
 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น  รหัสวิชา 20204-2001  จำนวน 3 หน่วยกติ 4 ชั่วโมง  (2-2-3) 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  หลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ       
การติดตั้งระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด 
(Open Standard) การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและโปรแกรมยูทิลิตี้ของระบบปฏิบัติการ 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
3.1.1  เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  
3.1.2  เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และ
เป็นระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard)  
3.1.3  สามารถติดตั้งใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที่
เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard)  
3.1.4  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง 

 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  
4.1.2  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ  
4.1.3 ติดตั้งและใช้ระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด (Proprietary) และเป็นระบบที ่เป็น

มาตรฐานเปิด (Open Standard) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 

 พุทธิพิสัย  (30%) 

ทัก
ษะ

พิส
ัย 

(4
0%

) 

จิต
พิส

ัย 
(3

0%
) 

รว
ม 

ลำ
ดับ

คว
าม

สำ
คัญ

 

จำ
นว

นช
ั่วโ

มง
 

คว
าม

รู้ 

คว
าม

เข
้าใ

จ 

กา
รน

ำไ
ปใ

ช ้

กา
รวิ

เค
รา

ะห์
 

กา
รส

ังเค
รา

ะห
์ 

กา
รป

ระ
เม

ิน 

1. ระบบของคอมพิวเตอร์ 1 0.5     2 1.5 5 7 4 

2. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ 2 2 2    8 6 20 2 12 

3. การเลือกใช้และการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการมาตรฐานปิดและ
มาตรฐานเปิด 

2 1 1.5    6 4.5 15 3 12 

4. การติดตั้งไดรเวอร์ 0.5 1     2 1.5 5 8 4 

5. การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
Windows 8 

1 1 1    4 3 10 4 8 

6. การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
Windows 10 เบื้องต้น 

2.5 2 3    10 7.5 25 1 12 

7. การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
Ubuntu เบื้องต้น 

1 1 1    4 3 10 5 8 

8. การใช้โปรแกรมยูทิลิตี ้ 1 1 1    4 3 10 6 8 

สอบประมวลผลความรู้  4 

รวม 11 9.5 9.5         

รวมทั้งหมด 30 40 30 100  72 
ลำดับความสำคัญ 2 1 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ระบบของ
คอมพิวเตอร์ 

4 1. บอกองค ์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ 
2.  อธ ิบายหล ักการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ได้ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับหลักการ
พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ 
2. สามารถแยกหลักการทำงานของ
คอมพิวเตอร์ 

 
หน่วยที่ 2 โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ 

12 1. บอกความหมายของระบบ 
ปฏิบัติการได้ 
2. อธิบายหลักการทำงานได้ 
3. บอกหน้าที่และความสำคัญของ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการได้ 
4.บอกประเภทของโปรแกรมได้ 
5. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับหลักการ
พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ 
2. สามารถค้นหาโปรแกรมระบบฟรี
แวร์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

หน่วยที่ 3 การเลือกใช้
และการติดตั้งระบบ 
ปฏิบัติการมาตรฐานปิด
และมาตรฐานเปิด 

12 1. เลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติ
ปิดได ้
2. เลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติ
เปิดได ้
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับหลักการ
พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ 
2 .  ส า ม า ร ถ ต ิ ด ต ั ้ ง โ ป ร แ กรม
ระบบปฏิบัติการได้ 
 

หน่วยที่ 4 การติดตั้งไดร
เวอร์ 

4 1. บอกความหมายของไดรเวอร์ 
(Driver) ได้ 
2. ติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows 8 
ได้ 
3. ติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows 10 
ได้ 
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับหลักการ
พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ 
2. สามารถสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อ
จากเอกสาร ตำราและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได ้



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 5 การใช้งาน
โปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการ Windows 8 

8 

 

1. บอกส่วนประกอบของหน้าจอ
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 ได้ 
2. ใช้งานเบื้องต้นระบบปฏิบัติการ 
Windows 8 ได้ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับหลักการ
พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ 
2. สามารถใช้งานโปรแกรมระบบ 
ปฏ ิบ ัต ิการ Windows 8 และใช้
แอปพล ิช ัน ในโปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการ 

หน่วยที่ 6 การใช้งาน
โปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการ Windows 
10 เบื้องต้น 

12 1. บอกประเภทของระบบ 
ปฏิบัติการได้ 
2. บอกส่วนประกอบของหน้าจอ 
10 ได้ 
3. สามารถใช้งานเบื้องต้น 
Windows 10 ได้ 
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับหลักการ
พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ 
2 .  ส าม า รถ ใ ช ้ ง าน โ ป รแก ร ม
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 ได ้

หน่วยที่ 7 การใช้งาน
โปรแกรมระบบ 
ปฏิบัติการ Ubuntu 
เบื้องต้น 

8 1. บอกส่วนประกอบของหน้าจอ ได้ 
2. ใช้งานเบื้องต้นระบบปฏิบัติการ 
ได้ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู ้เกี ่ยวกับหลักการ
พื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ 
2 .  ส าม า รถ ใ ช ้ ง าน โ ป รแก ร ม
ระบบปฏิบัติการ Ubuntu  ได ้

