
 

 

 
ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือวิชา โปรแกรมตารางงาน  รหัสวิชา 20204-2103  จำนวน 3 หน่วยกติ 4 ชั่วโมง  (2-2-3) 

2. คำอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมตารางงาน หลักการใช้เครื่องมือและคำสั่งของ
โปรแกรมในการสร้าง แก้ไขและตกแต่งข้อมูล จัดการเกี่ยวกับไฟล์ข้อมูล การใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชันต่าง ๆ การ
สร้างรายงานในรูปแผนภูมิและตารางวิเคราะห์ข้อมูล Pivot Table Macro และการพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์ 

3. จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
3.1.1  เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมตารางงาน 
3.1.2  เข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบเครื่องมือของโปรแกรมตารางงาน 
3.1.3  สามารถใช้เครื่องมือและคำสั่งของโปรแกรมตารางงาน 
3.1.4  สามารถใช้สูตรคำนวณและฟังก์ชั่นต่าง ๆ Pivot Table Macro ของโปรแกรมตารางงาน 
3.1.5  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง 
 

4. สมรรถนะรายวิชา 
4.1.1  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมตารางงาน 
4.1.2  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่องมือของโปรแกรมตารางงาน 
4.1.3  ใช้เครื่องมือและคำสั่ง เพ่ือจัดการเกี่ยวกับตารางทำการ 
4.1.4  สรุปจัดทำรายงาน และแสดงผลข้อมูลในรูปตารางและแผนภูมิตามลักษณะงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5. ตารางวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
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1. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการใช้
โปรแกรมตารางงาน 

1 1 1    4 3 10 4 8 

2. การแก้ไขและการตกแต่งข้อมูล 1 1 2.5    6 4.5 15 3 12 

3. การสร้างและการจัดรูปแบบ
ตารางข้อมูล 

2 1 3    8 6 20 2 12 

4. การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ 1.5 1.5 3    8 6 20 1 12 

5. การสร้างแผนภูมิ 1 1 1    4 3 10 5 8 

6. การสร้างตารางสรุปผลข้อมูลและ
แมโคร 

1 1 1    4 3 10 6 8 

7. การวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล 1 1 1    4 3 10 7 8 

8. การพิมพ์เอกสารทางเคร่ืองพิมพ์ 0.5 0.5 0.5    2 1.5 5 8 4 

สอบประมวลผลความรู้   

รวม 9 8 13         

รวมทั้งหมด 30 40 30 100  72 
ลำดับความสำคัญ 2 1 3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรม 

ช่ือหน่วย 



 

 

6. สมรรถนะการเรียนรู้และจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
ชื่อหน่วยการเรียนรู้ จำนวน

ชั่วโมง 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 1 ความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรมตารางงาน 

8 1. บอกหลักการและความสามารถ
ของโปรแกรมตารางงานได ้
2. บอกส่วนประกอบที ่สำคัญของ
โปรแกรมตารางงานได ้
3. บอกประเภทและชนิดของข้อมูล
ได ้
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ใช้โปรแกรมตารางงาน 
2. แสดงการใช้คำสั่งพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับโปรแกรมตารางงานได้
ถูกต้อง 

หน่วยที่ 2 การแก้ไขและ
การตกแต่งข้อมูล 

12 1. อธิบายหลักการแก้ไขและการ
ตกแต่งข้อมูลได้ 
2. อธิบายหลักการจัดการเกี่ยวกับ
แผ่นงานได ้
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงการแก้ไขและการตกแต่ง
ข้อมูลได้ถูกต้อง 

หน่วยที่ 3 การสร้างและ
การจัดรูปแบบ
ตารางข้อมูล 

12 1. อธิบายหลักการสร้างตารางและ
การปรับแต่งได ้
2. อธิบายหลักการแทรกภาพและ
ปรับแต่งภาพได ้
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงการสร้างและการจัดรูป 
แบบตารางข้อมูล 

