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ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม ป3  รหัสวิชา  2001-2001 
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สาขางาน  -  กําหนดการสอน  2คาบ:สัปดาห 

กลุมทักษะ  วิชาชีพเลือก  กลุมผูเรียน  A.3,E.3,EN.3 
 

 

แนวคิด 

         เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพการอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

จึงไดมีการจัดทําแผนการเรียนรูใหรองรับมาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา รวมท้ังหลักการจัดการ   

อาชีวศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับปรัชญาของการจัดการอาชีวศึกษา สงผลใหกําลังคนดานอาชีวศึกษามีมาตรฐานตามคุณภาพอา 

ชีศึกษาท่ีมุงหวัง 

จุดประสงครายวิชา 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป การ   

ใชอินเทอรเน็ตและการส่ือสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคนและส่ือสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะ   

งานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรระบบสารสนเทศระบบปฏิบัติการโปรแกรมสําเร็จรูป

และอินเทอรเน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและส่ือสารขอมูลสารสนเทศผานระบบ 

3. ชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน  

4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต  

5. ส่ือสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต 

 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ (Windows, 

Mac, Open source OS, ฯลฯ)การใชโปรแกรมประมวลผลคํา เพ่ือจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใชโปรแกรมตารางทําการ

เพ่ือการคํานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืนๆ ตามลักษณะงานอาชีพ 

การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพ่ืองานอาชีพและการส่ือสารขอมูลสารสนเทศผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จริยธรรม และความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ 
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ตารางวิเคราะหสมรรถนะวิชาชีพรายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา 
UOC ความสามารถในการปฏิบัติงานตามฐาน

สมรรถนะ 

สมรรถนะงาน 
EOC ความสามารถในการทํางาน 

มาตรฐานรายวิชา 
ความสามารถเมื่อจบการศึกษา 

1. ปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมตารางงาน

เพ่ืองานชางอุตสาหกรรม 

1. ใชโปรแกรม Excel สรางฟอรมเพ่ืองาน

คํานวณ 

2. ใชโปรแกรม Excel สรางงานคํานวณ 

3. ใชโปรแกรม Excel สรางรายงาน 

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ืองาน
อาชีพชางอุตสาหกรรม 

2. ปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมสรางส่ือ

อิเล็กทรอนิกสเพ่ืองานชาง

อุตสาหกรรม 

1. ใขโปรแกรม Flib Book Marker Pro สราง

ส่ืออิเล็กทรอนิกสตามหลักของโปรแกรม 

  



 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาคเรียนที่1/2562 
ช่ือวิชา  คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  Code  6031 

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม ป3  รหัสวิชา  2001-2001 

สาขาวิชา  ชางยนต, ชางไฟฟากําลัง, ชางอิเล็กทรอนิกส  ท - ป - น  1 - 2 - 2 

สาขางาน  -  กําหนดการสอน  2คาบ:สัปดาห 

กลุมทักษะ  วิชาชีพเลือก  กลุมผูเรียน  A.3,E.3,EN.3 
 

 

เคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และประเมินผลผูเรียน (เวลาเรียน 4 คาบ:สัปดาห) 

รายการ  คุณลักษณะ  จํานวน  หนวยนับ  หมายเหตุ 
1. ระบบปฏิบัติการ 

2. โปรแกรมการสอน 

3. โปรแกรมอาน PDF 

4. โปรแกรมสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส 

5. ใบงาน 

6. แบบทดสอบภาคความรู 

7. แบบทดสอบภาคความสามารถ 

8. แบบประเมินเวลาเรียน 

9. แบบประเมินความสนใจ/ต้ังเรียน 

10. แบบประเมินการเขาสอบ-สงงาน 

Window 

MS-Excel 

Foxit 

Flipbook Maker Pro 

 

ตัวอยางงานเพ่ือฝกปฏิบัติ 

ขอสอบอัตนัย 

ขอสอบปรนัย 

ตรวจสอบเวลาเรียนในระบบ E-SIS 

ผลการปฏิบัติงานจากใบงาน/ช้ินงาน 

ผลการเขาสอบ/สงงาน(ตรงเวลา-ลาชา) 

1 

1 

1 

1 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

ชุด 

โปรแกรม 

โปรแกรม

โปรแกรม 

 

แผน 

แผน 

แผน 

แผน 

แผน 

แผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาดได 20% 12 คาบ:ภาคเรียน 

ตรวจความถูกตอง:ใบงาน:ช้ินงาน 

บันทึกเขาสอบรายคาบ-สงงานรายคร้ัง 
 

การชีวัดคุณภาพผูเรียนดาน”จิตพิสัย”ตามอัตลักษณนักศึกษา “เปนคนดี มีฝมือ”  วิธีการวัดประเมิน  คะแนน 

เปนดี 

1. การมาเรียนตลอดภาคเรียน:  ความรับผิดชอบ/ระเบียบวนัิย/ตรงตอ่เวลา 
2. เวลาเรียน:  ขยันอดทน/ทาํงานเป็นทีม/ใฝ่เรียนรู้ 

3. การเขาสอบ-สงงาน:  ความซ่ือสัตย/์ประหยัด/ความคดิสร้างสรรค ์

4. พฤติกรรมการเรียน:  ความปลอดภัย/จิตสาธารณะ  

 

จากการรูดบัตรมาเรียน 

จากการเช็คฃ่ือในช่ัวโมงเรียน 

เขาปฏิบติงาน-สงงานตรงเวลา  

ผลการปฏิบัติงาน และการนําเสนอ 

 

10 

10 

10 

5 

มีฝมือ 

1. ระหวางภาคเรียน 

2. กลางภาค 

3. ปลายภาค  

 

