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2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพ (Computer at Work)
หมวดวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2
เรียนทฤษฎีและปฏิบตั ิ 3 ชัว่ โมงตอสัปดาห ระยะเวลา 20 สัปดาห รวมทัง้ สิน้
60 ชัว่ โมง ตลอดภาคเรียน และควรมีเวลาศึกษานอกเวลาเรียนอีก 1 ชัว่ โมง
ตอสัปดาห
2 (3) 2 หนวยกิต 3 ชัว่ โมงตอสัปดาห
เพือ่ ให
1. มีความเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ การใช
โปรแกรมสําหรับงานสํานักงาน การใชอนิ เทอรเน็ตและไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส
2. มีความสามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพือ่ งานอาชีพ ติดตัง้
อุปกรณรอบขางและระบบปฏิบตั กิ ารของคอมพิวเตอร จัดทําเอกสาร ตาราง
ทําการ และนําเสนอผลงาน สืบคนขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต และรับสง
ไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
3. มีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกบั ระบบสารสนเทศ
มีกจิ นิสยั ในการทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ
และปลอดภัย
1. ติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอรตามคูมอื
2. จัดทําเอกสารเพือ่ งานอาชีพดวยโปรแกรมประมวลผลคํา
3. สรางตารางทําการเพื่องานอาชีพดวยโปรแกรมตารางทําการ
4. สรางสไลดนาํ เสนอผลงานดวยโปรแกรมการนําเสนอ
5. สืบคนขอมูลดวยอินเทอรเน็ตและรับสงไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องตน
การติด ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร อุ ปกรณ รอบข างและระบบปฏิบัติการ การใช
โปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสารเพื่องานอาชีพ โดยเนนการพิมพเอกสารดวย
ระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง การใชโปรแกรมตารางทําการเพื่องาน
อาชีพ โดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ การ
ใช โ ปรแกรมการนํ า เสนองาน เน น การสร า งกราฟและตารางและสร า ง
ภาพเคลื่ อนไหว การใช อินเทอร เน็ต สืบ คนข อมูลเพื่องานอาชีพและการรั บส ง
ไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับ

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.

1

ระบบ สารสนเทศ

หนวยการเรียนรู
วิชาคอมพิวเตอรเพื่อการอาชีพ
หมวดวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน
จํานวนหนวยการเรียนรู 13 หนวย
หนวยที่

2

ชือ่ หนวยการเรียน

1

ความรูท ว่ั ไปเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร

2

ระบบปฏิบตั กิ าร (OS)

3

การใชโปรแกรม
ประมวลผลคําจัดทํา
เอกสาร

4

การตกแตง และ
ตรวจสอบเอกสาร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวน 60 ชัว่ โมง
สาระการเรียนรู

จํานวนชัว่ โมง

ความหมายและความเป น มาของคอมพิ ว เตอร
คอมพิวเตอรยุคเครือขาย (2533-ปจจุบัน) ชนิด
ของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ประเภท
ของระบบปฏิ บั ติ การ หน า ที่ ห ลั ก ของระบบ
ปฏิบัติการ ระบบปฏิ บัติการ DOS ระบบ
ปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ ยูนิกซ
(Unix)
ความเปนมาของโปรแกรมประมวลผลคํา การเขา
สูโปรแกรมและจบการทํางาน แถบเมนูและชุด
เมนูคําสั่ง การสรางเอกสารใหม การบันทึก
เอกสาร (Save) การปดเอกสาร การเปดเอกสาร
การพิ มพ ส มการทางคณิ ต ศาสตร การแทรก
สัญลักษณและตัวอักษรพิเศษ การกําหนดหัวขอ
ยอย การวาดและระบายสีพื้นหลัง การระบายสี
พื้น การสรางขอความศิลป การสรางเงาและภาพ
3 มิติ การแทรกรูปภาพ การเนนตัวอักษรใหญ
ขึ้นตน การจัดการและตรวจสอบเอกสาร การ
ตรวจสอบ การสะกดคําผิดและไวยากรณ การ
แกไข ขอความอัต โนมัติ การแกไขรูปแบบ
อัตโนมัติ การคนหาคําและแทนที่คํา การแทนที่
คํา การไปที่ การแทรกเอกสาร การสรางกราฟ

3

3

3
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.

