แผนการจัดการเรียนรู ้ ระดับ 
 ปวส.
 ปวช.
รหัสวิชา 2001-0001 วิชา คอมพิวเตอร์เพือ่ งานอาชีพ จํ านวน 2 หน่วยกิต เวลา 3 ชัว่ โมง / สัปดาห์ รวม 54 ชัว่ โมง / ภาคเรียน
หน่วยที่
สาระการเรียนรู ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้
การประเมินผล
2

 การใช้โปรแกรม
ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์

1.บอกความหมายของระบบปฏิบตั ิการได้
2.บอกส่ วนประกอบของหน้าจอวินโดวส์ได้
3.ใช้เมาส์ได้อย่างถูกต้อง
4.เรี ยกใช้โปรแกรมในวินโดวส์ได้
5.บอกส่ วนประกอบพื้นฐานของหน้าต่างได้
6.ทํางานร่ วมกับไดรว์ ไฟล์และโฟลเดอร์ได้
7.สร้างโฟลเดอร์และชอตคัตบนเดสทอปได้
8.จัดเรี ยงไฟล์และโฟลเดอร์ตามชนิดได้

1. กล่าวนําเข้าสู่ บทเรี ยน บอก
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. อธิบายจากพาวเวอร์พอ้ ย
3. เปิ ดโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการและ
อธิบายการทํางาน พร้องกับสาธิต
ให้ดูการทํางานจริ งประกอบ
4.ให้นกั เรี ยนฝึ กใช้ระบบปฏิบตั ิการ
วินโดวส์ เอ็กพี พร้อมจัดการไฟล์
และโฟลเดอร์ต่างๆ
5.ทําคําถามท้ายหน่วยและใบงาน
ประจําหน่วยที่ 2
6. สรุ ปและทบทวนบทเรี ยน

1. ความสนใจในการเรี ยนรู ้
ค้นคว้า การมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม
2. ซักถามและตอบคําถาม
3. แบบฝึ กหัด/แบบทดสอบและ
กิจกรรมการฝึ กทักษะ
4. การทํางานเป็ นทีม
5. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
6. แฟ้ มสะสมงาน

เวลา(ชม.)
3
(1 สั ปดาห์ )

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 2
รหัสวิชา 2001- 0001 วิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ
ชื่อหน่ วย การใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์
ชื่อเรื่อง การใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์

หน่ วยการเรียนที่ 2
ระดับ ปวช. 2 จํานวน 2 หน่ วยกิต
จํานวน 3
ชั่วโมง
จํานวน 1
สั ปดาห์

สาระสํ าคัญ
ระบบปฏิบตั ิการ เป็ นโปรแกรมที่ทาํ หน้าที่เป็ นตัวกลางระหว่างผูใ้ ช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ต้ งั แต่เมื่อเริ่ มเปิ ด
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการจะทําหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบอุปกรณ์นาํ เข้า และสดงผล
ว่ามีความพร้อมในการใช้งานหรื อไม่ ตลอดจนทําหน้าที่จดั การเกี่ยวกับแฟ้ มข้อมูลอีกด้วย นอกจากนี้
ระบบปฏิบตั ิการยังทําหน้าที่ในการจัดแบ่งหน่วยความจําสําหรับระบบและผูใ้ ช้งาน
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. จุดประสงค์ทวั่ ไป
1.1. แสดงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและหน้าที่ของซอฟท์แวร์
1.2 บอกหน้าที่และประเภทของซอฟท์แวร์ระบบปฏิบตั ิการ
1.3 เลือกใช้ซอฟท์แวร์ตามลักษณะงาน
1.4 เลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการให้เหมาะสมกับเครื่ องคอมพิวเตอร์แต่ละระบบได้
1.5 ใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการได้
1.6 ปิ ด-เปิ ดเครื่ องด้วยความระมัดระวัง และเก็บอุปกรณ์อย่างเรี ยบร้อย ถูกต้อง
2 จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม
เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถ
2.1 บอกหน้าที่ของระบบปฏิบตั ิการได้
2.2 บอกวิธีการเลือกใช้ระบบปฏิบตั ิการให้เหมาะสมกับเครื่ องคอมพิวเตอร์แต่ละระบบ
2.3 ใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการจัดการกับจอภาพได้
2.4 ใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการจัดการแฟ้ มข้อมูลได้
2.5 ใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการจัดการกับแผ่นดิสเก็ตที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้
2.6 จัดเก็บอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเรี ยบร้อย

