวลาเรยีนต้องไม่น้อยกว่า   80%  (ขาดเรียน  4  ครั้ง ได้  IA) 

  1.2  การมาเรียนที่มเีวลาเรียน  หมายถึง  การมาเรียนทันเวลาและอยู่ตลอดครบคาบ  

  1.3  การมาเรียนที่มเีวลาจะคิดให้เฉพาะผูท้ี่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบเท่านั้น  

  1.4  มเีครื่องมืออุปกรณ์การเรียนครบถ้วน 

 2.  ด้านการเรียน – การปฏิบัติงาน  70% 

  2.1  ต้องส่งงานตามก าหนดเวลา  (ขาดส่งงานได้  I) 

  2.2  ผลของการตรวจงานของอาจารย์ผู้สอนถือเป็นข้อยุติ 

  2.3  ต้องเข้าสอบประเมินผลของสภาพจริง  (ขาดสอบได้  I) 

  2.4  ผลงานที่ไม่ผ่านเกณฑข์ั้นต่ าต้องท าใหม่ทุกครั้ง 

 3.  ด้านจติพิสัย  (คุณธรรม  จริยธรรม)  20% 

  3.1  การพูดจา  กิริยามารยาท  ความใส่ใจใฝรู่้ 

  3.2  การรักษาความสะอาดพืน้ที่บริเวณที่ท างาน 

  3.3  การเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ – การบ ารุงรักษา 

  3.4  การส่งคืนเครื่องมอื – อุปกรณ์ 

 4.  การตัดสินผลการเรียนตลอดภาคเรียน 

  4.1  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  80 – 100  A 

  4.2  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  75 – 79  B+ 

  4.3  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  70 – 74  B 

  4.4  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  65 – 69  C+ 

  4.5  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  60 – 64  C 

  4.6  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  55 – 59  D+ 

  4.7  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  50 – 54  D 

  4.8  ได้คะแนนรวมจาก  3  ด้าน  ร้อยละ  0 – 49  F 

 

 

 

 

     (นางสาวศิริวรรณ  เกาแกกูล)           (......................................................)  

          อาจารย์ประจ าวิชา                                            ตัวแทนนกัศึกษา  

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส านักงาน (20220401) 

ชื่อหน่วย ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีฯ 

หน่วยที่       1 

สอนคร้ังท่ี   1-4 

ชั่วโมงรวม  8   

จ านวนช่ัวโมง  8  ชั่วโมง  

ชื่อเรื่องหรอืชื่องาน     ความหมายและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาระส าคัญ 

ศกึษาเกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประโยชน์ของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

คุณลักษณะท่ีต้องบูรณาการ 

- คุณธรรมจริยธรรม 

1. ความสนใจในการเรียน    

2. ความตรงตอ่เวลา 

3. ความมวีินัย 

4. ความรับผดิชอบ 

5. ความซื่อสัตย์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

2. บอกบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

3. จ าแนกองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

4. อธิบายความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

5. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

6. บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 หัวข้อเนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมครู ขั้นตอนการเรียนหรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ตรวจสอบความพร้อมของเคร่ืองคอมพวิเตอร์

และเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอน 

2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ตัวอย่างการสอน 

 

3. แจกแบบทดสอบก่อนเรียน 10 นาที 

4. พูดคุยเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์ การ

ใช้ปลั๊กไฟ การใช้ห้องเรียน กติกาขณะก าลัง

เรียนก าลังสอน 

 

ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายสรุปเนือ้หาสาระแตล่ะหัวข้อ 

เกี่ยวกับความหมายและบทบาทของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. ครูใหน้ักศึกษาบอกความหมายและบทบาท

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ครูอธิบายความหมายและบทบาทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4. ครูใหน้ักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่มเท่ากัน        

ให้แตล่ะกลุ่มหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม ่  

แตล่ะกลุ่มหาออกมาเป็นข้อ ๆ ลงในกระดาษ   

ให้ได้มากที่สุด ภายใน 10 นาที 

5. ครูสังเกต และช่วยนักศกึษาแก้ไขปัญหาขณะ    

ปฏิบัติงาน 

 

1. นักศึกษาดู ฟัง และซักถามข้อสงสัย 

 

2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน10 ข้อ ภายใน 

10 นาที  

3. นักศึกษาฟัง ซักถามขอ้สงสัย 

 

 

 

 

 

1. นักศึกษาช่วยกันอ่านเนือ้หาความหมายและ 

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2. นักศึกษาฟัง โน้ตสว่นที่ส าคัญลงในหนังสอื  

ซักถามข้อสงสัย  

3. นักศึกษาดู ฟัง โน้ตลงในหนังสอื ซักถามขอ้

สงสัย เกี่ยวกับความหมายและบทบาทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม ปฏิบัติตามกิจกรรม       

ที่ได้รับมอบหมายภายใน 10 นาที 

 

 

5. นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทเรียนที่ 1 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมครู ขั้นตอนการเรียนหรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

1. ครูและนักศึกษาสรุปบทเรียนร่วมกัน 

2. ให้นักศึกษาฝกึปฏิบัติโปรแกรมวินโดวส์ XP 

หรอืวินโดวส์วสิต้า 

 

 

1. นักศึกษาสรุปบทเรียนและครูสรุปเพิ่มเติม  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตาม 

 

 

งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน 

1. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ ภายใน 10 นาที 

2. พูดคุยเกี่ยวกับการใชเ้ครื่องคอมพวิเตอร์ ใหน้ักศึกษาดูการใชป้ลั๊กไฟ การใช้ห้องเรียน                         

กติกาขณะก าลังเรียนก าลังสอน 

ขณะเรยีน 

1. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 

2. ให้นักศึกษาแตล่ะกลุ่มช่วยกันหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม ่ๆ ให้ได้มากที่สุด 

3. ให้นักศึกษาฝกึปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโ้ปรแกรมวินโดวส์ XP หรอืวินโดวส์วสิต้า 

หลังเรียน 

1. ให้นักศึกษาท าใบงาน 1 บทที่ 1 

2. ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 1  ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

 

สื่อการเรียนการสอน 

      สื่อสิง่พมิพ ์

      หนังสือเรยีนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3204-2401)  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ          

 

     สื่อโสตทัศน์ 

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. โปรแกรมวินโดวส์ XP หรอืโปรแกรมวินโดวส์วิสต้า 

 



หุ่นจ าลองหรือของจริง 

1. สาธิตอุปกรณ์จริงขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์บางสว่น 

2. แนะน าขั้นตอนตามขั้นตอนในหนังสอืเทคโนโลยีสารสนเทศ   (20220401)  ส านักพิมพศ์ูนย์สง่เสริม

วิชาการก็ได้         

 

หนังสืออ้างอิง และ Website 

 อ าภา กุลธรรมโยธิน . เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2551. 

  

การวัดและประเมินผล  

     ก่อนเรยีน  

1. วิธีวัดผล 

1.1 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

ตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

3. เกณฑก์ารประเมนิผล 

ให้นักศึกษาสลับกันตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

        ขณะเรยีน  

1. วิธีวัดผล  

1.1 ใช้วธิีถาม-ตอบ  

1.2 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

1.3 ให้แบ่งกลุ่ม  

1.4 ท าแบบฝกึหัดท้ายบทเรียน 

2 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 ตรวจสอบงานที่แบ่งกลุ่ม 

 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

3. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.1 ให้นักศึกษาสลับกันดูผลงานของแต่ละกลุ่ม ถูกต้องหรอืไม่ เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.2 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

 

 



        หลังเรยีน  

1. วิธีวัดผล  

1.1 ให้นักศึกษาท าใบงาน 1  ท้ายบทที่ 1 

1.2 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 1  ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

2. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

2.1 ตรวจสอบผลงานใบงานที่ 1 ท้ายบทที่ 1  

2.2 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

3. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.1 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ บทที่ 1 เกณฑผ์า่นคือ 50% 

3.3 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

1. จ านวนเนือ้หากับจ านวนเวลา       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

2. การเรียงล าดับเนือ้หากับความเข้าใจของนักศึกษา    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

3. การน าเข้าสู่บทเรียนกับเนือ้หาแตล่ะหัวข้อ     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

4. วิธีสอนกับเนือ้หาในแต่ละข้อ       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

5. การประเมนิผลกับจุดประสงคใ์นแต่ละหนว่ย     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

 ผลการเรียนของนักศกึษา 
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...........................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

 ผลการสอนของครู 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

ชื่อวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส านักงาน  (20220401) 

ชื่อหน่วย ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่   2 

สอนคร้ังท่ี  5-6 

ชั่วโมงรวม  4   

จ านวนช่ัวโมง  4  ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องหรอืชื่องาน     ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์   

 

สาระส าคัญ 

ศกึษาเกี่ยวกับ ความหมายของคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์    

คอมพิวเตอร์ยุคใหม ่ คอมพิวเตอร์ในอนาคต ปัญหาและขอ้จ ากัดของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

คุณลักษณะท่ีต้องบูรณาการ 

- คุณธรรมจริยธรรม 

1. ความสนใจในการเรียน    

2. ความตรงตอ่เวลา 

3. ความมวีินัย 

4. ความรับผดิชอบ 

5. ความซื่อสัตย์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้ 

2. บอกประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ได้ 

3. จ าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ได้ 

4. อธิบายคอมพิวเตอร์ยุคใหมไ่ด้ 

5. อธิบายคอมพิวเตอร์ในอนาคตได้ 

6. อธิบายปัญหาและขอ้จ ากัดของการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ 

หัวข้อเนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของคอมพิวเตอร์ 

2. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

3. ประเภทของคอมพิวเตอร์ 

4. คอมพิวเตอร์ยุคใหม่ 

5. คอมพิวเตอร์ในอนาคต 

6. ปัญหาและขอ้จ ากัดของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมครู ขั้นตอนการเรียนหรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาด้วยโปรแกรม 

PowerPoint  บทที่ 1 ความหมายและบทบาท 

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. พูดคุยเกี่ยวกับเนือ้หาในบทที่ 2  ความหมาย

และประเภทของคอมพิวเตอร์   

 

ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ  

 

2. ครูสาธิตเปิดเว็บไซต์ควบคู่กับการสอนในแต่

ละหัวข้อ  

3. ครูสังเกต และช่วยนักศกึษาแก้ไขปัญหาขณะ

ฝกึปฏิบัติ/สาธิต 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

1. ครูและนักศึกษาสรุปบทเรียนร่วมกัน 

2. ครูใหน้ักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 2 

 

 

1. นักศึกษาดู และฟัง  ซักถามข้อสงสัยใน

บทเรียนที่ผ่านมา 

 