หนวยที่
5

6

7

8

ชือ่ หนวยการเรียน

สาระการเรียนรู

การปรับแตงและจัดพิมพ การแตงคาหนากระดาษ การกําหนดสวนหัวและ
เอกสาร
ทายกระดาษ การจั ดการประโยค การพิมพ
เอกสารออกทางเครื่องพิมพ การพิมพจดหมาย
เวียน การพิมพซองจดหมาย การตั้งกั้นหนา
กัน้ หลัง การพิมพขอ ความเปนคอลัมน
Microsoft Excel
Microsoft Excel เบื้องตน วิธีการเขาสูโปรแกรม
เบือ้ งตน
Microsoft Excel สวนประกอบของ Microsoft
Excel การสรางสมุดงานใหม การบันทึกสมุดงาน
การปดสมุดงาน การจัดสมุดงาน การเลือกเซลล
การกรอกขอมูล การแกไขขอมูล การลบขอมูล
ในชองเซลล การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรและ
ขนาดตัวอักษร การทําตัวอักษรหนา เอียง และขีด
เสนใต การจัดขอมูลใหอยูก ง่ึ กลาง ชิดซายหรือชิด
ขวาของคอลัมน การขยายขนาดของคอลัมน การ
ขยายขนาดของแถว การคัดลอก ขอมูล การตัด
ขอมูล การคัดลอกขอมูลโดยใช
ฟลแฮนเดิล
การกําหนดขอมูลแบบเรียงลําดับ การสรางเสน
ขอบ (ตาราง) การสรางตารางโดยใชรูปแบบ
อัตโนมัติ การผสานเซลลและจัด
กึ่งกลาง
การเรียงลําดับขอมูล การวางแนวของขอความ
การแทรกรูปภาพ การทําพืน้ หลัง
การใชโปรแกรมในการ ชนิดขอมูลใน Microsoft Excel การปอนสูตรการ
คํานวณ
คํานวณ การคํานวณดวยฟงกชัน SUM การหา
คาสูงสุด (Max) ต่ําสุด (Min) และคาเฉลี่ย
(Average) การเรียกใชฟงกชันจากแถบเครื่องมือ
ฟงกชนั การใชฟง กชนั Nper คํานวณหาจํานวนที่
จะตองผอนชําระเงินกู
การสรางแผนภูมิ (Chart) แผนภูมิ การสรางแผนภูมดิ ว ย Chart Wizard การ
และการพิมพรายงาน
เปลีย่ นรูปแบบของแผนภูมิ การสรางแผนภูมิ
รูปภาพ การเลือกลักษณะการแสดงของรูปภาพ
การพิมพรายงาน

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.

จํานวนชัว่ โมง
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หนวยที่

ชือ่ หนวยการเรียน

สาระการเรียนรู

จํานวนชัว่ โมง

9

การใชโปรแกรมนําเสนอ
งาน

6

10

การปรับแตงงานนําเสนอ
และการสรางกราฟ

11

การสรางภาพเคลือ่ นไหว
ในงานนําเสนอ

12

การใชอนิ เทอรเน็ตและ
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
เพื่อสืบคนขอมูลเพื่องาน
อาชีพ

