
แผนการจดัการเรียนรู ้ระดบั        ปวช.          ปวส. 

รหสัวิชา  2001-0001 วิชา คอมพวิเตอรเ์พือ่งานอาชีพ จํานวน  2  หน่วยกิต   เวลา 3  ชัว่โมง / สปัดาห ์  รวม    54    ชัว่โมง / ภาคเรียน   

หน่วยที่ สาระการเรียนรู ้ จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ การประเมนิผล เวลา(ชม.) 
2   การใชโ้ปรแกรม  1.บอกความหมายของระบบปฏิบติัการได ้ 1. กล่าวนาํเขา้สู่บทเรียน บอก 1. ความสนใจในการเรียนรู้ 3 

 ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ 2.บอกส่วนประกอบของหนา้จอวนิโดวส์ได ้     จุดประสงคก์ารเรียนรู้     คน้ควา้  การมีส่วนร่วม   (1 สัปดาห์) 

  3.ใชเ้มาส์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 2. อธิบายจากพาวเวอร์พอ้ย    ในกิจกรรม  
      4.เรียกใชโ้ปรแกรมในวินโดวส์ได ้ 3. เปิดโปรแกรมระบบปฏิบติัการและ 2. ซกัถามและตอบคาํถาม  
  5.บอกส่วนประกอบพื้นฐานของหนา้ต่างได ้    อธิบายการทาํงาน พร้องกบัสาธิต 3. แบบฝึกหดั/แบบทดสอบและ  
  6.ทาํงานร่วมกบัไดรว ์ไฟลแ์ละโฟลเดอร์ได ้    ใหดู้การทาํงานจริงประกอบ     กิจกรรมการฝึกทกัษะ  
  7.สร้างโฟลเดอร์และชอตคตับนเดสทอปได ้ 4.ใหน้กัเรียนฝึกใชร้ะบบปฏิบติัการ 4. การทาํงานเป็นทีม  
  8.จดัเรียงไฟลแ์ละโฟลเดอร์ตามชนิดได ้    วินโดวส์ เอก็พี พร้อมจดัการไฟล ์ 5. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน  
       และโฟลเดอร์ต่างๆ 6. แฟ้มสะสมงาน  
   5.ทาํคาํถามทา้ยหน่วยและใบงาน   
      ประจาํหน่วยท่ี 2   
   6. สรุปและทบทวนบทเรียน   
      
      
      
      
      
      

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2 หน่วยการเรียนที ่ 2 
รหัสวชิา 2001- 0001 วชิาคอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ ระดบั ปวช. 2  จํานวน 2  หน่วยกติ 

ช่ือหน่วย   การใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการวินโดวส์      จํานวน        3            ช่ัวโมง  
ช่ือเร่ือง     การใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการวินโดวส์      จํานวน        1            สัปดาห์  

 
สาระสําคญั 

ระบบปฏิบติัการ เป็นโปรแกรมท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นตวักลางระหวา่งผูใ้ชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เม่ือเร่ิมเปิด

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบปฏิบติัการจะทาํหนา้ท่ีควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์นาํเขา้ และสดงผล

วา่มีความพร้อมในการใชง้านหรือไม่ ตลอดจนทาํหนา้ท่ีจดัการเก่ียวกบัแฟ้มขอ้มูลอีกดว้ย  นอกจากน้ี

ระบบปฏิบติัการยงัทาํหนา้ท่ีในการจดัแบ่งหน่วยความจาํสาํหรับระบบและผูใ้ชง้าน 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. จดุประสงค์ทัว่ไป 

1.1.  แสดงความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมายและหนา้ท่ีของซอฟทแ์วร์ 

1.2   บอกหนา้ท่ีและประเภทของซอฟทแ์วร์ระบบปฏิบติัการ 

1.3   เลือกใชซ้อฟทแ์วร์ตามลกัษณะงาน 

1.4   เลือกใชร้ะบบปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละระบบได ้  

1.5   ใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการได ้ 

1.6   ปิด-เปิดเคร่ืองดว้ยความระมดัระวงั และเกบ็อุปกรณ์อยา่งเรียบร้อย ถูกตอ้ง 

 2  จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

    เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ   

2.1    บอกหนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการได ้

             2.2    บอกวิธีการเลือกใชร้ะบบปฏิบติัการใหเ้หมาะสมกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละระบบ  

             2.3    ใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการจดัการกบัจอภาพได ้

             2.4    ใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการจดัการแฟ้มขอ้มูลได ้