หน่วยที่ 8 การใช้
โปรแกรมยูทิลิตี้ 

8 1. อธิบายความหมายของโปรแกรม
ยูทิลิตี้ 
2. ใช้งานโปรแกรมกลุ่มยูทิลิตี้บน
ระบบปฏิบัติการ Windows 8 
3. ใช้งานโปรแกรมกลุ่มยูทิลิตี้บน
ระบบปฏิบัติการ Windows 10 
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. สามารถใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้  
แก ้ไขปัญหาในระบบปฏิบ ัต ิการ 
Windows ได ้
2. สามารถประยุกต์ใช้งานในด้าน
ต่าง ๆ  ของโปรแกรมอรรถประโยชน์
ได ้

สอบปลายภาค 4   
 



 

 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

1 1.5 2 1.5 5 2.5 
2 6 8 6 20 10 
3 4.5 6 4.5 15 7.5 
4 1.5 2 1.5 5 2.5 
5 3 4 3 10 5 
6 7.5 10 7.5 25 12.5 
7 3 4 3 10 5 
8 3 4 3 10 5 

รวมทั้งรายวิชา 30 40 30 100 50  

การวัดผล 
  - ด้านความรู้  1) ทดสอบหลังเรียนประจำหน่วย  10 คะแนน   

    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
 รวม 20 คะแนน  
  - ด้านทักษะ 1) ใบงาน    30 คะแนน  
    2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
 รวม 50 คะแนน  

- ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการปฏิบัติงาน รวม 30 คะแนน  
 รวมทั้งหมด 100 คะแนน  
        คะแนนระหว่างภาค/ปลายภาค    70:30 
   ระหว่างภาค 1) ทดสอบหลังเรียน   10 คะแนน  
     2) ใบงาน    30 คะแนน  
     3) พฤติกรรมที่พึงประสงค ์  30 คะแนน  
       รวม   70 คะแนน    
   ปลายภาค 1) วัดผลสัมฤทธิ์ (ทฤษฎี)   10 คะแนน  
     2) วัดผลสัมฤทธิ์ (ปฏิบัติ)   20 คะแนน  
       รวม   30 คะแนน 
 
 



 

 

  7.2 ผลการประเมินการเรียนรู้ 
การวัดผลประเมินผลนำคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนรวมกัน คิดเป็นร้อยละตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับผลการเรียน 4.0  
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 75-79 ระดับผลการเรียน 3.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 70-74 ระดับผลการเรียน 3.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 65-69 ระดับผลการเรียน 2.5 

 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 60-64 ระดับผลการเรียน 2.0 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 55-59 ระดับผลการเรียน 1.5 
 คะแนนผลการประเมินร้อยละ 50-54 ระดับผลการเรียน 1.0 
 คะแนนผลการประเมินต่ำกว่าร้อยละ 50  ระดับผลการเรียน 0 
8. เครื่องมือวัดผล 
 8.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 8.2 แบบทดสอบหลังเรียน 
 8.3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8.4 ใบงาน 

 



 

 

ส่วนที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบของคอมพิวเตอร์  จำนวน  4 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวระบบคอมพิวเตอร์ และมีทัศนคติที่ดี  
1.1.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
1.2.2 อธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ 
1.2.3 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.5 มีเจตคติที ่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
3. เนื้อหา 

3.1 องค์ประกอบของระบบ 

3.2 หลักการทำงานของระบบ 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
1/4 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา ระบบ 
ปฏิบัติการเบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ครูชี้แจง คำอธิบาย
รายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา และสมรรถนะ
รายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัด
ประเมินผล และจำนวน
คาบท่ีเรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของ
การเรียนรู้หน่วยที่ 1 
แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อม
ของนักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย

เรื่อง ระบบของ
คอมพิวเตอร์พร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 

2. น ัก เร ี ยนแลกเปล ี ่ ยน
ข้อคิดเห็นกับครู หรือครู
ส ุ ่มเร ียกนักเร ียน เพ่ือ
ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักเรียนทำใบงานที่ 1 

โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. นักเรียนทำแบบฝึกหัด 
โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

3. นักเรียนและครูร่วม
สรุปผลการทดลองใบงาน
ที่ 1 และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

4. นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 

ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1. นักเรียนทำทดสอบ

แบบทดสอบหน่วยที่ 1 
โดยครูเดินดูแลนักเรียน
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักเรียน 

2. นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 1 
จากครูและแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

3. ครูบันทึกผลการประเมิน 
 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1.5  คะแนน 
ทักษะ       2    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม         5 คะแนน 
 



 

 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
.................................................................... ................................................................................................