13

ความรับผิดชอบ และ
จริยธรรมในการใช
คอมพิวเตอรกบั ระบบ
สารสนเทศ

ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ โปรแกรม Microsoft
PowerPoint การเรียกใชและการปดโปรแกรมการ
สร า งงานนํ า เสนอโดยใช ตั ว ช ว ยสร า ง เนื้ อ หา
อัตโนมัติ มุมมองตางๆ ของ PowerPoint การสราง
งาน นําเสนอโดยใชแมแบบ การแกไขรูปแบบของ
ตัวอักษร การสรางงานนําเสนอโดยการนําเสนอ งาน
เปลา การจัดเรียงสไลด วิธพี มิ พงาน นําเสนอ
การเพิ่ ม ข อ ความในสไลด โ ดยใช ก ล อ งข อ ความ
การแทรกขอความศิลป การทําพื้นหลังของสไลด
การวาดวั ต ถุ โ ดยการใช เ ครื่ อ งมื อ รู ป ร า งอั ต โนมั ติ
การแทรกรูปภาพ คลิปอารต การแทรกรูปภาพ การ
แทรกแผนภูมิ
คําแนะนําในการออกแบบการแสดงภาพนิ่ง การทํา
ใหขอความและวัตถุเคลื่อนไหว การกําหนดลักษณะ
พิเศษใหกับวัตถุ การเพิ่มเสียง เสียงคําบรรยาย และ
ภาพยนตรไวใน สไลด
ความเปนมาของอิน เทอรเน็ต ความสามารถของ
Internet คาใชจายสําหรับการใช Internet การสืบคน
ขอมูลจาก Internet การเชื่อมตอเขาสูระบบ Internet
เวิ ล ด ไ วด เ ว็ บ การค น หาข อ มู ล ในเวิ ล ด ไ วด เ ว็ บ
จดหมายอิ เ ล็ กทรอนิก ส หน า ที่ และรู ป แบบของ
โปรแกรมรับ-สงอีเมล
การละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เผยแพรทาง
อินเทอรเน็ต อาชญากรรมคอมพิวเตอร ประเภทของ
การกระทําความผิด กฎหมายปกปองสิทธิผลงานบน
อินเทอรเน็ต การใชกฎหมายในเว็บไซต สถานภาพ
ทางกฎหมายของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส กฎหมาย
การธนาคารและการชํ า ระเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
กฎหมายการธนาคารและการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส
การรางกฎหมายอินเทอรเน็ตในประเทศไทย
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.

แผนการจัดการเรียนรู
หมวดวิชาชีพ วิชาชีพพื้นฐาน
แผนที่ 9 การใชโปรแกรมนําเสนองาน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระยะเวลา 6 ชัว่ โมง

จุดประสงคการเรียนรู
1. แสดงวิธีการเรียกใชและการปดโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2. ปฏิบตั ขิ น้ั ตอนการสรางงานนําเสนอโดยใชตวั ชวยสรางเนือ้ หาอัตโนมัติ
3. ปฏิบตั มิ ุมมองตางๆ ของ PowerPoint
4. ปฏิบตั กิ ารสรางงานนําเสนอโดยใชแมแบบ
5. ปฏิบตั วิ ิธกี ารแกไขรูปแบบของตัวอักษร
6. ปฏิบตั กิ ารสรางงานนําเสนอโดยการนําเสนองานเปลา
7. บอกวิธปี ฏิบัตจิ ดั เรียงสไลด
8. ปฏิบตั วิ ิธพี มิ พงานนําเสนอ
9. จัดบอรด “การใชโปรแกรมนําเสนอผลงาน”
10. สนทนา “วิธปี ฏิบตั จิ ดั เรียงสไลด”
11. อธิบายศัพทได 14 คํา
แนวคิดและสาระการเรียนรู
1. ความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint (MPP.) การเรียกใชและปดโปรแกรม
MPP. การสรางงานนําเสนอโดยใชตวั ชวยสรางเนือ้ หาอัตโนมัติ
2. มุมมองตางๆ ของ PowerPoint การสรางงานนําเสนอโดยใชแมแบบ การแกไขรูปแบบของตัวอักษร
3. การสรางงานนําเสนอโดยการนําเสนองานเปลา การจัดเรียงสไลด วิธพี มิ พงานนําเสนอ
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. สรุปบทเรียนสวนที่เปนสาระสําคัญ
2. สรุปคําศัพท ตอบคําถามเพือ่ การทบทวน
3. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ
4. แบงกลุม จัดกิจกรรมดังตอไปนี้
วิธกี าร
: แบงกลุมเพื่อนสนิท 3 กลุม จํานวนเทาๆ กัน เลือกหัวหนากลุมงานประชุมคณะทํางาน
แบงหนาที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมถาม-ตอบ ตอนที่ 1-2 จัดเตรียมสื่อภาพ
ตัวอยาง อุปกรณ ที่ชวยสนับสนุนในการนําเสนอ และนําเสนอใชเวลากลุมละ 20 นาที
เลือกตัวแทนจํานวน 3 คน รวมกับครูผูสอนและคณะตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ
ออกแบบเครื่องมือประเมินผลและประเมินผล เปนผูบริหารเวลา สรุปจุดแข็ง จุดออนแต
ละกลุม ใชเวลานําเสนอ 10 นาที
ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.