2. นักศึกษาบอกความหมายและประเภทของ

คอมพิวเตอร์   

 

 

1. นักศึกษาดูตามหนังสือเรยีนเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฟัง  ซักถามข้อสงสัย  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิต  

 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิตและ        

หนังสือเรยีนในบทที่ 2  

     

 

1. นักศึกษาสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเตมิ  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามใบงาน 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน 

3. นักศึกษาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา  ดูจากโปรแกรม PowerPoint  บทที่ 1  

4. นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขณะเรยีน 

1. ให้นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามการสาธิตทีละหัวข้อ 

หลังเรียน 

4. ให้นักศึกษาท าใบงาน 2 บทที่ 2 

5. ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 2  ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 
  

สื่อการเรียนการสอน 

สื่อสิ่งพิมพ ์

        หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (3204-2001)  ส านักพิมพศ์ูนย์สง่เสริมวิชาการ          

         เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

 

      สื่อโสตทศัน์  

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์  
   

หุ่นจ าลองหรือของจริง 

1. สาธิตอุปกรณ์คอมพวิเตอร์จากของจรงิ และภาพจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ 
 

หนังสืออ้างอิง และ Website 

 อ าภา กุลธรรมโยธิน . เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2551. 

  เว็บไซต์   http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

 

การวัดและประเมินผล  

     ก่อนเรยีน  

4. วิธีวัดผล 

1.1 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 



5. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.1 ตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

2.2 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6. เกณฑก์ารประเมนิผล 

 ให้นักศึกษาสลับกันตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

        ขณะเรยีน  

2. วิธีวัดผล  

1.1 ใช้วธิีถาม-ตอบ  

2.2 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

2.3 ให้แบ่งกลุ่ม  

2.4 ท าแบบฝกึหัดท้ายบทเรียน 

3 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 ตรวจสอบงานที่แบ่งกลุ่ม 

 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

6. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.3 ให้นักศึกษาสลับกันดูผลงานของแต่ละกลุ่ม ถูกต้องหรอืไม่ เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.4 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

        หลังเรยีน  

3. วิธีวัดผล  

1.1 ให้นักศึกษาท าใบงาน 2  ท้ายบทที่ 2 

1.3 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 2  ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

4. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

2.3 ตรวจสอบผลงานใบงาน 2 ท้ายบทที่ 2  

2.4 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

5. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.4 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.5 แบบประเมินผลการเรียนรู้ บทที่ 2 เกณฑผ์า่นคือ 50% 

3.6 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  



บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

6. จ านวนเนือ้หากับจ านวนเวลา       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

7. การเรียงล าดับเนือ้หากับความเข้าใจของนักศึกษา    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

8. การน าเข้าสู่บทเรียนกับเนือ้หาแตล่ะหัวข้อ     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

9. วิธีสอนกับเนือ้หาในแต่ละข้อ       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

10. การประเมนิผลกับจุดประสงคใ์นแต่ละหนว่ย     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

 ผลการเรียนของนักศกึษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ผลการสอนของครู 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

ชื่อวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส านักงาน  (20220401) 

ชื่อหน่วย องค์ประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่   3 

สอนคร้ังท่ี  7–10 

ชั่วโมงรวม  8   

จ านวนช่ัวโมง  8  ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องหรอืชื่องาน     องค์ประกอบของระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

สาระส าคัญ 

ศกึษาเกี่ยวกับองค์ประกอบพืน้ฐานของระบบคอมพิวเตอร์ พืน้ฐานการท างานของคอมพิวเตอร์ 

คุณลักษณะท่ีต้องบูรณาการ 

- คุณธรรมจริยธรรม  

1. ความสนใจในการเรียน    

2. ความตรงตอ่เวลา 

3. ความมวีินัย 

4. ความรับผดิชอบ 

5. ความซื่อสัตย์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกองค์ประกอบพืน้ฐานของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

2. อธิบายพืน้ฐานการท างานในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 

หัวข้อเนื้อหาสาระ 

1. องค์ประกอบพืน้ฐานของระบบคอมพิวเตอร์ 

2. พืน้ฐานการท างานในระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมครู ขั้นตอนการเรียนหรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาด้วยโปรแกรม 

PowerPoint  บทที่ 2 ความหมายและประเภท

ของคอมพิวเตอร์ 

2. พูดคุยเกี่ยวกับเนือ้หาในบทที่ 3 องค์ประกอบ

ของระบบงานคอมพิวเตอร์   

 

ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ  

 

2. ครูสาธิตเปิดเว็บไซต์ควบคู่กับการสอนในแต่ละ

หัวข้อ  

3. ครูสังเกต และช่วยนักศกึษาแก้ไขปัญหาขณะ    

ฝกึปฏิบัติ/สาธิต 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

1. ครูและนักศึกษาสรุปบทเรียนร่วมกัน 

2. ครูใหน้ักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 3 

 

 

1. นักศึกษาดู และฟัง  ซักถามข้อสงสัยในบทเรียน 

    ที่ผ่านมา 

 

2. นักศึกษาบอกองค์ประกอบของระบบงาน 

    คอมพิวเตอร์   

 

 

1. นักศึกษาดูตามหนังสือเรยีนเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ฟัง ซักถามขอ้สงสัย  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิต  

 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิตและ         

หนังสือเรยีนในบทที่ 3  

     

 

1. นักศึกษาสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเตมิ  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามใบงาน 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 

ก่อนเรยีน 

5. นักศึกษาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา  ดูจากโปรแกรม PowerPoint  บทที่ 2  

6. นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ขณะเรยีน 

1. ให้นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามการสาธิตทีละหัวข้อ 

หลังเรียน 

7. ให้นักศึกษาท าใบงาน 3 บทที่ 3 

8. ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 3 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

  

สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิง่พมิพ์  

        หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3204-2001)  ส านักพิมพศ์ูนย์สง่เสริมวิชาการ          

        เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

 

     สื่อโสตทัศน์  

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์  

   

หุ่นจ าลองหรือของจริง 

1. สาธิตอุปกรณ์คอมพวิเตอร์จากของจรงิ และภาพจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ 

 

หนังสืออ้างอิง และ Website 

 อ าภา กุลธรรมโยธิน . เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:  ศูนย์สง่เสริมวิชาการ, 2551. 

  เว็บไซต์   http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

 



การวัดและประเมินผล  

     ก่อนเรยีน  

7. วิธีวัดผล 

1.1 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

8. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 ตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

9. เกณฑก์ารประเมนิผล 

 ให้นักศึกษาสลับกันตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

        ขณะเรยีน  

3. วิธีวัดผล  

1.1 ใช้วธิีถาม-ตอบ  

3.2 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

3.3 ให้แบ่งกลุ่ม  

3.4 ท าแบบฝกึหัดท้ายบทเรียน 

4 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 ตรวจสอบงานที่แบ่งกลุ่ม 

 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

9. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.5 ให้นักศึกษาสลับกันดูผลงานของแต่ละกลุ่ม ถูกต้องหรอืไม่ เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.6 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

        หลังเรยีน  

6. วิธีวัดผล  

1.1 ให้นักศึกษาท าใบงาน 3  ท้ายบทที่ 3 

1.4 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 3  ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

7. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

2.5 ตรวจสอบผลงานใบงาน 3 ท้ายบทที่ 3  

2.6 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

8. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.7 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.8 แบบประเมินผลการเรียนรู้ บทที่ 3 เกณฑผ์า่นคือ 50% 

3.9 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  



บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

11. จ านวนเนือ้หากับจ านวนเวลา       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

12. การเรียงล าดับเนือ้หากับความเข้าใจของนักศึกษา    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

13. การน าเข้าสู่บทเรียนกับเนือ้หาแตล่ะหัวข้อ     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

14. วิธีสอนกับเนือ้หาในแต่ละข้อ       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

15. การประเมนิผลกับจุดประสงคใ์นแต่ละหนว่ย     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

 ผลการเรียนของนักศกึษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ผลการสอนของครู 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

ชื่อวิชา       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส านักงาน  (20220401) 

ชื่อหน่วย    การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานธุรกิจ 

หน่วยที่   4 

สอนคร้ังท่ี  11–12 

ชั่วโมงรวม  4   

จ านวนช่ัวโมง  4  ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องหรอืชื่องาน      การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานธุรกิจ 

สาระส าคัญ 

ศกึษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ  ความหมายของอีคอมเมิร์ซ              

(E-Commerce)  ความเป็นมาของอีคอมเมริ์ซ  ประโยชน์ของอีคอมเมริ์ซ ขอ้จ ากัดของอคีอมเมิรซ์ โครงสร้าง

พืน้ฐานของอีคอมเมริ์ซ ประเภทของอีคอมเมริ์ซ ขัน้ตอนการคา้แบบอีคอมเมริ์ซ 

คุณลักษณะท่ีต้องบูรณาการ 

- คุณธรรมจริยธรรม 

1. ความสนใจในการเรียน    

2. ความตรงตอ่เวลา 

3. ความมวีินัย 

4. ความรับผดิชอบ 

5. ความซื่อสัตย์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจได้ 

2. บอกความหมายของอีคอมเมิร์ซ  (E-Commerce) ได้ 

3. บอกประโยชน์ของอีคอมเมริ์ซได้ 

4. บอกข้อจ ากัดของอคีอมเมิรซ์ได้ 

5. บอกโครงสรา้งพื้นฐานของอคีอมเมิรซ์ได้ 

6. บอกประเภทของอีคอมเมิรซ์ได้ 

7. บอกขั้นตอนการค้าแบบอีคอมเมริ์ซได้ 

หัวข้อเนื้อหาสาระ 

1. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธุรกิจ 

2. ความหมายของอีคอมเมิร์ซ  (E-Commerce) 

3. ประโยชน์ของอีคอมเมริ์ซ 

4. ข้อจ ากัดของอคีอมเมิรซ์   

5. โครงสรา้งพื้นฐานของอคีอมเมิรซ์ 

6. ประเภทของอีคอมเมิรซ์ 



7. ขั้นตอนการค้าแบบอีคอมเมริ์ซ   

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมครู ขั้นตอนการเรียนหรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาด้วยโปรแกรม

PowerPoint  บทที่ 3  องค์ประกอบของ

ระบบงานคอมพิวเตอร์   

2. พูดคุยเกี่ยวกับเนือ้หาในบทที่ 4   การน า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานธุรกิจ 

 

ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ  

 