แบบทดสอบภาคความรู 

แบบทดสอบภาคความสามารถ 

แบบทดสอบภาคความสามารถ 

 

35 

15 

20 

รวม  100 

 

ชุดท่ี  การชีวัดคุณภาพผูเรียนดาน“ทักษะพิสัย”ตามอัตลักษณนักศึกษา“เปนคนดี มีฝมือ” 
(ใบงาน/แบบทดสอบภาคความรู/แบบทดสอบความสามารถ) 

กําหนดการ
เก็บคะแนน 

กําหนดการสอน  เก็บคร้ังท่ี 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

แจงเกณฑการวัดผล-ประเมินผล/คําอธิบายรายวิชา 

การสรางงานเอกสารและการส่ังพิมพ 

การสรางสูตรและการเรียกใชงานฟงกช่ันพ้ืนฐาน 

การสรางสูตรและการเรียกใช/ฟงกช่ันพ้ืนฐาน/ฟงกช่ันคนหาขอมูล 

สอบกลางภาคนอกตาราง/สอบเก็บคะแนนกลางภาค/สอบซอม 

การสรางสูตรและการเรียกใช/ฟงกช่ันพ้ืนฐาน/คนหาขอมูล/คํานวณตามเง่ือนไข 

การสรางสูตรและการเรียกใชฟงกช่ันจัดทํารายงานตามเง่ือนไข 

การเรียกใชงานโปรแกรมจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

การประยุกตใชโปรแกรมจัดทําหนังสืออิเล็ทรอนิกส 

สอบปลายภาคนอกตาราง/สอบเก็บคะแนนปลายภาค 

 

สัปดาหท่ี 04 

สัปดาหท่ี 05 

สัปดาหท่ี 07 

สัปดาหท่ี 08 

สัปดาหท่ี 11 

สัปดาหท่ี 13 

สัปดาหท่ี 15 

สัปดาหท่ี 16 

สัปดาหท่ี 18 

สัปดาท่ี01 

สัปดาหท่ี 01-03 

สัปดาหท่ี 04-05 

สัปดาหท่ี 05-06 

สัปดาหท่ี 07-09 

สัปดาหท่ี 10-11 

สัปดาหท่ี 12-13 

สัปดาหท่ี 14-15 

สัปดาหท่ี 16 

สัปดาหท่ี 17-18 

 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 



 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาคเรียนที่1/2562 
ช่ือวิชา  คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ  Code  6031 

ประเภทวิชา  ชางอุตสาหกรรม ป3  รหัสวิชา  2001-2001 

สาขาวิชา  ชางยนต, ชางไฟฟากําลัง, ชางอิเล็กทรอนิกส  ท - ป - น  1 - 2 - 2 

สาขางาน  -  กําหนดการสอน  2คาบ:สัปดาห 

กลุมทักษะ  วิชาชีพเลือก  กลุมผูเรียน  A.3,E.3,EN.3 
 

 

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (ฐานสมรรถนะ) 

ฐานสมรรถนะท่ี 1.ปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมตารางงานเพ่ืองานชางอุตสาหกรรม 

สมรรถนะยอยท่ี1.1 : ใชโปรแกรม Excel สรางแบบฟอรม 

● สรางแบบฟอรมเพ่ืองานคํานวณดวยโปรแกรมExcel 

● ส่ังพิมพงานออกทางเคร่ืองพิมพหรือหนาจอคอมพิวเตอร 

สมรรถนะยอยท่ี1.2 : ใชโปรแกรม Excel สรางงานคํานวณ 

● สรางสูตรเพ่ืองานคํานวณ 

● เรียกใชฟงกช่ันเพ่ืองานคํานวณ 

● ประยุกตใชสูตรและฟงกช่ันเพ่ืองานคํานวณ 

สมรรถนะยอยท่ี1.3 : ใชโปรแกรม Excel จัดทํารายงาน 

● ทํารายงานดวยกราฟ 

● ทํารายงานแบบตารางดวย Sum if, Count if, Average if  

แนวทางการสอน : อธิบายจากครูผูสอน+บรรยายดวยส่ือ (วีดีโอคลิป) 

เอกสาร/ไฟล/CAI ประกอบการสอน : บริการจาก YouTube 

วิธีการวัดประเมินผล : จากใบงานโดยผูเรียนมีสวนรวม และจากแบบทดสอบโดยครูผูสอนตรวจประเมิน 

ระยะเวลาการสอน : สัปดาหท่ี 1-13 

ฐานสมรรถนะท่ี 2.ปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมสรางส่ืออิเล็กทรอนิกสเพ่ืองานชางอุตสาหกรรม 

สมรรถนะยอยท่ี2.1 : ใขโปรแกรม Flip Book สรางส่ืออิเล็กทรอนิกสตามหลักของโปรแกรม 

● สรางภาพประกอบช้ินงาน 

● จัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

แนวทางการสอน : อธิบายจากครูผูสอน+บรรยายดวยส่ือ (วีดีโอคลิป) 

เอกสาร/ไฟล/CAI ประกอบการสอน : บริการจาก YouTube 

วิธีการวัดประเมินผล : จากใบงานโดยผูเรียนมีสวนรวม และจากแบบทดสอบโดยครูผูสอนตรวจประเมิน 

ระยะเวลาการสอน : สัปดาหท่ี 15-18 

 

 

ผูสอน:  อ.พัทธนันท  เกิดแกว 

อ.ขวัญจิต  สันติสถาพรสุข 

อ.พัชรินทร วงคจันทร 

อ.พิสมัย ผุยผัน 

อ.ไพรวัลย ไตเมฆ 

อ.วชรพร สีหะ 

อ.เดือนเพ็ญ ล้ิมภักดี 


