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
เวลา(ชม.)
3
1. พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเรี ยน
1. ความสนใจในการเรี ยนรู ้
3
 การสร้างตาราง
1. บอกส่ วนประกอบของตารางได้
2. สร้างตารางได้
โครงสร้างเนื้อหาบทเรี ยน
ค้นคว้า การมีส่วนร่ วม
(1 สั ปดาห์ )
3. ลบเส้นตารางที่ไม่ตอ้ งการได้
กิจกรรม งาน ภารกิจ พร้อมสาธิต
ในกิจกรรม
4. เพิ่มเซลล์ แถว และคอลัมน์ได้
ตัวอย่างประกอบบนหน้าจอ
2. ซักถามและตอบคําถาม
5. ลบเซลล์ แถว และคอลัมน์ได้
2. ครู สาธิตวิธีการ และให้นกั เรี ยน
3. แบบฝึ กหัด/แบบทดสอบและ
ช่วยกันฝึ กปฏิบตั ิตามบทเรี ยน
กิจกรรมการฝึ กทักษะ
6. รวมเซลล์และแยกเซลล์ได้
7. ตกแต่งใส่ สีตารางได้
ในแต่ละหัวข้อตามวิธีการใน
4. การทํางานเป็ นทีม
8. ปรับขนาดตาราง และ เคลื่อนย้ายตารางได้
หนังสื อคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 5. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
3. ครู สงั เกต และช่วยนักเรี ยนแก้ไข 6. แฟ้ มสะสมงาน
ปัญหาขณะฝึ กปฏิบตั ิ
4. แบบฝึ กหัดและกิจกรรมการ
ฝึ กทักษะ ให้แนวทาง ปรับปรุ ง
5. สรุ ปและทบทวนบทเรี ยน

ชื่อเรื่อง

แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 3
รหัสวิชา 2001- 0001 วิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ
ชื่อหน่ วย การสร้างตาราง
การสร้างตาราง

สาระสํ าคัญ

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

การสร้างตารางในเอกสารจะช่วยให้การกรอกข้อมูลและพิมพ์เอกสารสวยงามและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
ตารางช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลในแบบแถวและคอลัมน์ได้สะดวกและรวดเร็ ว ตารางมีส่วนประกอบสําคัญ
3 ส่ วน คือ แถว คอลัมน์ และเซลล์ การสร้างตารางเป็ นการแบ่งหน้ากระดาษออกเป็ นช่อง ๆ แล้วกรอกข้อมูล
ลงไปในแต่ละช่องของตาราง
จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. บอกส่ วนประกอบของตารางได้
2. สร้างตารางโดยใช้วิธีการต่าง ๆ ได้
3. สามารถปรับแต่งตารางได
4. จัดรู ปแบบร่ วมกันกับตารางได้

เนือ้ หาสาระ
1.
2.
3.
4.

ส่ วนประกอบของตาราง
สร้างตารางโดยใช้วิธีการต่าง ๆ
การปรับแต่งตาราง
การจัดรู ปแบบร่ วมกันกับตาราง

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่ 6 โครงสร้างเนื้อหาบทเรี ยน กิจกรรม งาน ภารกิจ พร้อมสาธิตตัวอย่าง
ประกอบบนหน้าจอ
2. ครู สาธิตวิธีการ จากนั้นให้นกั เรี ยนช่วยกันฝึ กปฏิบตั ิตามบทเรี ยน
3. ครู สงั เกต และช่วยนักเรี ยนแก้ไขปั ญหาขณะฝึ กปฏิบตั ิ
4. นักเรี ยนทําแบบฝึ กหัดและกิจกรรมการฝึ กทักษะ ให้แนวทาง ปรับปรุ ง
5. สรุ ปเนื้อหาบทที่ 5 ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
สื่ อและแหล่งการเรียนรู้
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
2. ค้นคว้าหนังสื อ สิ่ งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสื อคอมพิวเตอร์เพือ่ งานอาชีพ /วารสาร/ Brochure /
บทความ รายงานที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ สารานุ กรม เพิ่มเติมจากห้องสมุดวิทยาลัย,
ครู ผสู ้ อน
3. ค้นคว้าเว็บไซต์จากห้องบริ การสารสนเทศ (ห้องอินเตอร์เน็ต), E-learning, E- books, Website
การวัดผลและประเมินผล
1. ความสนใจในการเรี ยนรู ้ การค้นคว้า การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเป็ นรายบุคคล
2. ผลงาน การซักถาม การตอบคําถาม และการสอบปากเปล่า (Oral Test)
3. แบบฝึ กหัด และกิจกรรมการฝึ กทักษะ
4. การทํางานเป็ นทีม (ให้ความสําคัญในการทํางานเป็ นทีมงาน)
5. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. แฟ้ มสะสมผลงาน

บันทึกผลหลังการจัดการเรียน (ผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้, ผลการเรี ยนของนักเรี ยน, ผลการสอนของครู )
- ผลการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
1. จํานวนเนื้อหากับจํานวนเวลา
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
2. การเรี ยงลําดับเนื้อหากับความเข้าใจของนักเรี ยน  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
3. การนําเข้าสู่ บทเรี 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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