5

: จากกลุมเพื่อนสนิท (กลุมเดิม) เลือกผูจัดการกลุมงาน ประชุมคณะทํางาน แบงหนาที่และ
ความรับผิดชอบ จัดบอรด จัดกิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการ แสดงวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การนําเสนอดวยเครื่องฯ ตามหัวขอตอไปนี้โดยวิธีการจับฉลาก และนําเสนอ
กลุม ละ 30 นาที
1. ขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบัตงิ าน (ขอ 2.1)
2. ขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบัตงิ าน (ขอ 2.2)
3. ขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบัตงิ าน (ขอ 2.3)
ตัวแทนกลุม ที่ 1-3 : จํานวน 3 คน รวมกับครูผูสอบและคณะ ตรวจสอบความถูกตองทาง วิชาการ
เขียนคําถาม ถามกลุมละ 3 ขอ ออกแบบเครือ่ งมือประเมินผล และประเมินผล สรุปจุดแข็ง
จุดออนแตละกลุมงาน เปนผูบ ริหารเวลา ใชเวลานําเสนอ 10 นาที
นักเรียนทุกคนเขียนรางงานตานเอง (Self-Report) หนาทีค่ วามรับผิดชอบ ภารกิจ ปญหา อุปสรรค วิธี
แกปญ
 หา ขอเสนอแนะ ความยาว 5 บรรทัด และนะเสนอคนละ 3 นาที
วิธกี าร

สือ่ การสอน
1. แผนใสสรุปบทเรียน/ชุดการสอน PowerPoint 6 สไลด
2. ภาพการนําเสนองานดวย PowerPoint ภาพโปรแกรม Microsoft PowerPoint ภาพการเรียกใชและ
การปดโปรแกรม MPP. ภาพการสรางงานนําเสนอโดยใชตวั ชวยสรางเนือ้ หาอัตโนมัติ (Auto Content
Wizard) ภาพมุมมองภาพนิ่ง (Slide) ภาพมุมมอง เคาราง (Outline) ภาพมุมมองตัวเรียงลําดับ
ภาพนิ่ง (Slide Sorter)
3. หนังสือประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพ
4. บัตรคําศัพท บัตรคํา ใบงานที่ 9.1
5. สไลด วิดโี อเทป VCD CAI
การวัดผลและการประเมินผล
1. ความสนใจในการเรียน การคนควา การมีสว นรวมในกิจกรรม
2. การซักถาม การตอบคําถาม
3. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ
4. การทํางานเปนทีมงาน (ใหความสําคัญในการทํางานเปนทีมงาน)
5. การประเมินโดยกลุมเพือ่ น การประเมินตนเอง
6. เขียนรายงานตนเอง (self-report)
7. แฟมสะสมผลงาน
แหลงการเรียนรู
1. หองสมุดวิทยาลัย/โรงเรียน ศูนยวทิ ยบริการ หองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
2. ครอบครัวของผูเรียน ครอบครัวบรรพบุรุษ บุคลากรในทองถิ่น ภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน สถานประกอบการ
ผูประกอบการ หนวยงานของรัฐ
6

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.

3. สิ่งพิมพประเภทตาง ๆ เชน นิตยสาร/วารสาร/หนังสือ/Brochure/Catalog/Supplement/บทความที่
เกี่ยวของกับระบบคอมพิวเตอรและสารสนเทศ สารานุกรม
4. ครูผูสอน, Internet, E-learning, Web Site
ผลงาน/ชิน้ งานของนักเรียน
1. การจัดบอรด การนําเสนอ การเขียนรายงานตนเอง
2. สรุปคําศัพท ตอบคําถามเพื่อการทบทวน
ความสัมพันธกบั วิชาอื่น วิชาการการใชโปรแกรมประมวลผลคํา วิชาการใชโปรแกรมนําเสนอขอมูล
บันทึกผลการจัดการเรียนรู (ขอเสนอแนะ/ปญหา/อืน่ ๆ )

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.
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ตารางวิเคราะหหลักสูตร
รหัสวิชา 2001-0001 วิชา คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
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รวม (คะแนน)

อันดับความสําคัญ

1
1
1
1
1
1
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1
2
1
1
1
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2
2
2
2
2
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2
2
2
2
2

2
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3
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2
2
2
2
2
2
2

1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2

6
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8
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2
2
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3
3
1
3
1
2
3
3

