
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.) 
3     การสร้างตาราง 1.  บอกส่วนประกอบของตารางได ้ 1. พดูคุยเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีจะเรียน    1. ความสนใจในการเรียนรู้ 3 

   2. สร้างตารางได ้    โครงสร้างเน้ือหาบทเรียน     คน้ควา้  การมีส่วนร่วม   (1 สัปดาห์) 

  3. ลบเสน้ตารางท่ีไม่ตอ้งการได ้    กิจกรรม งาน  ภารกิจ พร้อมสาธิต      ในกิจกรรม  
  4. เพิ่มเซลล ์แถว และคอลมัน์ได ้    ตวัอยา่งประกอบบนหนา้จอ 2. ซกัถามและตอบคาํถาม  
  5. ลบเซลล ์แถว และคอลมันไ์ด ้ 2. ครูสาธิตวิธีการ และใหน้กัเรียน 3. แบบฝึกหดั/แบบทดสอบและ  
  6. รวมเซลลแ์ละแยกเซลลไ์ด ้       ช่วยกนัฝึกปฏิบติัตามบทเรียน     กิจกรรมการฝึกทกัษะ  
  7. ตกแต่งใส่สีตารางได ้     ในแต่ละหวัขอ้ตามวิธีการใน 4. การทาํงานเป็นทีม  
  8. ปรับขนาดตาราง และ เคล่ือนยา้ยตารางได ้     หนงัสือคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 5. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน  
    3. ครูสงัเกต และช่วยนกัเรียนแกไ้ข  6. แฟ้มสะสมงาน  
      ปัญหาขณะฝึกปฏิบติั        
   4. แบบฝึกหดัและกิจกรรมการ       
       ฝึกทกัษะ ใหแ้นวทาง  ปรับปรุง   
   5. สรุปและทบทวนบทเรียน   
      
      
      
      
      

 



 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3 หน่วยการเรียนที ่ 3 
รหัสวชิา 2001- 0001 วชิาคอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ ระดบั ปวช. 2  จํานวน 2  หน่วยกติ 

ช่ือหน่วย      การสร้างตาราง จํานวน         3            ช่ัวโมง  
ช่ือเร่ือง              การสร้างตาราง จํานวน         1            สัปดาห์  

 
สาระสําคญั 

 การสร้างตารางในเอกสารจะช่วยใหก้ารกรอกขอ้มูลและพิมพเ์อกสารสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ตารางช่วยใหส้ามารถจดัการขอ้มูลในแบบแถวและคอลมัน์ไดส้ะดวกและรวดเร็ว ตารางมีส่วนประกอบสาํคญั  

3 ส่วน คือ แถว คอลมัน์ และเซลล ์การสร้างตารางเป็นการแบ่งหนา้กระดาษออกเป็นช่อง ๆ แลว้กรอกขอ้มูล 
ลงไปในแต่ละช่องของตาราง 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  บอกส่วนประกอบของตารางได ้

2.  สร้างตารางโดยใชว้ิธีการต่าง ๆ ได ้

3.  สามารถปรับแต่งตารางได  

4.  จดัรูปแบบร่วมกนักบัตารางได ้ 

 
เนือ้หาสาระ 

 1.  ส่วนประกอบของตาราง 

 2.  สร้างตารางโดยใชว้ิธีการต่าง ๆ  

 3.  การปรับแต่งตาราง 

 4.  การจดัรูปแบบร่วมกนักบัตาราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. พดูคุยเก่ียวกบัเน้ือหาในบทท่ี 6    โครงสร้างเน้ือหาบทเรียน   กิจกรรม งาน ภารกิจ พร้อมสาธิตตวัอยา่ง 

ประกอบบนหนา้จอ 

2. ครูสาธิตวิธีการ จากนั้นใหน้กัเรียนช่วยกนัฝึกปฏิบติัตามบทเรียน  

3. ครูสงัเกต และช่วยนกัเรียนแกไ้ขปัญหาขณะฝึกปฏิบติั      

4. นกัเรียนทาํแบบฝึกหดัและกิจกรรมการฝึกทกัษะ ใหแ้นวทาง ปรับปรุง  

5.  สรุปเน้ือหาบทท่ี 5 ดว้ยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ภายในหอ้งปฏิบติัการคอมพวิเตอร์   

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

 บทความ รายงานที่เก่ียวขอ้งกบั คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  สารานุกรม เพิ่มเติมจากห้องสมุดวิทยาลยั, 

ครูผูส้อน 

3.  คน้ควา้เวบ็ไซตจ์ากหอ้งบริการสารสนเทศ (หอ้งอินเตอร์เน็ต), E-learning, E- books, Website 

 

การวดัผลและประเมินผล 

        1. ความสนใจในการเรียนรู้ การคน้ควา้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นรายบุคคล  

  2. ผลงาน การซกัถาม การตอบคาํถาม และการสอบปากเปล่า (Oral Test)   

  3. แบบฝึกหดั และกิจกรรมการฝึกทกัษะ  

  4. การทาํงานเป็นทีม (ใหค้วามสาํคญัในการทาํงานเป็นทีมงาน)   

  5. สงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

  6. แฟ้มสะสมผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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