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 1   ระบบของคอมพิวเตอร์   
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ซอฟต์แวร์ระบบ แบ่งออกเป็นก่ีประเภท 
 ก. 1 ประเภท ข. 3 ประเภท 
 ค. 2 ประเภท ง. 4 ประเภท 
2. โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่เป็นซอฟต์แวร์ใช้งานล่าสุดในปัจจุบันคือข้อใด 
 ก. Windows 7 ข. Windows 8 
 ค. Windows 8.1 ง. Windows 10 
3. หน้าที่ของบุคลากรคอมพิวเตอร์ตำแหน่ง Operator คือข้อใด 
 ก. ประชาสัมพันธ์ทางด้านคอมพิวเตอร์     
 ข. ประกาศข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 ค. คอยปิดและเปิดเครื่อง และเฝ้าดูจอภาพ   
 ง. เขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
4. ข้อใดไม่ใช่หน่วยหลักของฮาร์ดแวร์ 
 ก. หน่วยรับข้อมูล ข. หน่วยแสดงผลข้อมูล 
 ค. หน่วยประมวลผล ง. หน่วยความจำสำรอง 
5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ระบบและทำหน้าที่เป็น
สื่อกลางระหว่างผู้ใช้ระบบมีความหมายตามข้อใด 
 ก. Programmer ข. System Analyst and Designer 
 ค. User ง. Operator 
6. ข้อใดเป็นหน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการที่ถูกต้อง 
 ก. ควบคุมการคำนวณ ข. เป็นสื่อกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับบุคลากร 
 ค. ควบคุมอุปกรณ์ท้ังหมด ง. ควบคุมการใช้งานโปรแกรม 
7. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับตัวแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเตอร์พรีเตอร ์ (Interpreter) 
 ก. คอมไพเลอร์แปลทีละบรรทัด ข. อินเตอร์พรีเตอร์แปลทั้งโปรแกรม 
 ค. คอมไพเลอร์แปลทั้งโปรแกรม ง. แปลทั้งโปรแกรมเหมือนกัน 
8. ข้อใดไม่ใช่หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง  
 ก. ROM ข. Hard Disk 
 ค. CD ROM ง. Flash Drive 
9. ซอฟต์แวร์สำหรับงานเฉพาะด้านคือข้อใด 
 ก. Windows 10 ข. Microsoft Office 
 ค. โปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง ง. โปรแกรม Photoshop CS 



 

 

10. เครื่องพิมพ์จัดเป็นอุปกรณ์ตามข้อใด 
 ก. นำเข้าข้อมูล  ข. ประมวลข้อมูล 
 ค. แสดงผลข้อมูล ง. สำรองข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 
 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 โปรแกรมระบบปฎิบัติการ  จำนวน  12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมระบบปฏิบัติการและนำใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกความหมายของระบบปฏิบัติการได้ 
1.2.2 อธิบายหลักการทำงานของได้ 
1.2.3 บอกหน้าที่และความสำคัญของโปรแกรมระบบปฏิบัติการได้ 
1.2.4 บอกประเภทของโปรแกรมได้ 
1.2.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.6 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
3 เนื้อหา 

3.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์    
3.2 ระบบคอมพิวเตอร์ 
3.3 ประเภทของคอมพิวเตอร์  

3.4 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 
3.5 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 
3.6 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
3.7 ข้อดีข้อเสียของคอมพิวเตอร์ 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
2/12 

 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา ระบบ 
ปฏิบัติการเบื้องต้น 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 2 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง โปรแกรมระบบปฎิบัติ
การ  พร้อมกับจดบันทึก
ซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต

2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 2 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       6  คะแนน 
ทักษะ       8    คะแนน 
จิตพิสัย       6  คะแนน 
รวม       20 คะแนน 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .....................................

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2   โปรแกรมระบบปฎิบัติการ   
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. Hyper–V เป็นเทคโนโลยีแบบใดของ Window 8 
 ก. สามารถเรียกใช้ระบบปฏิบัติการได้     
 ข. หน้าจอ Start แบบ Windows 10 
 ค. สามารถเรียกใช้ระบบปฏิบัติการได้พร้อมกันหลายตัว    
 ง. จอภาพแบบสามมิติ 
2. ข้อใดไม่ใช่สถานะของโปรเซสในหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ 
 ก. สถานะพร้อม ข. สถานะทำงาน 
 ค. สถานะติดขัด ง. สถานะยกเลิก   
3. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
 ก. จัดการตารางการใช้ทรัพยากร       
 ข. การจัดการข้อมูลและสารสนเทศในหน่วยความจำ   
 ค. จัดการด้านการรักษาความปลอดภัย  
 ง. การควบคุมโปรแกรมประยุกต์ 
4. ความแตกต่างของประเภทโปรแกรมระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวกับแบบเครือข่ายคือข้อใด 
 ก. จำนวนผู้ใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
 ข. จำนวนโปรแกรมท่ีใช้งาน 
 ค. จำนวนครั้งของการใช้งาน 
 ง. จำนวนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
5. ข้อใดบอกความหมายของระบบปฏิบัติการได้ถูกต้องที่สุด 
 ก. โปรแกรมสำหรับใช้งานทั่วไป       
 ข. สื่อกลางระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์  
 ค. โปรแกรมสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ 
 ง. การปฏิบัติการใช้โปรแกรมประยุกต์ 
6. โปรแกรมระบบปฏิบัติการในข้อใดที่เป็นระบบปฏิบัติการแรก 
 ก. Windows 98 ข. Windows 95 
 ค. DOS ง. Windows 10 
7. Apps for Everyone เป็นแนวคิดของระบบปฏิบัติการใด 
 ก. Unix ข. Linux    
 ค. Windows 8 ง. Windows 10 
 



 

 

8. จัดการหน้าต่างโปรแกรมพร้อมกันได้ 4 โปรแกรมบนหน้าจอเดียวเป็นคุณสมบัติใดของ Windows 10 
 ก. Start Menu ข. Task View 
 ค. Snap Assist ง. Multiple Desktops 
9. เอกลักษณ์ใดที่มองเห็นชัดเจนเกี่ยวกับหน้าจอของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 8  
 ก. หน้าจอ Start แบบใหม่ ข. หน้าจอ Start แบบ Windows 10 
 ค. หน้าจอแบบสองรูปแบบ ง. จอภาพแบบสามมิติ 
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์พกพา  
 ก. Andriod เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส  
 ข. ทุกแอปพลิเคชันสร้างโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
 ค. ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือต้องง่ายต่อการใช้งาน  
 ง. ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์พกพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเลือกใช้และการติดตั้งมาตรฐานปิดและมาตรฐานเปิด  จำนวน 12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเลือกใช้และการติดตั้งมาตรฐานปิดและมาตรฐานเปิด 

และมีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 เลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติปิดได้ 
1.2.2 เลือกใช้และติดตั้งระบบปฏิบัติเปิดได้ 
1.2.3 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.5 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
3 เนื้อหา 

3.1 การเลือกใช้ระบบปฏิบัติการมาตรฐานปิด   
3.2 การเลือกใช้ระบบปฏิบัติการมาตรฐานเปิด  
3.3 การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการมาตรฐานปิด 
3.4 การติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการมาตรฐานเปิด 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/12 

 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา ระบบ 
ปฏิบัติการเบื้องต้น 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 3 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การเลือกใช้และการ
ติดตั้งมาตรฐานปิดและ
มาตรฐานเปิด พร้อมกับจด
บันทึกซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต

2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 3 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครบูันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       4.5  คะแนน 
ทักษะ       6   คะแนน 
จิตพิสัย       4.5  คะแนน 
รวม        15 คะแนน 
 
 
 
 

 
 



 

 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมนิผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .....................................

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 3   การเลือกใช้และการติดตั้งมาตรฐานปิดและมาตรฐานเปิด 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. การติดตั้งโปรแกรม Ubuntu จำเป็นต้องดาวน์โหลดไฟล์ใดถูกต้องที่สุด 
 ก. ISO 
 ข. ISO Ubuntu 
 ค. ISO Windows 
 ง. ISO POS 
2. ในขั้นตอนการติดตั้ง หากเลือก Download Update แสดงว่าผู้ติดตั้งมีจุดประสงค์ตามข้อใด 
 ก. ต้องการให้ระบบ Update ภายหลังการติดตั้ง 
 ข. ไม่ต้องการ Update 
 ค. ยกเลิกการ Update 
 ง. ต้องการ Update ขณะติดตั้ง 
3. ในการทำแผ่นบูทสามารถปฏิบัติการด้วยโปรแกรมใดที่มีข้ันตอนไม่ยุ่งยาก 
 ก. WinRAR  ข. NERO 
 ค. Win Total  ง. Rufus 
4. การติดตั้ง Windows 10 ด้วย USB Drive ต้องปฏิบัติการเริ่มต้นตามข้อใด 
 ก. กำหนดค่า BIOS ข. ดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟล์ Install 
 ค. ดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟล์ Setup ง. ทำการ Format เครื่องใหม ่
5. การกำหนดค่าการต ิดต ั ้ งในข ั ้นตอนที ่  2 การเล ือกการต ิดต ั ้ งแบบ 64 bit หร ือ 32 bit ข ึ ้นอย ู ่กับ
 คุณสมบัติในข้อใด 
 ก. ความจุฮาร์ดดิสก ์
 ข. ความเร็ว CPU 
 ค. ความจุของหน่วยความจำแรม 
 ง. ความจุของหน่วยความจำแคช 
6. การกำหนดค่าในการติดตั้ง Language to install ควรเลือกตามข้อใดถูกท่ีสุด 
 ก. English 
 ข. English (United Kingdom) 
 ค. United Kingdom 
 ง. USA (Thailand) 
 
 



 

 

7. หลักจากกำหนดคุณสมบัติสำหรับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว หากต้องการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติ Windows 
10 ต้องคลิกปุ่มใด 
 ก. Setup 
 ข. Install 
 ค. Install now 
 ง. Windows 10 
8. ข้อความแสดง “I accept the license terms” หมายถึงตามข้อใด 
 ก. ยกเลิกการติดตั้ง 
 ข. ติดต้ังต่อไป 
 ค. ติดตั้งภายหลัง 
 ง. ยอมรับเงื่อนไขของการติดตั้ง   
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับระบบปฏิบัติการ Ubuntu 
 ก. เป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิด  
 ข. อูบุนตูออกรุ่นใหม่ปีละ 1 รุ่น 
 ค. ซอฟต์แวร์ในอูบุนตูเป็นซอฟต์แวร์เสรีเกือบทั้งหมด  
 ง. จุดมุ่งหมายหลักของอูบุนตูคือเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับบุคคลทั่วไป 
10. ในระบบปฏิบัติการ Ubuntu หากต้องการเปลี่ยนรายการเมนูจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้คลิก
เครื่องมือใด  
 ก. System Settings ข. Control Panel 
 ค. All Program ง. Document 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การติดตั้งไดรเวอร์  จำนวน  4 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการติดตั้งไดรเวอร์ และมีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกความหมายของไดรเวอร์ (Driver) ได้ 
1.2.2 ติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows 8 ได ้
1.2.3 ติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows 10 ได ้
1.2.4 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.6 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
3 เนื้อหา 

3.1 ความหมายของไดรเวอร์ 
3.2 การติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows 8 
3.3 การติดตั้งไดรเวอร์ใน Windows 10 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
4/4 

 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา ระบบ 
ปฏิบัติการเบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 4 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การติดตั้งไดรเวอร์
พร้อมกับจดบันทึกซักถาม 
ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต

3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 4 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       1.5  คะแนน 
ทักษะ       2    คะแนน 
จิตพิสัย       1.5  คะแนน 
รวม        5 คะแนน 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
............................................................................................................................. .....................................