1

2

2

1

6

4

15 26 28 27
4 3 1 2

96

สูงกวา

การวิเคราะห

บทที่ 1 ความรูท ว่ั ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร
บทที่ 2 ระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System : OS)
บทที่ 3 การใชโปรแกรมประมวลผลคําจัดทําเอกสาร
บทที่ 4 การตกแตงและตรวจสอบเอกสาร
บทที่ 5 การปรับแตงและจัดพิมพเอกสาร
บทที่ 6 Microsoft Excel เบือ้ งตน
บทที่ 7 การใชโปรแกรมในการคํานวณ
บทที่ 8 การสรางแผนภูมิ (Chart) และการพิมพรายงาน
บทที่ 9 การใชโปรแกรมนําเสนองาน
บทที่ 10 การปรับแตงงานนําเสนอและการสรางกราฟ
บทที่ 11 การสรางภาพเคลือ่ นไหวในงานนําเสนอ
บทที่ 12 การใชอนิ เทอรเน็ตและไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกสเพื่อ
สืบคนขอมูลเพือ่ งานอาชีพ
บทที่ 13 ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการใชคอมพิวเตอร
กับระบบสารสนเทศ
รวม
อันดับความสําคัญ

การนําไปใช

เนื้อหา

ความเขาใจ

พฤติกรรม

ความรูความจํา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.

ตารางกําหนดน้าํ หนักคะแนนการวัด
รหัสวิชา 2001 – 0001 วิชา คอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

เนื้อหา
บทที่ 1 ความรูท ว่ั ไปเกีย่ วกับคอมพิวเตอร
บทที่ 2 ระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System : OS)
บทที่ 3 การใชโปรแกรมประมวลผลคําจัดทําเอกสาร
บทที่ 4 การตกแตงและตรวจสอบเอกสาร
บทที่ 5 การปรับแตงและจัดพิมพเอกสาร
บทที่ 6 Microsoft Excel เบือ้ งตน
บทที่ 7 การใชโปรแกรมในการคํานวณ
บทที่ 8 การสรางแผนภูมิ (Chart) และการพิมพรายงาน
บทที่ 9 การใชโปรแกรมนําเสนองาน
บทที่ 10 การปรับแตงงานนําเสนอและการสรางกราฟ
บทที่ 11 การสรางภาพเคลือ่ นไหวในงานนําเสนอ
บทที่ 12 การใชอนิ เทอรเน็ตและไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
เพือ่ สืบคนขอมูลเพือ่ งานอาชีพ
บทที่ 13 ความรับผิดชอบและจริยธรรมในการใช
คอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ
รวม
ก. คะแนนดานพุทธิพสิ ยั
ข. คะแนนดานทักษะพิสยั
ค. คะแนนดานจิตพิสยั
ง. คะแนนงานที่มอบหมาย
รวมทัง้ สิน้

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.

เกณฑผา น (%)
คะแนน
รายเนื้อหา
ความรู ความจํา
ความเขาใจ

พฤติกรรม

การนําไปใช
การวิเคราะห
สูงกวา

น้าํ หนักคะแนน
พุทธิพิสัย

ทักษะ
พิสัย

จิต
พิสัย

3
3
4
5
5
6
4
4
7
6
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1

1
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2

1
1
1
1
1
2
1
1
1

3

1

1

1

-

60
60
20
10
10

13 17 20 10
20
20
หมายเหตุ : สูงกวา เชน การสังเคราะห
การประเมินคา

100
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แผนการจัดการเรียนรู
ชือ่ วิชา คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
ชือ่ หนวย การใชโปรแกรมนําเสนองาน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

