
 

 

 
 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
วิชา ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา 20204-2001 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาพาณิชยการ    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ                
 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
จัดทำโดย 

ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน ์ เงินแทง่ 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                  อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕           สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 

 



 

 

รายการตรวจสอบและอนุญาตให้ใช้ 
 

  □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงเก่ียวกับ
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................. ....................................... 
   

ลงชื่อ...................................................... 
(นายจเด็ด  รัศมิทัต) 

หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
........../............/........... 

 
 

 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ ควรปรับปรุงดังเสนอ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................ ...............................................................................  

 
ลงชื่อ...................................................... 

 ( นายฐิติปกรณ์  ภคุโล ) 
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

........./............/........... 
   
 □ ควรอนุญาตให้ใช้ในการสอนได้ 
 □ อ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. .........................................................
........................................................................................................................................................ 

 
ลงชื่อ...................................................... 

( นายนิมิตร ศรียาภัย ) 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

........./............/........... 
 
 
 
 



 

 

คำนำ 
  

แผนการจัดการเรียนรู้วิชา ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20204-2001 จัดทำขึ้น
เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน วิชาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช ๒๕๖2 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด ๑๘ สัปดาห์ เนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 7 หน่วย ประกอบด้วย  
หน่วยที่ ๑  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 2  หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที่ 3  ระบบปฏิบัติการ 
หน่วยที่ 4  การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
หน่วยที่ ๕  การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ 
หน่วยที่ 6 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน 
หน่วยที่ ๗ Windows กับการใช้งานอินเตอร์เน็ต 

ผู้จัดทำแผนการสอนหวังว่า จะเอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็น
อย่างดียิ่ง หากอาจารย์ผู้สอนแผนการสอนเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีข้อเสนอแนะ
ประการใดขอได้โปรดแจ้งผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
 

 
ธีรวัฒน์   เงินแท่ง 

ผู้จัดทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ชื่อวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 20204-2001 จำนวน 3 หน่วยกิต   72 ชั่วโมง 
2. คำอธิบายรายวิชา  
 ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์หลักการทางานของระบบปฏิบัติการ  การ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open 
Standard) การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้น และโปรแกรมยูทิลิตี้ของระบบปฏิบัติการ 
3. จุดประสงค์รายวิชา 

1. เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็น

ระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) 
3. สามารถติดตั้งใช้งานโปรแกรมระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด 

(Open Standard) 
4. มีเจตคต ิและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง 

4. สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
3. ติดตั้ง และใช้ระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่เป็นมาตรฐาน

เปิด (Open Standard) 

 



 

 

5. การวิเคราะห์หลักสูตร 
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1  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 4 6 4 4 2 - - 4 24 7  
2. หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ 8 6 6 6 2 4 - 4 36 4  
3. ระบบปฏิบัติการ 8 6 6 4 2 4 - 4 34 5  
4. การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการ 6 6 10 6 2 6 4 4 44 3  
5. การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ 6 6 8 4 2 6 4 4 50 1  
6. ปัญหาที่เกิดข้ึนกับการใช้งาน 4 6 8 4 6 4 2 4 48 2  
7. Windows กับการใช้งานอินเตอร์เน็ต 4 4 8 4 2 2 4 4 32 6  
            
            

รวม 34 40 50 32 18 26 14 28 100   
ลำดับความสำคัญ 3 2 1 4 7 6 8 5    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. กำหนดหน่วยการเรียนรู้จากการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 

ชั่วโมง 
จุดประสงค์การเรียนรู้ประจำหน่วย สมรรถนะประจำหน่วย 

หน่วยที่ 1 
องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ 

4 1. อธิบายความหมายและ
องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
2. แยกระบบคอมพิวเตอร์ 
3. จำแนกประเภทของระบบ
คอมพิวเตอร์ 

แสดงองค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ 

หน่วยที่ 2   
หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ 

4 1. อธิบายหลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ 
2. เลือกใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละชนิด 

เลือกใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงและสื่อ
บันทึกข้อมูล 

หน่วยที่ 3 
ระบบปฏิบัติการ 

4 1. อธิบายความหมายของ
ระบบปฏิบัติการ 
2. แยกแยะหน้าที่ของระบบ 
ปฏิบัติการ 
3. ใช้งานระบบปฏิบัติการ 