2. ครูสาธิตเปิดเว็บไซต์ควบคู่กับการสอนในแต่ละ

หัวข้อ  

3. ครูสังเกต และช่วยนักศกึษาแก้ไขปัญหาขณะ

ฝกึปฏิบัติ/สาธิต 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

1. ครูและนักศึกษาสรุปบทเรียนร่วมกัน 

2. ครูใหน้ักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 4 

 

 

1. นักศึกษาดู และฟัง  ซักถามข้อสงสัยใน

บทเรียนที่ผ่านมา 

 

2. นักศึกษาบอกการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ในงานธุรกิจ  

 

 

1. นักศึกษาดูตามหนังสือเรยีนเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ฟัง  ซักถามข้อสงสัย  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิต  

 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิตและ         

หนังสือเรยีนในบทที่ 4  

     

 

1. นักศึกษาสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเตมิ  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามใบงาน 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน 

7. นักศึกษาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา  ดูจากโปรแกรม PowerPoint  บทที่ 3  

8. นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขณะเรยีน 

1. ให้นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามการสาธิตทีละหัวข้อ 

หลังเรียน 

10. ให้นักศึกษาท าใบงาน 4 บทที่ 4 

11. ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 4 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

  

สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิง่พมิพ์  

        หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3204-2001)  ส านักพิมพศ์ูนย์สง่เสริมวิชาการ          

         เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

 

      สื่อโสตทศัน์  

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์  

   

หุ่นจ าลองหรือของจริง 

3. สาธิตอุปกรณ์คอมพวิเตอร์จากของจรงิ และภาพจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ 

 

หนังสืออ้างอิง และ Website 

 อ าภา กุลธรรมโยธิน . เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2551. 

  เว็บไซต์   http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

 

การวัดและประเมินผล  

     ก่อนเรยีน  

10. วิธีวัดผล 



1.1 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

11. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.1 ตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

2.2 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

12. เกณฑก์ารประเมนิผล 

 ให้นักศึกษาสลับกันตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

        ขณะเรยีน  

4. วิธีวัดผล  

1.1 ใช้วธิีถาม-ตอบ  

4.2 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

4.3 ให้แบ่งกลุ่ม  

4.4 ท าแบบฝกึหัดท้ายบทเรียน 

5 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 ตรวจสอบงานที่แบ่งกลุ่ม 

 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

12. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.7 ให้นักศึกษาสลับกันดูผลงานของแต่ละกลุ่ม ถูกต้องหรอืไม่ เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.8 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

        หลังเรยีน  

9. วิธีวัดผล  

1.1 ให้นักศึกษาท าใบงาน 4  ท้ายบทที่ 4 

1.5 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 4  ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

 

10. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

2.7 ตรวจสอบผลงานใบงาน 4 ท้ายบทที่ 4  

2.8 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

11. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.10 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.11 แบบประเมินผลการเรียนรู้ บทที่ 4 เกณฑผ์า่นคือ 50% 

3.12 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 



บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

16. จ านวนเนือ้หากับจ านวนเวลา       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

17. การเรียงล าดับเนือ้หากับความเข้าใจของนักศึกษา    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

18. การน าเข้าสู่บทเรียนกับเนือ้หาแตล่ะหัวข้อ     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

19. วิธีสอนกับเนือ้หาในแต่ละข้อ       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

20. การประเมนิผลกับจุดประสงคใ์นแต่ละหนว่ย     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

 ผลการเรียนของนักศกึษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ผลการสอนของครู 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

ชื่อวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส านักงาน  (20220401) 

ชื่อหน่วย   ระบบเครือขา่ยเบือ้งตน้ 

หน่วยที่   5 

สอนคร้ังท่ี  14–17 

ชั่วโมงรวม  8   

จ านวนช่ัวโมง  8  ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องหรอืชื่องาน       ระบบเครือขา่ยเบือ้งตน้ 
 

สาระส าคัญ 

ศกึษาเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือขา่ย องค์ประกอบของระบบเครือขา่ย มาตรฐานของ ระบบ

เครือขา่ย ระบบเครือขา่ยแบบไร้สาย การท างานของคอมพิวเตอรใ์นเครือขา่ย  การใชง้านในระบบเครือขา่ย 
 

คุณลักษณะท่ีต้องบูรณาการ 

- คุณธรรมจริยธรรม 

1. ความสนใจในการเรียน    

2. ความตรงตอ่เวลา 

3. ความมวีินัย 

4. ความรับผดิชอบ 

5. ความซื่อสัตย์ 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. บอกความหมายของระบบเครือขา่ยได้ 

2. อธิบายองค์ประกอบของระบบเครือขา่ยได้ 

3. อธิบายมาตรฐานของระบบเครือขา่ยได้ 

4. บอกลักษณะระบบเครือขา่ยแบบไร้สายได้ 

5. อธิบายการท างานของคอมพิวเตอรใ์นเครือขา่ยได้ 
 

หัวข้อเนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของระบบเครือขา่ย 

2. องค์ประกอบของระบบเครือขา่ย 

3. มาตรฐานของระบบเครือขา่ย 

4. ระบบเครือขา่ยแบบไร้สาย 

5. การท างานของคอมพิวเตอรใ์นเครือขา่ย 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมครู ขั้นตอนการเรียนหรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาด้วยโปรแกรม

PowerPoint  บทที่ 4  การน าเทคโนโลยี 

สารสนเทศมาใช้ในงานธุรกิจ 

2. พูดคุยเกี่ยวกับเนือ้หาในบทที่ 5 ระบบ

เครือขา่ยเบือ้งตน้      

 

ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ  

 

2. ครูสาธิตเปิดเว็บไซต์ควบคู่กับการสอนใน    

แตล่ะหัวข้อ 

3. ครูสังเกต และช่วยนักศกึษาแก้ไขปัญหา

ขณะฝกึปฏิบัติ/สาธิต 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

2. ครูและนักศึกษาสรุปบทเรียนร่วมกัน 

3. ครูใหน้ักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 5 

 

 

1. นักศึกษาดู และฟัง ซักถามขอ้สงสัยในบทเรียน

ที่ผ่านมา 

 

2. นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาในบทที่ 5 ระบบเครือขา่ย

เบือ้งตน้   

 

 

1. นักศึกษาดูตามหนังสือเรยีนเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฟัง ซักถามขอ้สงสัย  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิต  

 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิตและหนังสือ

เรียนในบทที่ 5  

     

 

1. นักศึกษาสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเตมิ  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามใบงาน 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน 

9. นักศึกษาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา  ดูจากโปรแกรม PowerPoint  บทที่ 4  

10. นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขณะเรยีน 

1. ให้นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามการสาธิตทีละหัวข้อ 

หลังเรียน 

13. ให้นักศึกษาท าใบงาน 5 บทที่ 5 

14. ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 5 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

 

สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิง่พมิพ์  

        หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (3204-2001)  ส านักพิมพศ์ูนย์สง่เสริมวิชาการ          

         เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

      สื่อโสตทศัน์  

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์  

   

หุ่นจ าลองหรือของจริง 

4. สาธิตอุปกรณ์คอมพวิเตอร์จากของจรงิ และภาพจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ 

 

หนังสืออ้างอิง และ Website 

 อ าภา กุลธรรมโยธิน . เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2551. 

  เว็บไซต์   http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

 

การวัดและประเมินผล  

      ก่อนเรยีน 

     ก่อนเรยีน  

13. วิธีวัดผล 



1.1 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

14. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 ตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

15. เกณฑก์ารประเมนิผล 

 ให้นักศึกษาสลับกันตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

        ขณะเรยีน  

5. วิธีวัดผล  

1.1 ใช้วธิีถาม-ตอบ  

5.2 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

5.3 ให้แบ่งกลุ่ม  

5.4 ท าแบบฝกึหัดท้ายบทเรียน 

6 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 ตรวจสอบงานที่แบ่งกลุ่ม 

 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

15. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.9 ให้นักศึกษาสลับกันดูผลงานของแต่ละกลุ่ม ถูกต้องหรอืไม่ เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.10 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

        หลังเรยีน  

12. วิธีวัดผล  

1.1 ให้นักศึกษาท าใบงาน 5  ท้ายบทที่ 5 

1.6 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 5  ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

 

13. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

2.9 ตรวจสอบผลงานใบงาน 5 ท้ายบทที่ 5  

2.10 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

14. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.13 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.14 แบบประเมินผลการเรียนรู้ บทที่ 5 เกณฑผ์า่นคือ 50% 

3.15 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 



บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

21. จ านวนเนือ้หากับจ านวนเวลา       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

22. การเรียงล าดับเนือ้หากับความเข้าใจของนักศึกษา    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

23. การน าเข้าสู่บทเรียนกับเนือ้หาแตล่ะหัวข้อ     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

24. วิธีสอนกับเนือ้หาในแต่ละข้อ       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

25. การประเมนิผลกับจุดประสงคใ์นแต่ละหนว่ย     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

 ผลการเรียนของนักศกึษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ผลการสอนของครู 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

ชื่อวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส านักงาน  (3204-2001) 

ชื่อหน่วย    การใชอ้ินเทอร์เน็ต 

หน่วยที่   6 

สอนคร้ังท่ี  18–21 

ชั่วโมงรวม  8   

จ านวนช่ัวโมง  8  ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องหรอืชื่องาน        การใชอ้ินเทอร์เน็ต 

สาระส าคัญ 

ศกึษาเกี่ยวกับความหมายของอินเทอร์เน็ต  ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต ISP (Internet Service Provider) 

การเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต ศัพท์ที่ส าคัญในอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้งาน อินเทอร์เน็ต อีเมลและการรับส่งอเีมล 

คุณลักษณะท่ีต้องบูรณาการ 

- คุณธรรมจริยธรรม 

1. ความสนใจในการเรียน    

2. ความตรงตอ่เวลา 

3. ความมวีินัย 

4. ความรับผดิชอบ 

5. ความซื่อสัตย์ 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. อธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ตได้ 

2. มีความรูเ้กี่ยวกับความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  

3. สามารถบอกประเภทของ ISP ได้ 

4. สามารถเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตได้ 

5. อธิบายศัพท์ที่ส าคัญในอินเทอร์เน็ตได้ 

6. สามารถประยุกต์ใชง้าน อินเทอร์เน็ตได้ 

7. อธิบายรูปแบบอีเมล และการรับส่งอเีมลได้ 

หัวข้อเนื้อหาสาระ 

1. ความหมายของอินเทอร์เน็ต 

2. ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต  

3. ISP (Internet Service Provider) 

4. การเชื่อมตอ่อินเทอร์เน็ต 

5. ศัพท์ที่ส าคัญในอินเทอร์เน็ต  

6. การประยุกต์ใช้งาน อินเทอร์เน็ต 

7. อีเมลและการรับส่งอเีมล 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมครู ขั้นตอนการเรียนหรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาด้วยโปรแกรม