หนวยที่ 9
สอนครัง้ ที่
รวม
6

คาบ

สาระการเรียนรู

1. แสดงวิธีการเรียกใชและการปดโปรแกรม
1. ความรู เ บื้ องต น เกี่ ย วกับ โปรแกรม Microsoft
2. ลําดับขัน้ ตอนการสรางงานนําเสนอโดยใช
PowerPoint การเรียกใชและการปดโปรแกรม
ตัวชวยสรางเนือ้ หาอัตโนมัติ
การสรางงานนําเสนอโดยใชตัวชวยสราง เนื้อหา
3. อธิบายมุมมองตัวเรียงลําดับภาพนิง่
อัตโนมัติ
4. แกไขขอความมุมมองภาพนิง่
2. มุมมองตางๆ ของ PowerPoint การสรางงาน
5. ระบุวธิ ปี ฏิบตั สิ รางงานนําเสนอโดยใชแมแบบ
นําเสนอโดยใชแมแบบ การแกไขรูปแบบของ
6. แกไขรูปแบบตัวอักษร
ตัวอักษร
7. สรางงานนําเสนอโดยการนําเสนองานเปลา
3. การสรางงานนําเสนอโดยการนําเสนองานเปลา
8. บอกวิธปี ฏิบัตกิ ารจัดเรียงสไลด
การจัดเรียงสไลด วิธพี มิ พงานนําเสนอ
9. ระบุเทคนิควิธพี มิ พงานนําเสนอ
10. อธิบายคําศัพทได 12 คํา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
1. สรุปบทเรียนสวนที่เปนสาระสําคัญ
2. สรุปคําศัพท ตอบคําถามเพื่อการทบทวน
3. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ
4. แบงกลุม จัดกิจกรรมดังตอไปนี้
วิธกี าร
: แบงกลุมเพื่อนสนิท 3 กลุม จํานวนเทา ๆ กัน เลือกหัวหนากลุมงาน ประชุมคณะทํางาน
แบงหนาที่และความรับผิดชอบ จัดกิจกรรมถาม-ตอบ ตอนที่ 1-2 จัดเตรียมสื่อภาพ
ตัวอยาง อุปกรณ ที่ชวยสนับสนุนในการนําเสนอ และนําเสนอใชเวลากลุมละ 20 นาที
เลือกตัวแทนจํานวน 3 คน รวมกับครูผูสอนและคณะตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ
ออกแบบเครือ่ งมือประเมินผลและประเมินผล เปนผูบ ริหารเวลา สรุปจุดแข็ง จุดออน แต
ละกลุม งาน ใชเวลานําเสนอ 10 นาที
วิธกี าร
: จากกลุมเพื่อนสนิท (กลุมเดิม) เลือกผูจัดการกลุมงาน ประชุมคณะทํางาน แบงหนาที่และ
ความรับผิดชอบ จัดบอรด จัดกิจกรรมสาธิตเชิงปฏิบัติการ แสดงวิธีการขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน การนําเสนอดวยเครื่องฯ ตามหัวขอตอไปนี้โดยวิธีการจับฉลาก และนําเสนอ
กลุม ละ 30 นาที
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ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.

1. ขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบัตงิ าน (ขอ 2.1)
2. ขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบัตงิ าน (ขอ 2.2)
3. ขัน้ ตอนวิธกี ารปฏิบัตงิ าน (ขอ 2.3)
ตัวแทนกลุม ที่ 1-3 : จํานวน 3 คน รวมกับครูผูสอบและคณะ ตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการ เขียน
คําถาม ถามกลุมละ 3 ขอ ออกแบบเครื่องมือประเมินผล และประเมินผล สรุปจุดแข็ง
จุดออนแตละกลุม งาน เปนผูบ ริหารเวลา ใชเวลานําเสนอ 10 นาที
นักเรียนทุกคนเขียนรางงานตานเอง (Self-Report) หนาที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ ปญหา อุปสรรค
วิธีแกปญหา ขอเสนอแนะ ความยาว 5 บรรทัด และนะเสนอคนละ 3 นาที
สือ่ การสอน
1. แผนใสสรุปบทเรียน/ชุดการสอน PowerPoint 6 สไลด
2. ภาพการนําเสนองานดวย PowerPoint ภาพโปรแกรม Microsoft PowerPoint ภาพการเรียกใช
และการปดโปรแกรม MPP. ภาพการสรางงานนําเสนอโดยใชตัวชวยสรางเนื้อหาอัตโนมัติ (Auto
Content Wizard) ภาพมุมมองภาพนิ่ง (Slide) ภาพมุมมองเคาราง (Outline) ภาพมุมมอง ตัว
เรียงลําดับภาพนิ่ง (Slide Sorter)
3. หนังสือประกอบการเรียนวิชาคอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพ
4. บัตรคําศัพท บัตรคํา ใบงานที่ 9.1
5. สไลด วิดโี อเทป VCD CAI
การวัดผลและการประเมินผล
1. ความสนใจในการเรียน การคนควา การมีสว นรวมในกิจกรรม
2. การซักถาม การตอบคําถาม
3. แบบทดสอบและกิจกรรมการฝกทักษะ
4. การทํางานเปนทีมงาน
5. การประเมินโดยกลุมเพือ่ น การประเมินตนเอง
6. การเขียนรายงานตนเอง (self – report)
7. แฟมสะสมผลงาน