ใช้งานระบบปฏิบัติการ 

หน่วยที่ 4   
การเลือกใช้และติดตั้ง
ระบบ ปฏิบัติการ 

4 1. สามารถ Log on เพ่ือเข้าใช้งาน
วินโดวส ์
2. บอกส่วนต่างๆ ของหน้าตา 
Windows 7 
3. ทดลองใช้และตั้งค่า Screen 
Saver 

เลือกใช้และติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ 

หน่วยที่ 5  
การใช้โปรแกรม 
ยูทิลิตี้ 

4 1. อธิบายความหมายของโปรแกรม
ยูทิลิตี้ได้ 
2. ใช้งานโปรแกรม Scan disk และ 
Disk Defragmenter ได้ 
3. รักษาหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ 

ใช้งานโปรแกรมอยูทิลิตี้ 

หน่วยที่ 6  การติดตั้ง
ไดรเวอร์  
 

4 1. อธิบายความหมายของการติดตั้ง
ไดรเวอร์ 
ด้านทักษะ 
2. ใช้งานโปรแกรม Scan disk และ 
Disk Defragmenter ได้ 3. รักษา
หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้(ด้านทักษ 

การติดตั้งไดรเวอร์ 

หน่วยที่ 7  
Windows กับการใช้
งานอินเตอร์เน็ต 

4 1. อธิบายความหมายของการติดตั้ง
ไดรเวอร์ 
ด้านทักษะ 
2. ใช้งานโปรแกรม Scan disk และ 
Disk Defragmenter ได้ 
3. รักษาหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ 

Windows กับการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ทดสอบ 
(พุทธพิสัย) 

ผลงาน/ปฏิบัติงาน 
(ทักษะพิสัย) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ50 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 4 6 2 12 6 
๒ 3 4 3 10 5 
๓ 5 3 2 10 5 
๔ 2 5 1 8 4 
๕ 3 2 2 7 3.5 
6 4 4 3 11 5.5 
7 5 3 1 9 4.5 
8 3 5 2 10 5 
      
      

รวม 40 4๐ 20 ๑๐๐ 50 
  พุทธพิสัย       3๐ คะแนน 
   -ทดสอบระหว่างภาคเรียน (10 คะแนน) 
   -ทดสอบปลายภาคเรียน(30 คะแนน)  
  ทักษะพิสัย       4๐ คะแนน 
   -ใบงาน (20 คะแนน) 
   -ชิ้นงาน (20 คะแนน) 
  จิตพิสัย        30  คะแนน 
   รวม                ๑๐๐ คะแนน 
 
 7.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วนำ
คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 

คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ำกว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
 
 



 

 

8. เครื่องมือวัดผล 
 8.๑ แบบสังเกตพฤติกรรม 
 8.๒ แบบทดสอบก่อนเรียน 
 8.๓ แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.๔ ใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  จำนวน 8 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
๑ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(ด้านความรู้) 
2 เพ่ือให้มีทักษะใช้งานองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ (ด้านทักษะ) 
3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ ์และการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สาเร็จ

ภายในเวลาที่กาหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) 
    1.2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

       ๑ เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์(ด้านความรู้) 
  2 เพ่ือให้มีทักษะใช้งานองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ (ด้านทักษะ)  

  1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 
 แสดงองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
3. เนื้อหา 

 - องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 
- ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
- ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
- ลักษณะการใช้งานของคอมพิวเตอร์ 
- บทบาทและหน้าที่ของบุคลากรคอมพิวเตอร์ 
- การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

 
4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 

สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 
๑.แสดงองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 1.อธิบายความหมายและองค์ประกอบของเครื่อง

คอมพิวเตอร์ ได ้(ด้านความรู้) 
2.แยกระบบคอมพิวเตอร์ ได ้(ด้านทักษะ) 
3.จาแนกประเภทของระบบคอมพิวเตอร์ได้ (ด้าน
ทักษะ) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 
2/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน

ของนักเรียนโดยการเช็ค
ชื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ  

2. ครูชี้แจงรายละเอียด
หัวข้อเรื่องที่จะเรียน
ตลอดจนสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การ
เรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  