PowerPoint  บทที่ 5 ระบบเครือขา่ยเบือ้งตน้ 

2. พูดคุยเกี่ยวกับเนือ้หาในบทที่ 6  การใช้

อินเทอร์เน็ต 

 

ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ  

 

2. ครูสาธิตเปิดเว็บไซต์ควบคู่กับการสอนในแต่ละ

หัวข้อ  

3. ครูสังเกต และช่วยนักศกึษาแก้ไขปัญหาขณะ

ฝกึปฏิบัติ/สาธิต 

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

4. ครูและนักศึกษาสรุปบทเรียนร่วมกัน 

5. ครูใหน้ักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 6 

 

 

1. นักศึกษาดู และฟัง  ซักถามข้อสงสัยในบทเรียน
ที่ผ่านมา 

2. นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาในบทที่ 6 การใช้

อินเทอร์เน็ต 

 

 

1. นักศึกษาดูตามหนังสือเรยีนเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฟัง  ซักถามข้อสงสัย  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิต  

 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิตและหนังสือ

เรียนในบทที่ 6  

     

 

1. นักศึกษาสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเตมิ  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามใบงานที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรอืกิจกรรม 

ก่อนเรยีน 

11. นักศึกษาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา  ดูจากโปรแกรม PowerPoint  บทที่ 5  

12. นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ขณะเรยีน 

1. ให้นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามการสาธิตทีละหัวข้อ 

หลังเรียน 

16. ให้นักศึกษาท าใบงาน 6 บทที่ 6 

17. ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 6 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

  

สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิง่พมิพ์  

        หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (3204-2001)  ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ          

        เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต     http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

 

     สื่อโสตทัศน์  

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์  

   

หุ่นจ าลองหรือของจริง 

5. สาธิตอุปกรณ์คอมพวิเตอร์จากของจรงิ และภาพจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ 

 

หนังสืออ้างอิง และ Website 

 อ าภา กุลธรรมโยธิน . เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:  ศูนย์สง่เสริมวิชาการ, 2551. 

  เว็บไซต์   http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

 

การวัดและประเมินผล  

     ก่อนเรยีน  

16. วิธีวัดผล 



1.1 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

17. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

1.1 ตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

2.2 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

18. เกณฑก์ารประเมนิผล 

 ให้นักศึกษาสลับกันตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

        ขณะเรยีน  

6. วิธีวัดผล  

1.1 ใช้วธิีถาม-ตอบ  

6.2 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

6.3 ให้แบ่งกลุ่ม  

6.4 ท าแบบฝกึหัดท้ายบทเรียน 

7 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 ตรวจสอบงานที่แบ่งกลุ่ม 

 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

18. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.11 ให้นักศึกษาสลับกันดูผลงานของแต่ละกลุ่ม ถูกต้องหรอืไม่ เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.12 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

        หลังเรยีน  

15. วิธีวัดผล  

1.1 ให้นักศึกษาท าใบงาน 6 ท้ายบทที่ 6 

1.7 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 6 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

16. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

2.11 ตรวจสอบผลงานใบงาน 6 ท้ายบทที่ 6  

2.12 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

17. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.16 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.17 แบบประเมินผลการเรียนรู้ บทที่ 6 เกณฑผ์า่นคือ 50% 

3.18 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 



บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

26. จ านวนเนือ้หากับจ านวนเวลา       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

27. การเรียงล าดับเนือ้หากับความเข้าใจของนักศึกษา    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

28. การน าเข้าสู่บทเรียนกับเนือ้หาแตล่ะหัวข้อ     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

29. วิธีสอนกับเนือ้หาในแต่ละข้อ       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

30. การประเมนิผลกับจุดประสงคใ์นแต่ละหนว่ย     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

 ผลการเรียนของนักศกึษา 

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

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

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

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

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

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

 ผลการสอนของครู 

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

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

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

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

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

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู ้

ชื่อวิชา   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานส านักงาน  (20220401) 

ชื่อหน่วย      ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมชุดส านักงาน 

หน่วยที่   7 

สอนคร้ังท่ี  22-29 

ชั่วโมงรวม  16  

จ านวนช่ัวโมง  16  ชั่วโมง 

ชื่อเรื่องหรอืชื่องาน          ประยุกต์ใช้งานโปรแกรมชุดส านักงาน 
 

สาระส าคัญ 

ศกึษาเกี่ยวกับเรื่องของ  Microsoft Office การสรา้งสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Office Word การสรา้งสิ่งพิมพ์

ด้วย Microsoft Office  Excel  และการน าเสนองานด้วย Microsoft Office PowerPoint 

 

คุณลักษณะท่ีต้องบูรณาการ 

- คุณธรรมจริยธรรม 

1. ความสนใจในการเรียน    

2. ความตรงตอ่เวลา 

3. ความมวีินัย 

4. ความรับผดิชอบ 

5. ความซื่อสัตย์ 

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Microsoft Office 

2. สามารถสร้างสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Office Word ได้ 

3. สามารถสร้างสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Office Excel ได้ 

4. สามารถน าเสนองานด้วย Microsoft Office PowerPoint ได้ 

  