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.
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ใบความรู
รหัสวิชา 2001-0001
หนวยที่ 9
ใบความรูท ่ี 9.1

หนวยกิต 2 (3)
จํานวนคาบรวม 6 คาบ
จํานวนชัว่ โมง 2 คาบ

วิชา คอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพ
ชือ่ หนวย การใชโปรแกรมนําเสนองาน
ชือ่ ใบความรู การสรางงานนําเสนอโดยใชตวั
ชวยสรางเนือ้ หาอัตโนมัติ

จุดประสงคทว่ั ไป (พุทธิพิสัย)
1. เพือ่ ใหเขาใจการสรางงานนําเสนอโดยใชตวั ชวยสรางเนือ้ หาอัตโนมัติ
2. เพือ่ ใหมีทกั ษะการสรางงานนําเสนอโดยใชสาํ หรับงานเรงดวน
3. เพื่อใหรูถึงประโยชนการใชโปรแกรมนําเสนอ
4. เพือ่ นําไปใชในการประกอบอาชีพ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (ทักษะพิสัย)
1. อธิบายวิธีการใชโปรแกรมสําหรับนําเสนอผลงาน (Microsoft PowerPoint)
2. บอกวิธีการใชโปรแกรม PowerPoint
3. เรียกใชและการปดโปรแกรม Microsoft PowerPoint
4. สรางงานนําเสนอโดยใชตวั ชวยสรางเนือ้ หาอัตโนมัติ (Auto Content Wizard)
5. อธิบายคําศัพทได 10 คํา
สาระเรียนรู
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint (MPP.) การเรียกใชและการปดโปรแกรม
MPP. การสรางงานนําเสนอโดยใชตวั ชวยสรางเนือ้ หาอัตโนมัติ มุมมองตาง ๆ ของ PowerPoint การสรางงาน
นําเสนอโดยใชแมแบบ การแกไขรูปแบบของตัวอักษร การสรางงานนําเสนองานเปลา การจัดเรียง สไลด วิธี
พิมพงานนําเสนอ
แบบฝกหัดทายบท
ตอนที่ 1 อธิบาย
1. อธิบายความรูเ บือ้ งตนเกีย่ วกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint
2. การเรียกใชและการปดโปรแกรม Microsoft PowerPoint แบงเปน 2 วิธี ไดแกอะไรบาง ?
3. การสรางงานนําเสนอที่ใชเวลาไมมากนัก เหมาะสําหรับงานเรงดวน มีขน้ั ตอนการปฏิบตั ิ
อยางไรบาง ?
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4.
5.
6.
7.

มุมมองตางๆ ของ PowerPoint ประกอบดวยอะไรบาง ?
การแกไขรูปแบบของตัวอักษรมีวิธปี ฏิบตั ิอยางไรบาง ?
การจัดเรียงสไลดมวี ธิ ีการปฏิบตั อิ ยางไรบาง ?
วิธพี ิมพงานนําเสนอมีข้ันตอนอยางไรบาง ?

ตอนที่ 2 อธิบายคําศัพท
1. Microsoft PowerPoint
2. Slide
3. Slide Sorter
4. Slide Show
5. Presentation

6. Auto Content Wizard
7. Outline
8. Notes Pages
9. Selection Box
10. Cancle

เอกสารอางอิง
ชีวาวัฒน บุญศิวนนท, จิดาภัส สัมพันธสมโภช, คอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพ, อารทลีย เพลส, กรุงเทพฯ :
2546.

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู ระดับ ปวช.
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ใบงาน
หนวยกิตที่ 2(3)
รหัสวิชา 2001-0001 วิชา คอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพ
คาบรวม 6 คาบ
หนวยที่ 9
ชือ่ หนวย การใชโปรแกรมนําเสนองาน
ใบความรูท ่ี 9.1
ชือ่ ใบงาน ขัน้ ตอนการสรางงานนําเสนอสําหรับงานเรงดวน จํานวน 2 คาบ
จุดประสงคการเรียนการสอน
รายการสอน
จุดประสงคทว่ั ไป (พุทธิพิสัย)
1. เพือ่ ใหเขาใจขัน้ ตอนในการสรางงานนําเสนอ
2. เพือ่ นําไปใชสาํ หรับสรางงานเรงดวน

กิจกรรมขั้นตอนการสรางงานนําเสนอ สําหรับงาน
เรงดวน โดยใชตวั ชวยสรางเนือ้ หาอัตโนมัติ (Auto
Content Wizard)