             2.5    ใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการจดัการกบัแผน่ดิสเกต็ท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลได ้

             2.6    จดัเก็บอุปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งเรียบร้อย 

 

 

 

 



สาระการเรียนรู้ 

 

1. หนา้ท่ีของระบบปฏิบติัการ 

2. ระบบปฏิบติัการวินโดวส์ 

    2.1  การจดัการกบัไอคอน 

    2.2  การจดัการกบัหนา้จอคอมพิวเตอร์ 

3. โปรแกรม Windows Explorer 

    3.1  การจดัการกบัโฟลเดอร์ 

    3.2  การจดัการกบัแฟ้มขอ้มูล 

-   การจดัเกบ็แฟ้มขอ้มูล  

-   การคดัลอกแฟ้มขอ้มูล 

-   การยา้ยแฟ้มขอ้มูล 

-   การเปล่ียนช่ือแฟ้มขอ้มูล 

-   การลบแฟ้มขอ้มูลชัว่คราวและการลบแฟ้มขอ้มูลถาวร 

     3.3  การจดัการกบัFlash drive 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจกลุ่มละ 2 คน หรือ ตามจาํนวนเคร่ืองในหอ้งปฏิบติัการเพื่อช่วยกนั

ศึกษาเน้ือหาและฝึกปฏิบติัเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการตามเน้ือหาท่ีครูกาํหนด 

2. ใหศึ้กษาเน้ือหาและฝึกปฏิบติัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี (ใชเ้วลา 3 ชัว่โมง) 

 2.1 การจดัเรียงไอคอน  

 2.2 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ (New)  

              2.3 การปรับแต่งหนา้จอ 

  -   การปรับเปล่ียนสีหนา้จอ 

   -    การกาํหนด Background 

                               -    การกาํหนด Screen Saver 

  2.4 โปรแกรม Windows Explorer 

-    การเขา้สู่โปรแกรม Windows Explorer  

-    การสร้างโฟลเดอร์ 

           -    การจดัการแฟ้มขอ้มูล   

                            -   การคดัลอกไฟล ์(COPY) 



-   การยา้ยไฟล ์(Move) 

-   การเปล่ียนช่ือไฟล ์(Rename) 

-  การลบแฟ้ม และโฟลเดอร์ 

3. สรุปเน้ือหาบทท่ี 2 ดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ภายในหอ้งปฏิบติัการคอมพวิเตอร์   

2.  คน้ควา้หนงัสือ ส่ิงพมิพป์ระเภทต่าง ๆ  เช่น หนงัสือคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ /วารสาร/ Brochure /   

      บทความ รายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  สารานุกรม เพิ่มเติมจากหอ้งสมุด 

    วิทยาลยั, ครูผูส้อน 

3.  คน้ควา้เวบ็ไซตจ์ากหอ้งบริการสารสนเทศ (หอ้งอินเตอร์เน็ต) 

4.  ใบงานหน่วยท่ี 2 และคาํถามทา้ยหน่วยท่ี 2 

 

การวดัผลและประเมินผล 
        1. ความสนใจในการเรียนรู้ การคน้ควา้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นรายบุคคล  

  2. ผลงาน การซกัถาม  การตอบคาํถาม และการสอบปากเปล่า  (Oral Test)   

  3. การทาํงานเป็นทีม (ใหค้วามสาํคญัในการทาํงานเป็นทีมงาน)   

  4. สงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

  5. แฟ้มสะสมผลงาน 

  6. คาํถามทา้ยหน่วย และ ใบงาน 

  7. แบบทดสอบทา้ยหน่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บนัทกึผลหลงัการจัดการเรียน (ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้, ผลการเรียนของนกัเรียน, ผลการสอนของครู) 

 - ผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 1. จาํนวนเน้ือหากบัจาํนวนเวลา      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 2. การเรียงลาํดบัเน้ือหากบัความเขา้ใจของนกัเรียน    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 3. การนาํเขา้สู่บทเรียนกบัเน้ือหาแต่ละหวัขอ้    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 4. วิธีสอนกบัเน้ือหาในแต่ละขอ้      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 5. การประเมินผลกบัจุดประสงคใ์นแต่ละหน่วย    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 

 - ผลการเรียนของนักเรียน 
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 - ผลการสอนของครู 
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-ข้อเสนอแนะ 
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	หน่วยการเรียนที่  2
	แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
	ระดับ ปวช. 2  จำนวน 2  หน่วยกิต
	ชื่อหน่วย   การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการวินโดวส์     