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 4   การติดตั้งไดรเวอร์ 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ข้อใดถูกต้อง  
 ก. ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ไม่สามารถดาวน์โหลดได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ข. ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์สามารถดาวน์โหลดได้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ค. การติดตั้งเครื่องพิมพ์ต้องผ่านการติดตั้งจากแผ่นซีดีเท่านั้น 
 ง. การติดตั้งเครื่องพิมพ์ต้องติดตั้งผ่าน Devices and Printers เท่านั้น 
2.  การติดตั้งไดรเวอร์ในระบบปฏิบัติการใดมีขั้นตอนการ Update แตกต่างจากระบบปฏิบัติการอ่ืน 
 ก. Windows 8 ข. Windows 7 
 ค. Windows XP ง. Android  
3. การติดตั้งเครื่องพิมพ์แบบ Local กับ Network แตกต่างกันตามข้อใด 
 ก. แบบ Local ติดตั้งเครื่องพิมพ์เฉพาะเครื่อง ส่วนแบบ Network ติดตั้งแบบเครือข่าย 
 ข. Network ติดตั้งเครื่องพิมพ์เฉพาะเครื่อง ส่วน Local ติดตั้งแบบเครือข่าย 
 ค. ทั้งแบบ Local และแบบ Network เป็นการติดตั้งเฉพาะเครื่องเท่านั้น 
 ง. ทั้งแบบ Network และแบบ Local เป็นการติดตั้งระบบเครือข่ายเครื่องเท่านั้น 
4. ถ้าต้องการติดตั้งเครื่องพิมพ์ผ่านการ Add Printer การติดตั้งต้องอาศัยไฟล์ไดรเวอร์สกุลใด 
 ก. exe ข. Inf  
 ค. dve ง. app 
5.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก. การติดตั้ง HP Laser 1020 ต้องเสียบสาย USB ก่อนติดตั้ง 
 ข. การติดตั้ง HP Laser 1020 ต้องเสียบสาย USB หลังติดตั้ง 
 ค. การติดตั้ง HP Laser 1020 ต้องเสียบสาย USB ขณะติดตั้ง 
 ง. เสียบสายเมื่อเริ่มบูตเครื่องใหม่   
6. ข้อใดเป็นข้อดีของการติดตั้งการ์ดจอภาพ 
 ก. ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์เร็วขึ้น         
 ข. ทำให้การทำงานของจอภาพเต็มประสิทธิภาพ 
 ค. ยืดอายุการใช้งานให้มากขึ้น   
 ง. ทำให้จอภาพมีความละเอียดมากขึ้น 
 
 
 
 



 

 

7. เมื่อคลิกขวาที ่Computer เป็นทางผ่านเพื่อเข้าติดตั้งไดรเวอร์ตามข้อใด  
 ก. ติดตั้งผ่าน Devices and Printers 
 ข. Auto Update 
 ค. ติดตั้งผ่านซีดีไดรเวอร์ 
 ง. Device Manager 
8. การติดตั้งไดรเวอร์แบบ Plug and Play ข้อใดถูกต้อง 
 ก. การติดตั้งด้วยแผ่นโปรแกรม 
 ข. การติดตั้งแบบมีโปรแกรมอยู่ในฮาร์ดดิสก ์
 ค. การติดตั้งโดยคอมพิวเตอร์จะทำการค้นหาอุปกรณ์เอง 
 ง. การติดตั้งด้วยอุปกรณ์พิเศษ 
9. การดูรุ่นการ์ดจอ ต้องพิมพ์คำใดที่หน้าต่าง Run 
 ก. dxdiag 
 ข. cmd  
 ค. txt 
 ง. reg 
10. ข้อใดถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความหมายของไดรเวอร์ (Driver)  
 ก. โปรแกรมท่ีช่วยให้คอมพิวเตอร์มองเห็นอุปกรณ์   
 ข. โปรแกรมท่ีช่วยให้อุปกรณ์มองเห็นคอมพิวเตอร์ 
 ค. เป็นโปรแกรมท่ีคอมพิวเตอร์ขาดไม่ได้ 
   ง. เป็นสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 8  จำนวน 8 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 8 และมี

ทัศนคติที่ด ี
1.1.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกส่วนประกอบของหน้าจอระบบปฏิบัติการ Windows 8 ได ้
1.2.2 ใช้งานเบื้องต้นระบบปฏิบัติการ Windows 8 ไดค้วาม 
1.2.3 มีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้

หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.5 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
3 เนื้อหา 

3.1 ส่วนประกอบของหน้าจอระบบปฏิบัติการ Windows 8  
3.2 การใช้งานเบื้องต้นระบบปฏิบัติการ Windows 8 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
5/8 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา ระบบ 
ปฏิบัติการเบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 5 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ Windows 
8 พร้อมกับจดบันทึกซักถาม 
ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต

4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 5 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 5 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม        10 คะแนน 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมนิผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................................................