3. เพือ่ ใหมที กั ษะในการปฏิบัติงานเรงดวน
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (ทักษะพิสัย)
1. อธิบายขัน้ ตอนและยกตัวอยางการสรางงาน
นําเสนอ
2. สรางงานเรงดวนโดยใชตวั ชวยสรางเนือ้ หา
อัตโนมัติ
3. ใชโปรแกรม PowerPoint เรียกใชและปด
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ใชตวั ชวย
สรางเนือ้ หาอัตโนมัติ (Auto Content Wizard)
เครื่องมือและอุปกรณ
1. บอรด ปายนิเทศก
2. ไมบรรทัด คัตเตอร กรรไกร
3. Max เย็บกระดาษ
4. เครือ่ งคอมพิวเตอร – พริน้ เตอร – สแกนเนอร
5. เครือ่ งถายเอกสาร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

วัสดุ
กระดาษ Poster สีตาง ๆ กระดาษ A4
แฟมกระดาษ
กาว เทปติดกระดาษ เข็มหมุด
ปากกาสีตา ง ๆ เขียนกระดาษ
นิตยสาร/วารสาร/หนังสือ
แผนดิสเก็ต กระดาษตอเนือ่ ง

ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1: แบงนักศึกษา 4 กลุม เลือกหัวหนากลุมงาน ประชุมคณะทํางาน แบงหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
2: ศึกษาตามใบความรูที่ 9.1
3: แตละกลุมงานเขียนแผนการปฏิบตั งิ าน/แผนภูมิการจัดงาน (Flow’s Chart) ทีบ่ ง บอกถึงลักษณะ
หนาทีข่ องงาน/ภาระงาน/ความรับผิดชอบ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
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4: แตละกลุมงานสรุปสาระสําคัญ จัดพิมพในกระดาษ A4
5: แตละกลุมงานจัดหาขอมูลจากสิง่ พิมพประเภทตางๆ เชน วารสาร/นิตยสาร/หนังสือคอมพิวเตอร
คนหาขอมูลจากหองสมุด ศูนยวทิ ยบริการ Internet
6: ผานการตรวจสอบความถูกตองจากคณะกรรมการกลุมครูผูสอนและคณะ
7: แตละกลุมงานจัดทําแฟม ออกแบบปก คํานํา สารบัญ เนือ้ หา เอกสารตัวอยาง ภาพประกอบ
หนังสืออางอิง
8: จัดบอรด/ปายนิเทศ
9: ผานการตรวจสอบความถูกตองจากคณะกรรมการกลุม ครูผูสอนและคณะ
10: แตละกลุมนําเสนอผลงาน ใชเวลากลุมละ 15 นาที
11: แตละกลุมสรุปจุดแข็ง จุดออน ในการปฏิบตั ิงานสงอาจารยผสู อน
12: นักศึกษาทุกคนเขียนรายงานตนเอง (self-report) ความยาว 5 บรรทัด แตละกลุม สงตัวแทนมา
นําเสนอกลุม ละ 1 คน ใชเวลาคนละ 3 นาที
การประเมินผล
1. ประเมินผลจากกระบวนการปฏิบตั งิ านตามสภาพจริง
1.1 การใชเครือ่ งมือ อุปกรณ และการบํารุงรักษา
1.2 สังเกตขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน การแบงกลุมการทํางาน การบูรณาการโดยเชื่อมโยงวิชาที่
เกีย่ วของภายในกลุม งาน ระหวางกลุม งาน
2. การประเมินผล
2.1 ความถูกตองทางวิชาการ
2.2 ความคิดสรางสรรค การตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ
3. จิตพิสยั
3.1 ตัง้ ใจทํางานจริงจัง
3.2 เต็มใจแกปญ
 หา
3.3 มุง มั่นทํางานใหสาํ เร็จ
3.4 ขยันและใหความรวมมือดี
3.5 กระตือรือรนในการทํางาน
3.6 รับอาสาผูอื่นทํางาน
3.7 การมีไมตรีจติ (Rapport)

เอกสารอางอิง
ชีวาวัฒน บุญศิวนนท, จิดาภัส สัมพันธสมโภช, คอมพิวเตอรเพือ่ งานอาชีพ, อารทลีย เพลส, กรุงเทพฯ :
2546.
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