3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้
นักเรียนทราบ 

4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง
ระบบจำนวน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์ นักเรียนฟังครู
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อ
สงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะ 
สัญลักษณ์ในองค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์  นักเรียนฟัง
ครูอธิบายตัวอย่างพร้อมกับ
จดบ ันท ึกและค ้นคว ้ า ใน 
ระบบ  google class room 
และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2.ระบบ google 
class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เ ร ื ่ อ ง  องค ์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์   
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ ๑ สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่อง 
องค์ประกอบของ
คอมพิวเตอร์   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่ององค์ประกอบ
ของคอมพิวเตอร์  ก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………………..……………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……...................................................... ................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
……………….......................................................................................................... ..................................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
............................................................................................................................. ............................................………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน บทที ่1 
ตอนที ่1 จงเลือกข้อที่ถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

1. ความสามารถของคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับอะไร 
 ก. การทางานภายในของซีพียู  ข. ความถี่ของสัญญาณนาฬิกา 
 ค. ความเร็วบัสบนเมนบอร์ต  ง. ถูกทุกข้อ 
2. หน่วยความจาแบบใดที่จัดว่าเป็นหน่วยความจาหลัก 
 ก. หน่วยความจาประเภทแรม  ข. ฮาร์ดดิสก์ 
 ค. Flash Memory   ง. ถูกทุกข้อ 
3. ไมโครโปรเซสเซอร์ถูกเรียกว่าอะไรในคอมพิวเตอร์ 
 ก. ชิพ (chip)    ข. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู 
 ค. เมนบอร์ต    ง. การ์ดแสดงผล 
4. การประมวลผลแบบใดที่เรียกได้ว่าประมวลผลคาสั่งได้หนึ่งคาสั่งภายในสัญญาณนาฬิกาหนึ่งลูก 
 ก. Flash    ข. system on a chip 
 ค. superscalar    ง. dual-core processors 
5. การบอกขนาดของหน่วยเก็บข้อมูลในหน่วยความจาจะบอกในหน่วยใด 
 ก. รีจีสเตอร์    ข. กิโลไบต์ 
 ค. แอดเดรส    ง. บิต 
6. หน่วยความจาขนาดเล็กที่อยู่ภายในไมโครโปรเซสเซอร์เรียกว่าอะไร 
 ก. รีจีสเตอร์    ข. หน่วยความจาแคช 
 ค. หน่วยความจาหลัก   ง. หน่วยความจาบัฟเฟอร์ 
7. หน่วยความจาประเภทใดมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงสุด 
 ก. SDRAM    ข. ROM 
 ง. ฮาร์ดดิสก ์   ง. หน่วยความจาสารอง 
8. หน่วยใดในคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวควบคุมทิศทางการทางานของคอมพิวเตอร์ 
 ก. control unit    ข. register 
 ค. machine cycle    ง. arithmetic logic unit 
9. อุปกรณ์ต่าง ๆ บนเมนบอร์ตคอมพิวเตอร์จะเชื่อมโยงกันด้วยวิธีใด 
 ก. ใช้การทางานของสารกึ่งตัวนา  ข. ใช้ระบบบัส 
 ค. เชื่อมโยงทางแสง    ง. เชื่อมโยงทางสายขนาดเล็ก 
10. หน่วยแสดงผลจะอยู่บนคอมพิวเตอร์ประเภทใด 
 ก. mobile computer 
 ข. notebook computer 
 ค. desktop personal computer 
 ง. ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์  จำนวน 10 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์ต่อพ่วง 

    1.2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายอุปกรณ์ต่อพ่วง 
2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

 หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ 
3.  เนื้อหา 
 1. พัฒนาการการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 

2. ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 
3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ 
4. จุดประสงค์การใช้คอมพิวเตอร์ในระดับปฏิบัติ 
การใช้คอมพิวเตอร์ในระดับปฏิบัติในงานธุรกิจ 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ 1 อธิบายความหมายของระบบปฏิบัติการ 
2 ศึกษาพัฒนาการของระบบปฏิบัติการ 
3 บอกหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 
4 ศึกษาโครงสร้างของระบบปฏิบัติการ 
5 อธิบายการให้บริการของระบบปฏิบัติการ 
6 บอกวิธีการติดต่อระหว่างโปรเซสกับ

ระบบปฏิบัติการ 
7 เข้าใจหลักการเวอร์ชวลแมชีน (Virtual Machine) 
8 ศึกษาการออกแบบและสร้างระบบปฏิบัติการ 
9 จัดบอร์ดเชิงปฏิบัติการ “ระบบปฏิบัติการ” 
10 สนทนาเชิงปฏิบัติการ “โครงสร้างของ