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 5   การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 8 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. Ribbon Interface หมายถึงข้อใด 
 ก. การโต้ตอบกับผู้ใช้ 
  ข. แถบเครื่องมือสำหรับประสานการใช้งานกับผู้ใช้ 
 ค. เครื่องมือหลัก 
 ง. แถบเครื่องมือสำหรับการใช้งานทั่วไป 
2. เกี่ยวกับ Onedrive ข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. การคัดลอกไฟล์เพื่อบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ข. อัปโหลดเอกสาร รูปภาพ และไฟล์ต่าง ๆ ที่ไดรฟ์พิเศษ 
 ค. พ้ืนที่บันทึกข้อมูลพิเศษในระบบออนไลน์  
 ง. อัปโหลดเอกสาร รูปภาพ และไฟล์ต่าง ๆ ที่ไดรฟ์ D: 
3. คุณสมบัติของ File Explorer ใน Windows 8 ข้อใดถูกต้องที่สุด  
 ก. การสร้างกรุ๊ป 
    ข. คัดลอกไฟล์ได้รวดเร็ว 
 ค. มีคำสั่งประเภท Share 
 ง. มีแถบเครื่องมือเพ่ิมข้ึน 
4. โปรแกรมหรือ Apps ต่าง ๆ จะแสดงในส่วนที่เรียกว่าส่วนใดของ Windows 8  
 ก. Taskbar ข. Desktop 
 ค. Title Bar ง. Start Screen  
5. เมาส์และคีย์บอร์ดของ Windows 8 ได้ถูกออกแบบเน้นเป็นรูปแบบใด 
 ก. ระบบสัมผัส ข. Wireless 
 ค. รีโมทคอนโทรล   ง. ผสมผสาน  
6. คุณสมบัติของนาฬิกาใน Windows 8 สิ่งที่โดดเด่นคือข้อใด 
 ก. กำหนดเวลาได้ถูกต้อง 
 ข. สามารถตั้งปลุกได้หลายเวลา และกำหนดเสียงปลุกแบบอัตโนมัติได้ 
 ค. บอกเวลาได้ชัดเจนกว่าวินโดวส์รุ่นเดิม 
 ง.  สามารถแสดงได้ตลอดเวลา  
7. หากต้องการปิดเครื่องอย่างเร่งด่วนต้องปฏิบัติการตามข้อใด 
 ก. คลิกท่ีขอบมุมขวาของหน้าจอ ข. คลิกท่ีขอบมุมบนของหน้าจอ 
 ค. คลิกท่ีขอบมุมซ้ายของหน้าจอ ง. คลิกท่ีขอบมุมล่างของหน้าจอ 
 



 

 

8. Charms Bar หมายถึงส่วนใดของ Windows 8  
 ก. แถบเมนูเสริม ข. แถบเมนูหลัก 
 ค. เมนูบาร์ ง. แถบเมนูย่อย 
9. การตั้งชื่อกรุ๊ปแอปพลิเคชันต่าง ๆ บนหน้าจอสตาร์ตต้องคลิกเลือกรายการใด  
 ก. คลิกขวา Customize to bring up the labels  
 ข. คลิกซ้าย Customize to bring up the labels 
 ค. คลิกขวาที่ Bring up to the labels  
 ง. คลิกซ้ายท่ี Bring up to the labels 
10. ในระบบปฏิบัติการ Windows 8 ถ้าต้องการแสดง Libraries ต้องปฏิบัติการตามข้อใดถูกต้องที่สุด 
 ก. คลิกเมนู View ตามด้วยคลิก Navigation pane  
 ข. คลิกเมนู Edit ตามด้วยคลิก Navigation pane  
 ค. คลิกเมนู Insert ตามด้วยคลิก Navigation pane   
 ง. คลิกเมนู View ตามด้วยคลิก Navigation pane และคลิก Show Libraries 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 เบื้องต้น  จำนวน 12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 เบื้องต้น 

และมีทัศนคติที่ด ี 
1.1.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกประเภทของระบบปฏิบัติการได้ 
1.2.2 บอกส่วนประกอบของหน้าจอ 10 ได ้
1.2.3 สามารถใช้งานเบื้องต้น Windows 10 ได้ 
1.2.4 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.6 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
3 เนื้อหา 

3.1 ประเภทของระบบปฏิบัติการ Windows 10  
3.2 ส่วนประกอบของหน้าจอระบบปฏิบัติการ Windows 10 
3.3 การใช้งานเบื้องต้นระบบปฏิบัติการ Windows 10 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6/12 

 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา ระบบ 
ปฏิบัติการเบื้องต้น 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 6 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ Windows 
10 เบื้องต้น พร้อมกับจด
บันทึกซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่มม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต

2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 6 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       7.5  คะแนน 
ทักษะ       10    คะแนน 
จิตพิสัย       7.5  คะแนน 
รวม        25 คะแนน 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. .................

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 6   การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows 10 เบื้องต้น 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำสั่งเรียกใช้เมนูลัดบนปุ่ม Start  ในระบบปฏิบัติการ Windows 10 

 ก. คลิกท่ีปุ่ม  

 ข. คลิกขวาที่ปุ่ม      

 ค. คลิกท่ีปุ่ม  

 ง. คลิกขวาที่ปุ่ม  
2. หากต้องการดูรายชื่อโปรแกรมท่ีติดตั้ง ในคำสั่งเมนูลัด ต้องเลือกข้อใด 
 ก. คลิกท่ี Device Manager  ข. คลิกท่ี Apps and Features 
 ค. คลิกท่ี Even Viewer ง. คลิกท่ี Setting 
3. ข ้อใดต ่อไปน ี ้ค ือคำส ั ่ งการเร ียกใช ้  Virtual desktop การสร ้างหน ้าข ึ ้นใหม ่ บนคีย ์ล ัดค ีย ์ลั ดของ
 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 