หัวข้อเนื้อหาสาระ 

             1.  เรื่องของ Microsoft Office 

 2.  การสรา้งสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft Office Word    

 3.  การสรา้งสิ่งพิมพ์ด้วย Microsoft  Office  Excel 

 4.  การน าเสนองานด้วย Microsoft  Office  PowerPoint 

 



กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนการสอนหรอืกิจกรรมครู ขั้นตอนการเรียนหรอืกิจกรรมของนักศกึษา 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาด้วยโปรแกรม

PowerPoint  บทที่   6  การใช้อนิเทอร์เน็ต   

2. พูดคุยเกี่ยวกับเนือ้หาในบทที่ 7 ประยุกต์ใช้

งานโปรแกรมชุดส านักงาน 

 

ขั้นสอน 

1. ครูอธิบายเนือ้หาในแต่ละหัวข้อ  

 

2. ครูสาธิตเปิดเว็บไซต์ควบคู่กับการสอนในแต่ละ

หัวข้อ  

 

3. ครูสังเกต และช่วยนักศกึษาแก้ไขปัญหาขณะ

ฝกึปฏิบัติ  

 

ขั้นสรุปและการประยุกต์ 

1. ครูและนักศึกษาสรุปบทเรียนร่วมกัน 

2. ครูใหน้ักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน 7 

 

 

3. นักศึกษาดู และฟัง  ซักถามข้อสงสัยใน

บทเรียนที่ผ่านมา 

4. นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาในบทที่ 7  ประยุกต์ใช้

งานโปรแกรมชุดส านักงาน 

 

 

1. นักศึกษาดูตามหนังสือเรยีนเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฟัง  ซักถามข้อสงสัย  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิตและตัวอย่าง

ฝกึปฏิบัติในแตล่ะหัวข้อ 

 

3. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามการสาธิตและ         

หนังสือเรยีนในบทที่ 7  

 

 

1. นักศึกษาสรุปบทเรียนและครูเพิ่มเตมิ  

2. นักศึกษาฝกึปฏิบัติตามใบงาน 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม 

ก่อนเรยีน 

13. นักศึกษาทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา  ดูจากโปรแกรม PowerPoint  บทที่ 6  

14. นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขณะเรยีน 

1. ให้นักศึกษาดูขั้นตอนการท างานจากหนังสอืเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามการสาธิตทีละหัวข้อ 

หลังเรียน 

19. ให้นักศึกษาท าใบงาน 7  บทที่ 7 

 

สื่อการเรียนการสอน 

       สื่อสิง่พมิพ์  

        หนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3204-2001)  ส านักพิมพศ์ูนย์สง่เสริมวิชาการ          

        เว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

      สื่อโสตทศัน์  

1. เครื่องคอมพวิเตอร์ 

2. วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

3. เครื่องฉายโปรเจกเตอร์  

   

หุ่นจ าลองหรือของจริง 

6. สาธิตอุปกรณ์คอมพวิเตอร์จากของจรงิ และภาพจริงในเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ 

 

หนังสืออ้างอิง และ Website 

 อ าภา กุลธรรมโยธิน . เทคโนโลยีสารสนเทศ. กรุงเทพฯ:  ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2551. 

  เว็บไซต์   http://www.nectec.or.th/courseware/internet/index.html 

 

การวัดและประเมินผล  

     ก่อนเรยีน  

19. วิธีวัดผล 

1.1 ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

20. เครื่องมือวัดและประเมินผล 



 ตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

21. เกณฑก์ารประเมนิผล 

 ให้นักศึกษาสลับกันตรวจสอบแบบทดสอบก่อนเรียน 

        ขณะเรยีน  

7. วิธีวัดผล  

1.1 ใช้วธิีถาม-ตอบ  

7.2 ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

7.3 ให้แบ่งกลุ่ม  

7.4 ท าแบบฝกึหัดท้ายบทเรียน 

8 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

 ตรวจสอบงานที่แบ่งกลุ่ม 

 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

3. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.13 ให้นักศึกษาสลับกันดูผลงานของแต่ละกลุ่ม ถูกต้องหรอืไม่ เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.14 สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

        หลังเรยีน  

18. วิธีวัดผล  

1.1 ให้นักศึกษาท าใบงาน 7 ท้ายบทที่ 7 

1.8 ให้นักศึกษาท าแบบฝกึหัดท้ายบทที่ 7 ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 

19. เครื่องมือวัดและประเมินผล 

2.13 ตรวจสอบผลงานใบงาน 7 ท้ายบทที่ 7   

2.14 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 

20. เกณฑก์ารประเมนิผล 

3.19 สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานรายบุคคล  เกณฑ์ผ่านคือ 50% 

3.20 แบบประเมินผลการเรียนรู้ บทที่ 7 เกณฑผ์า่นคือ 50% 

3.21 สังเกตและประเมนิผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 



บันทึกหลังการสอน 

 ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

31. จ านวนเนือ้หากับจ านวนเวลา       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

32. การเรียงล าดับเนือ้หากับความเข้าใจของนักศึกษา    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

33. การน าเข้าสู่บทเรียนกับเนือ้หาแตล่ะหัวข้อ     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

34. วิธีสอนกับเนือ้หาในแต่ละข้อ       เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

35. การประเมนิผลกับจุดประสงคใ์นแต่ละหนว่ย     เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 

 ผลการเรียนของนักศกึษา 

...........................................................................................................................................................................
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 ผลการสอนของครู 
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........................................................................................................................................................................... 
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