ระบบปฏิบัติการ” 
11 อธิบายคาศัพท์ได้ 10 คำ 

 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 
2/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างระบบ
จำนวน 
ขั้นศึกษาขอ้มูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์  นักเรียนฟังครู
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อ
สงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะ 
สัญลักษณ์ ในหลักการทางาน
ของคอมพิวเตอร์  นักเรียนฟัง
ครูอธิบายตัวอย่างพร้อมกับ
จดบ ันท ึกและค ้นคว ้ า ใน 
ระบบ  google class room 
และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2.ระบบ google 
class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร ื ่อง หล ักการทางานของ
คอมพิวเตอร์   
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ ๑ สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่อง หลักการทา
งานของคอมพิวเตอร์   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่องหลักการทางาน
ของคอมพิวเตอร์    ก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำป ัญหาที ่ เกิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………………..……………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................... ....................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
............................................................................................................................................. ............................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  ระบบปฏิบัติการ  จำนวน 6 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1.อธิบายความหมายของระบบปฏิบัติการ 
2.แยกแยะหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 

    1.2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
       ๑  ใช้งานระบบปฏิบัติการ 

  1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

 ใช้งานระบบปฏิบัติการ 
3. เนื้อหา 

1. ความหมายของระบบปฏิบัติการ 
2. ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
3. วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ 
4. หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 
5. ชนิดของระบบปฏิบัติการ 
6. โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ 
7. ประเภทของระบบปฏิบัติการ 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. ใช้งานระบบปฏิบัติการ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของโปรแกรม
ปฏิบัติการได้ 

2. แสดงความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิวัฒนาการ
ของระบบปฏิบัติการได้ 

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และชนิดของ
ระบบปฏิบัติการได้ 

4. แสดงความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและประเภทของ
ระบบปฏิบัติได้ 

5. ปฏิบัติการออกแบบและสร้างระบบปฏิบัติการได้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6/6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง
ระบบปฏิบัติการ 
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 

1. ครูอธิบายในเรื่อง 
ระบบปฏิบัติการนักเรียนฟัง
ครูพร้อมกับจดบันทึกซักถาม
ข้อสงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในระบบปฏิบัติการ  นักเรียน
ฟังครูอธิบายตัวอย่างพร้อม
กับจดบันทึกและค้นคว้าใน 
ระบบ  google class room 
และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ระบบปฏิบัติการ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2.ระบบ google 
class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ ๑ สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่อง
ระบบปฏิบัติการ 
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให้ไปศึกษา
เนื้อหาในเรื่องระบบ 
ปฏิบัติการ ก่อนเรียนในครั้ง
ต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………………..……………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................... ....................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
............................................................................................................................................. ............................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการ  จำนวน 16 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ WINDOWS XP 
2. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ WINDOWS 7 
3. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ WINDOWS 8 
4. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์พกพา 

    1.2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ WINDOWS XP 
2. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ WINDOWS 7 
3. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ WINDOWS 8 
4. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์พกพา 

 1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

1. สามารถติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ WINDOWS XP ได ้
2. สามารถติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ WINDOWS 7 ได ้
3. สามารถติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ WINDOWS 8 ได ้
4. สามารถติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์พกพาได้ 

3. เนื้อหา 
1. ความหมายของระบบปฏิบัติการบนมาตรฐานปิด 
2. ประเภทของระบบปฏิบัติการบนมาตรฐานปิด 
3. ประโยชน์ของระบบปฏิบัติการบนมาตรฐานปิด 
4. ข้อจากัดของระบบปฏิบัติการบนมาตรฐานปิด 
5. ขั้นตอนการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนมาตรฐานปิด 
6. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP 
7. การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

1. เลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติการ 1. สามารถ Log on เพ่ือเข้าใช้งานวินโดวส์ 
2. บอกส่วนต่างๆ ของหน้าตา Windows 7 
3. ทดลองใช้และตั้งค่า Screen Saver 