 ก.  + Ctrl + F4 ข.  + Tab 

 ค.  + Ctrl + D ง.  +, 
4. ข้อใดเป็นการเรียกใช้คำสั่งเปิดศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึงได้ถูกต้อง 
 ก. Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Num Lock ข. Alt ซ้าย + Shift ซ้าย + Print Screen 

 ค.  + U ง.  + Ctrl + S  
5. ในแอปพล ิ เคช ันท ี ่ ใช ้ ง านในด ้ าน เป ิดไฟล ์ งานเอกสารหร ือ PDF ท ี ่ สามารถดาวน ์ โหลดได ้ฟรี  
 ใน Windows Store คือข้อใด  
 ก. VLC media player ข. Drawboard PDF 
 ค. Star dock Fences ง. 7-Zipfile archival 
6. โปรแกรมท่ีสามารถ Video call หากันได้ คือข้อใด      
 ก. Skype for Windows ข. Sticky Notes Pro 
 ค. VLC media player ง. Draw board PDF 
7. ระบบปฏิบัติการประเภทใดท่ีเหมาะสมกับการใช้งานในสถานศึกษา  
 ก. Windows 10 IOT Core ข. Windows 10 Education 
 ค. Windows 10 Mobile Enterprise ง. Windows 10 Enterprise 
8. ระบบปฏิบัติการประเภทใดท่ีเหมาะสมกับการใช้งานทั่วไป 
 ก. Windows 10 Home ข. Windows 10 Education 
 ค. Windows 10 Mobile  ง. Windows 10 Enterprise 



 

 

9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีในฟีเจอร์ใหม่ของระบบปฏิบัติการ Windows 10 
 ก. Virtual Desktop ข. Snap Assist 
 ค. Action Center ง. Charm Bar 
10. ข้อใดระบบปฏิบัติการ Windows 10 ที่ถูกนำกลับมาใช้งานใหม่ 
 ก. Charm Bar ข. Start Screen 
 ค. Start Menu   ง. Virtual Desktop 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 
 

ยึด
มัน่

ใน
สถ

าบ
นัฯ

 

ละ
เว้น

อบ
าย

มุข
 

คว
าม

มีว
ินัย

 

คว
าม

สา
มัค

คี 

จิต
อา

สา
 

ขย
ันแ

ละ
รับ

ผิด
ชอ

บ 

ปร
ะห

ยัด
 

ซื่อ
สัต

ย์ 

.สุภ
าพ

 

ตร
งต

่อเ
วล

า 

1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
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16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Ubuntu เบื้องต้น  จำนวน 8 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Ubuntu เบื้องต้น และ

มีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกส่วนประกอบของหน้าจอได้ 
1.2.2 ใช้งานเบื้องต้นระบบปฏิบัติการได ้
1.2.3 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  
1.2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.5 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 
3 เนื้อหา 

3.1 ส่วนประกอบของหน้าจอระบบปฏิบัติการ Ubuntu 
 3.2 การใช้งานเบื้องต้นระบบปฏิบัติการ Ubuntu 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
7/8 

 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา ระบบ 
ปฏิบัติการเบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 7 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การใช้งานโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 
พร้อมกับจดบันทึกซักถาม 
ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่มม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต

4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 7 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 7 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม       10 คะแนน 
 
 
 
 
 

 



 

 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมนิผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
..................................................................................................................................................................

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 7   การใช้งานโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Ubuntu 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.  จากรูปคืออะไร 
 ก. Show Applications ข. Utility 
 ค. Applications Icon ง. Menu Bar 
2. หากต้องการปรับความดังเสียงต้องปรับที่ส่วนใด 
 ก. Show Applications ข. Utility 
 ค. Applications Icon ง. Menu Bar 
3. หากต้องการเปลี่ยนพื้นหลังหน้าจอโดยใช้ภาพตนเองต้องคลิกท่ีปุ่มใด 
 ก. Add Picture... ข. Appearance 
 ค. Application ง. Privacy 
4. การกำหนดความละเอียดของหน้าจอต้องปรับที่หัวข้อใด 
 ก. Orientation ข. Resolution 
 ค. Fractional Scaling ง.  Power 
5. ปุ่มที่ชื่อว่า “Super” คือปุ่มใดบนแป้นพิมพ์ 

 ก.  ข.  

 ค.  ง.  
6. คีย์ลัดของการสร้างโฟลเดอร์ใหม่คือข้อใด      
 ก. Shift + Ctrl + N ข. Alt + Enter 
 ค. Alt + Home ง. Ctrl + H 
7. แอปพลิเคชั่น Terminal คืออะไร 
 ก. โปรแกรมสำหรับรับคำสั่งคอมมานด์ไลน์  
 ข. โปรแกรมสำหรับคำนวณเลข 
 ค. โปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสาร  
 ง. โปรแกรมสำหรับจับภาพหน้าจอ 
8. หากต้องการจับภาพหน้าจอต้องใช้แอปพลิเคชั่นใด 
 ก. Mozilla Thunderbird ข. Rhythmbox 
 ค. Shotwell ง. Screenshot  
9. แอปพลิเคชั่นใดใช้จัดการอีเมล 
 ก. Mozilla Thunderbird ข. Rhythmbox 
 ค. Shotwell ง. Screenshot  



 

 

10. แอปพลิเคชั่นใดมีลักษณะคล้ายโปรแกรม PowerPoint 
 ก. LibreOffice Calc ข. LibreOffice Impress 
 ค. LibreOffice Draw ง. LibreOffice Writer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้  จำนวน 8 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ และมีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเตรียมความพร้อมด้าน วัสดุ อุปกรณ์ และการปฏิบัติงานอย่าง