สาระการเรียนรู้
1. หน้าที่ของระบบปฏิบตั ิการ
2. ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์
2.1 การจัดการกับไอคอน
2.2 การจัดการกับหน้าจอคอมพิวเตอร์
3. โปรแกรม Windows Explorer
3.1 การจัดการกับโฟลเดอร์
3.2 การจัดการกับแฟ้ มข้อมูล
- การจัดเก็บแฟ้ มข้อมูล
- การคัดลอกแฟ้ มข้อมูล
- การย้ายแฟ้ มข้อมูล
- การเปลี่ยนชื่อแฟ้ มข้อมูล
- การลบแฟ้ มข้อมูลชัว่ คราวและการลบแฟ้ มข้อมูลถาวร
3.3 การจัดการกับFlash drive
กิจกรรมการเรียนรู้
1. ให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจกลุ่มละ 2 คน หรื อ ตามจํานวนเครื่ องในห้องปฏิบตั ิการเพื่อช่วยกัน
ศึกษาเนื้อหาและฝึ กปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบปฏิบตั ิการตามเนื้อหาที่ครู กาํ หนด
2. ให้ศึกษาเนื้อหาและฝึ กปฏิบตั ิหวั ข้อดังต่อไปนี้ (ใช้เวลา 3 ชัว่ โมง)
2.1 การจัดเรี ยงไอคอน
2.2 การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ (New)
2.3 การปรับแต่งหน้าจอ
- การปรับเปลี่ยนสี หน้าจอ
- การกําหนด Background
- การกําหนด Screen Saver
2.4 โปรแกรม Windows Explorer
- การเข้าสู่โปรแกรม Windows Explorer
- การสร้างโฟลเดอร์
- การจัดการแฟ้ มข้อมูล
- การคัดลอกไฟล์ (COPY)

- การย้ายไฟล์ (Move)
- การเปลี่ยนชื่อไฟล์ (Rename)
- การลบแฟ้ ม และโฟลเดอร์
3. สรุ ปเนื้อหาบทที่ 2 ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
2. ค้นคว้าหนังสื อ สิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสื อคอมพิวเตอร์เพือ่ งานอาชีพ /วารสาร/ Brochure /
บทความ รายงานที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ สารานุกรม เพิ่มเติมจากห้องสมุด
วิทยาลัย, ครู ผสู ้ อน
3. ค้นคว้าเว็บไซต์จากห้องบริ การสารสนเทศ (ห้องอินเตอร์เน็ต)
4. ใบงานหน่วยที่ 2 และคําถามท้ายหน่วยที่ 2
การวัดผลและประเมินผล
1. ความสนใจในการเรี ยนรู ้ การค้นคว้า การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเป็ นรายบุคคล
2. ผลงาน การซักถาม การตอบคําถาม และการสอบปากเปล่า (Oral Test)
3. การทํางานเป็ นทีม (ให้ความสําคัญในการทํางานเป็ นทีมงาน)
4. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. แฟ้ มสะสมผลงาน
6. คําถามท้ายหน่วย และ ใบงาน
7. แบบทดสอบท้ายหน่วย

บันทึกผลหลังการจัดการเรียน (ผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้, ผลการเรี ยนของนักเรี ยน, ผลการสอนของครู )
- ผลการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
1. จํานวนเนื้อหากับจํานวนเวลา
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
2. การเรี ยงลําดับเนื้อหากับความเข้าใจของนักเรี ยน  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
3. การนําเข้าสู่บทเรี ยนกับเนื้อหาแต่ละหัวข้อ
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
4. วิธีสอนกับเนื้อหาในแต่ละข้อ
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
5. การประเมินผลกับจุดประสงค์ในแต่ละหน่วย  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
- ผลการเรียนของนักเรียน
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- ผลการสอนของครู
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-ข้ อเสนอแนะ
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