 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
18/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการ
เลือกใช้และติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ   
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
การเลือกใช้และติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ  นักเรียนฟัง
ครูพร้อมกับจดบันทึกซักถาม
ข้อสงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในการเล ือกใช ้และต ิดตั้ ง
ระบบปฏิบัติการ  นักเรียนฟัง
ครูอธิบายตัวอย่างพร้อมกับ
จดบ ันท ึกและค ้นคว ้ า ใน 
ระบบ  google class room 
และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2.ระบบ google 
class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื ่อง การเลือกใช้และติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ   
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ ๑ สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่อง การเลือกใช้
และติดตั้งระบบปฏิบัติการ   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเร ื ่องการเลือกใช้
และติดตั ้งระบบปฏิบัติการ    
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………………..……………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……...................................................... ................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
……………….......................................................................................................... ..................................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
............................................................................................................................. ............................................………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้  จำนวน 12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1. ใช้งานโปรแกรม Scan disk และ Disk Defragmenter ได(้ด้านทักษะ) 
2. รักษาหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้(ด้านทักษะ) 

    1.2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. ใช้งานโปรแกรม Scan disk และ Disk Defragmenter ได(้ด้านทักษะ) 
2. รักษาหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้(ด้านทักษะ)) 

 1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1 สมรรถนะประจำหน่วย 

 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ 
3. เนื้อหา 

 1. การประมวลผลข้อมูล 
2. ประเภทของการประมวลผลข้อมูล 
3. ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ 1. สามารถ Log on เพ่ือเข้าใช้งานวินโดวส์ได้ (ด้าน
ทักษะ) 

2. บอกส่วนต่างๆ ของหน้าตา Windows 7 ได ้(ด้าน
ความรู้) 

3. ปรับแต่งหน้าตาของ Windows 7 ได ้(ด้านทักษะ) 
4. ทดลองใช้และตั้งค่า Screen Saver ได ้(ด้านทักษะ) 
5. ย้ายและเปลี่ยนตาแหน่งทาสก์บาร์ได้ (ด้านทักษะ) 
6. อธิบายการใช้งานและหน้าที่ของหน้าต่างในวินโดวส์

ได้ (ด้านความรู้) 
7. เรียกใช้โปรแกรมได้หลายรูปแบบ (ด้านทักษะ) 
8. ออกจากวินโดวส์ได้ถูกต้อง (ด้านทักษะ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
12/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างการใช้
โปรแกรมยูทิลิตี้   
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื ่องการใช้ 
โปรแกรมยูทิลิตี้  นักเรียนฟัง
ครูพร้อมกับจดบันทึกซักถาม
ข้อสงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในการใช ้โปรแกรมย ูท ิล ิตี้   
นักเรียนฟังครูอธิบายตัวอย่าง
พร ้ อมก ั บจดบ ั นท ึ กและ
ค ้นคว ้ า ใน  ระบบ  google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้   

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2.ระบบ google 
class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ ๑ สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่อง การใช้
โปรแกรมยูทิลิตี้   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เ น ื ้ อ ห า ใ น เ ร ื ่ อ ง ก า ร ใ ช้
โปรแกรมยูทิลิตี้  ก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

............................................................................................................................. ......................................………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………………..……………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……......................................................................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
………………....................................................................................................................... .....................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................... ....................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
............................................................................................................................................. ............................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 

ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 
๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน จำนวน 8 ชั่วโมง 
1.  จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1  จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1. ความหมายของไดรเวอร์ 
2. การติดตั้งไดรเวอร์ 
3. การติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows 7 
4. การติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows 8 

    1.2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
       1. ความหมายของไดรเวอร์ 

2. การติดตั้งไดรเวอร์ 
3. การติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows 7 
4. การติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows 8  

  1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ทางด้านการบัญชี 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับความหมายของการบัญชีและการจาแนกประเภทบัญชี 
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี 
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชี 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการบัญชีและการนาคอมพิวเตอร์มาช่วยงานด้านการบัญชี 