ถูกต้อง สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด มีเหตุและผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.4 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 อธิบายความหมายของโปรแกรมยูทิลิตี้ 
1.2.2 ใช้งานโปรแกรมกลุ่มยูทิลิตี้บนระบบปฏิบัติการ Windows 8 
1.2.3 ใช้งานโปรแกรมกลุ่มยูทิลิตี้บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 
1.2.4 ใช้งานโปรแกรมกลุ่มยูทิลิตี้บนระบบปฏิบัติการ Android 
1.2.5 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  
1.2.6 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.7 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 สามารถใช้งานโปรแกรมยูทิลิตี้ แก้ไขปัญหาในระบบปฏิบัติการ Windows ได ้
3 เนื้อหา 

3.1 ความหมายของโปรแกรมยูทิลิตี้ 
3.2 การใช้งานโปรแกรมกลุ่มยูทิลิตี้ระบบปฏิบัติการ Windows 8 
3.3 การใช้งานโปรแกรมกลุ่มยูทิลิตี้ระบบปฏิบัติการ Windows 10 
3.4 การใช้งานโปรแกรมกลุ่มยูทิลิตี้ระบบปฏิบัติการ Android 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
8/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 8 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ 
พร้อมกับจดบันทึกซักถาม 
ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่มม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา ระบบ 
ปฏิบัติการเบื้องต้น 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 
4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1.นักเรียนทำใบงานที่ 1 โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
2.นักเรียนทำแบบฝึกหัด โดย
ครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 8 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 



 

 

5. เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 5.1  การแบ่งคะแนน 

ความรู้       3  คะแนน 
ทักษะ       4    คะแนน 
จิตพิสัย       3  คะแนน 
รวม       10 คะแนน 

 

 5.2 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 
6. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

• ผลการสอนของครู 
................................................................................................................................................. .................

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

................................................................................................................................................................... ................
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แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 8   การใช้โปรแกรมยูทิลิตี้ 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. โปรแกรมในข้อใดที่สามารถนำมาประยุกต์สร้างเว็บเพจได้ 
 ก. Notepad ข. Snipping Tool 
 ค. Sticky Note ง. Sound Record 
2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโปรแกรมกลุ่ม Accessories 
 ก. สะดวกต่อการใช้งาน 
 ข. ติดตั้งง่าย 
 ค. การใช้งานไม่มีความซับซ้อน 
 ง. ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 
3. ข้อใดคือความหมายของโปรแกรมกลุ่ม Accessories 
 ก. โปรแกรมท่ีไม่มีในระบบปฏิบัติการ 
 ข. โปรแกรมนำเสนองาน 
 ค. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 
 ง. โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ถูกติดตั้งพร้อมกับระบบปฏิบัติการ 
4. ข้อใดคือโปรแกรมกลุ่ม Accessories บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับช่วยทดสอบ 
 การทำงานของเครื่องว่าทำงานได้ปกติ และสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหรือไม่ 
 ก. โปรแกรม Snipping Tool 
 ข. โปรแกรม Sound Recorder 
 ค. โปรแกรม Stick Note 
 ง. โปรแกรม Phone Testing Kit 
5. ข้อใดคือขั้นตอนการเพ่ิมจำนวนหน้ากระดาษในโปรแกรม Sticky Note 

 ก. คลิกปุ่ม  ข. คลิกปุ่ม  

 ค. คลิกปุ่ม  ง. คลิกปุ่ม  
6. ข้อใดคือโปรแกรมในกลุ่ม Accessories 
 ก. โปรแกรม Notepad 
 ข. โปรแกรม Notepad++ 
 ค. โปรแกรม Photoshop 
 ง. โปรแกรม PowerPoint 
 
 



 

 

7. ข้อใดคือขั้นตอนการจับภาพหน้าจอ  

 ก. คลิกเครื่องหมาย  > เลือกรูปแบบที่ต้องการจับภาพหน้าจอ > คลิกเลือกพ้ืนที ่

 ข. คลิกเครื่องหมาย  > เลือกรูปแบบที่ต้องการจับภาพหน้าจอ > คลิกเลือกพ้ืนที ่

 ค. คลิกเครื่องหมาย  > เลือกรูปแบบที่ต้องการจับภาพหน้าจอ > คลิกเลือกพ้ืนที ่

 ง. คลิกเครื่องหมาย  > เลือกปุ่ม New > เลือกรูปแบบที่ต้องการจับภาพหน้าจอ > คลิกเลือก 
 พ้ืนที่ 
8. ข้อใดคือหน้าที่ของโปรแกรม Calculator 
 ก. วาดรูป ข. จับภาพหน้าจอ 
 ค. คำนวณตัวเลข ง. บันทึกเสียง 
9. โปรแกรมใดที่นำมาประยุกต์ในการสแกนไฟล์ภาพ 
 ก. Notepad ข. Snipping Tool 
 ค. Sticky Note ง. Paint 
10. ข้อใดคือหน้าที่ของโปรแกรม Snipping Tool 
 ก. วาดรูป ข. จับภาพหน้าจอ 
 ค. คำนวณตัวเลข ง. บันทึกเสียง 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
16              
17              
18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

5  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอ 
0.5 คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ 
0  คะแนน  หมายถึง ผู้เรียนไม่ประพฤติปฏิบัติ 

 
 

 

 

สัปดาห์ท่ี.................................. 