3. เนื้อหา 
 1. ความหมายของการบัญชี 

2. การจาแนกประเภทบัญชี 
3. หลักการบัญชี 
4. สารสนเทศทางการบัญชี 
5. เทคโนโลยีทางการบัญชี 
6. การนาคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชี การจัดเก็บข้อมูล 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน 1. อธิบายถึงการประมวลผลข้อมูลได้  
2. สามารถอธิบายและจาแนกประเภท  
3. อธิบายถึงหลักการ  
4. อธิบายถึงสารสนเทศได้ 
5. สามารถนาคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการบัญชีได้  
6. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนเรื่องการประมวลผลข้อมูล
ในระบบงานธุรกิจ และรักษ์ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ของไทย 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
14/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่างปัญหาที่
เกิดข้ึนกับการใช้งาน  
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน 
นักเรียนฟังครูพร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ในปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้
งาน นักเร ียนฟังครูอธิบาย
ตัวอย่างพร้อมกับจดบันทึก
และค้นคว้าใน ระบบ google 
class room และนำเสนอ 
ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการ
ใช้งาน   

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2.ระบบ google 
class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ ๑ สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่อง ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับการใช้งาน   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื ้อหาในเรื ่องปัญหาที ่เกิด
ขึ้นกับการใช้งาน  ก่อนเรียน
ในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
• ผลการใช้แผนการสอน. 

................................................................................................................................................................ ...………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………………..……………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……...................................................... ................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
……………….......................................................................................................... ..................................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
..................................................................................................................................... ....................................……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
คำชี้แจง ให้ครูระบุคะแนน ๑ หรือ ๐ ตามพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนลงในแบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
ลำดับที่ รายการประเมิน ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

๑ เข้าเรียนตรงเวลา   
๒ ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกายที่สถานศึกษากำหนด   
๓ มีความกระตือรือร้นในการเรียน เช่น ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย หรือ 

พยายามฝึกปฏิบัติซ้ำๆ จนเกิดทักษะ 
  

๔ มีการวางแผนในการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน    
๕ เลือก ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ  วัสดุอุปกรณ์  โดยคำนึงถึงความ

ประหยัดและปลอดภัย 
  

๖ มีส่วนร่วมในการทำงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย   
๗ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนและช่วยเหลือผู้อื่นแสดงถึงความมีน้ำใจ   
๘ มีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่คัดลอกงานผู้อ่ืนมาเป็นของตน   
๙ ใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและหลากหลายเพื่อพัฒนาตนเอง   

๑๐ มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

 
หมายเหตุ ปฏิบัติได้   ๑   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมตามที่กำหนด 
ไม่ปฏิบัติ   ๐   คะแนน  หมายถึง  นักเรียนไม่มีพฤติกรรมตามท่ีกำหนด 
 
 
 
 
 
  ลงชื่อ...................................................................(ผู้ประเมิน) 
             (.....................................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7  windows กับการใช้งานอินเตอร์เน็ต  จำนวน 12 ชั่วโมง 
1.  จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1   จุดประสงค์ทั่วไป เพื่อให้ 
1 การรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) 
2 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
3 อุบัติเหตุและความเสี่ยงอ่ืน ๆ วิธีการใช้ในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
4 มีเจตคติท่ีดีในการเรียนเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ทางการเงิน และรักษ์ค่านิยมหลัก 12 ประการของ

ไทย     
1.2.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

      1 การรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) 
2 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
3 อุบัติเหตุและความเสี่ยงอ่ืน ๆ วิธีการใช้ในการป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
4 มีเจตคติท่ีดีในการเรียนเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ทางการเงิน และรักษ์ค่านิยมหลัก 12 ประการของ

ไทย  
  1.3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม/บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

 windows กับการใช้งานอินเตอร์เน็ต 
3. เนื้อหา 

 1. แนวคิดและความหมายของระบบสารสนเทศการเงิน 
2. ขอบเขตงานทางการเงิน 
3. หน้าที่ทางการเงิน 
4. ระบบจัดการทาง 
5. เทคโนโลยีทางการเงิน 
6. การนาคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการเงิน 

4. กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติตามสมรรถนะ 
สมรรถนะ เกณฑ์ปฏิบัติ (performance criteria) 

windows กับการใช้งานอินเตอร์เน็ต 1. อธิบายถึงแนวคิดและความหมายการเงินได้  
2. อธิบายถึงขอบเขตงานทางการเงินได้  
3. อธิบายถึงหน้าที่ทางการเงินได้  
4. อธิบายถึงระบบจัดการทางการเงินได้  
5. ยกตัวอย่างและอธิบายถึงเทคโนโลยีทางการเงินได้ 
6. สามารถนาคอมพิวเตอร์ช่วยงานด้านการเงินได้ 

 
 



 

 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน  
 
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
15/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATIO) 
1. ครูตรวจสอบการมาเรียน
ของนักเรียนโดยการเช็คชื่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ  
2. ครูชี้แจงรายละเอียดหัวข้อ
เรื่องท่ีจะเรียนตลอดจนสาระ
การเรียนรู้และจุดประสงค์
การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ  
3. ครูชี้แจงเกณฑ์การวัดผล
และประเมินผลให้นักเรียน
ทราบ 
4. ครูผู้สอนร่วมมือกับ
นักเรียนยกตัวอย่าง 
windows กับการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต   
ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. ครูอธิบายในเรื่อง 
windows กับการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต  นักเรียนฟังครู
พร้อมกับจดบันทึกซักถามข้อ
สงสัย 
2. ครูอธิบายทักษะสัญลักษณ์
ใน windows กับการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต  นักเรียนฟังครู
อธิบายตัวอย่างพร้อมกับจด
บันทึกและค้นคว้าใน ระบบ 
google class room แ ล ะ
นำเสนอ 
 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชางานนิวเมติกส์
และไฮดรอลิกส์
เบื้องต้น 
2.ระบบ google 
class room 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
หลังเรียนใน
ระบบ 
google 
class room 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นประยุกต์ใช้  
( APPLICATION ) 
1. ทำการมอบหมายงานให้
นักเรียนรายบุคคล ตามหัวชื่อ
เร ื ่อง windows กับการใช้
งานอินเตอร์เน็ต   
๒. ให ้น ักเร ียนค ้นคว ้า ใน
ระบบ  google class room 
หน่วยที่ ๑ สืบค้นด้วยระบบ 
Internet  ครูคอยดูแล และ 
แนะนำอย่างใกล้ชิด 
3.มอบหมายให้ทำแบบ 
ฝึกหัดบทที่ ๑  
4. เฉลย แบบฝึกหัด 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกัน
สรุปความรู้ เรื่อง windows 
กับการใช้งานอินเตอร์เน็ต   
2. ให้ทำแบบทดสอบบทที่ 1 
3.มอบหมายให ้ ไปศ ึ กษา
เนื้อหาในเรื่อง windows กับ
การ ใช ้ ง านอ ิ น เ ตอร ์ เ น็ ต    
ก่อนเรียนในครั้งต่อไป 
4. มอบหมายให้นักเรียน ทำ
ความสะอาด ห้องเรียน  ครู
ด ู แลการทำความสะอาด
ห้องเรียน 
5. คร ูบ ันทึกหลังการสอน 
เพื ่อนำปัญหาที ่ เก ิดข ึ ้นไป
แก้ไขในกลุ ่มอื ่นๆ หรือเป็น
ข้อมูลในการแก้ปัญหาในการ
สอนครั้งต่อไป 

 
 
 
 



 

 

 
6. เกณฑ์การตัดสินผลการเรยีนรู้ 
 6.1  การแบ่งคะแนน 
ความรู้       4  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       2  คะแนน 
รวม       10     คะแนน 
 6.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลของหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนประจำหน่วย
การเรียนรู้ แล้วนำคะแนนประเมินผลในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๕-๗๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๗๐-๗๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๕-๖๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๖๐-๖๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๕-๕๙  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ ๕๐-๕๔  ระดับผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50   ระดับผลการเรียนอยู่ในไม่ผ่านเกณฑ์ 
7. เครื่องมือวัดประเมินผล 
7.1  แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  
7.2  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
8. บันทึกหลังการสอน 

• ผลการใช้แผนการสอน. 
.............................................................................................................................................................. .....………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………...............………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………...............…………………………………
………………………………………………………………..………………………………………...............……………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………...............…………………………………………………………………
……………………………..………………………………………...............………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………...............……………………………………..……………………………………………… 
 

• ผลการเรียนของนักเรียน 
.............................................................…………………………………..………………………………………...............…………………
……………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….......
........……...................................................... ................................................…………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...............……………………………..………………………
……………….......................................................................................................... ..................................................………
…………………………..………………………………………...............………………………………………..……………………………………….
........…………………………………..………………………………………...............……......…….................................……………………
……………..………………………………………...............………………………………………..…………………… 
 

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. ............................................
....……………………………………………………………………………………………………..………………………………………....................
............................................................................................................................. ............................................………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...……………………………............... 
 
 
 
 
 
 
 