หน่วยที่ 4 การใช้สูตร
และฟังก์ชันในการ
คำนวณ 

12 1. อธิบายหลักการใช้สูตรในการ
คำนวณ 
2. อธิบายหลักการใช้ฟังก์ชันในการ
คำนวณ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 
 
 

1. แสดงการการใช้สูตรและฟังก์ชัน
ในการคำนวณ 



 

 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
จำนวน
ชั่วโมง 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม สมรรถนะการเรียนรู้ 

หน่วยที่ 5 การสร้าง
แผนภูม ิ

8 1. อธิบายหลักการสร้างแผนภูมิได้ 
2. อธิบายหลักการปรับแต่งแผนภูมิ
ได้ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงการสร ้ างแผนภ ูม ิและ
จัดรูปแบบของแผนภูมิได้ถูกต้อง 

หน่วยที่ 6 การสร้าง
ตารางสรุปผลข้อมูลและ
แมโคร 

8 1. อธิบายหลักการสร้างตาราง
สรุปผลข้อมูลได้ 
2. อธิบายหลักการสร้างแมโครได้ 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงการสร้างตารางสรุปผล
ข้อมูลได้ถูกต้อง 
2.  แสดงการสร้างแมโครได้ถูกต้อง 

หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์
และการพยากรณ์ข้อมูล 

8 1. อธิบายหลักการการวิเคราะห์
และการพยากรณ์ข้อมูลได้ 
2. สร้างตางรางข้อมูลเปรียบเทียบ
ตัวแปรได้ 
3. สร้างรายงานสถานการณ์สมมติ
ได้ 
3. ค้นหาค่าเป้าหมายได้ 
4. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1. แสดงการว ิ เคราะห ์และการ
พยากรณ์ข้อมูลได้ถูกต้อง 

หน่วยที่ 8 การพิมพ์
เอกสารทางเครื่องพิมพ์ 

4 1. อธิบายหลักการพิมพ์เอกสารทาง
เครื่องพิมพ์ได้ 
2. กำหนดรายละเอียดการพิมพ์ได้ 
3. แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้ 
4. สั่งพิมพ์เอกสารได้ 
5. มีคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

1 .  แสดงการออกรายงานทาง
เครื่องพิมพ์ได้ถูกต้อง 

สอบปลายภาค 4   
 
 
 



 

 

7.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 7.1 การแบ่งคะแนนและเกณฑ์การผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ร้อยละ 50 

หน่วยที่ ด้านความรู้ 
(พุทธพิสัย) 

ด้านทักษะ 
(ทักษะพิสัย) 

ด้านพฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ 50 
ของคะแนนเต็ม 

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

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 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางงาน  จำนวน  8 ชั่วโมง 

1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 
1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  

1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางงาน และมีทัศนคติที่ดี  
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกหลักการและความสามารถของโปรแกรมตารางงาน 
1.2.2 บอกส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรมตารางงาน 
1.2.3 บอกประเภทและชนิดของข้อมูล 
1.2.4 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.6 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2. สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางงาน 
2.2 แสดงการใช้คำสั่งพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตารางงานได้ถูกต้อง 

3. เนื้อหา 
3.1 หลักการของโปรแกรมตารางงาน 

3.2 ความสามารถของโปรแกรมตารางงาน 

3.3 ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Office Excel 2016) 
3.4 การใช้งานแท็บริบบอน (Tap Ribbon) 

3.5 การเข้าสู่โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Office Excel 2016) 
3.6 การสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ 
3.7 การบันทึกเวิร์กบุ๊ก 

3.8 การเปิดเวิร์กบุ๊ก 

3.9 การกำหนดรูปแบบกระดาษ 

3.10 การแทรกหัวกระดาษและท้ายกระดาษ 

 
 
 

 



 

 

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

วัดผล 
1/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

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 ความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
ตารางงาน พร้อมกับจด
บันทึกซักถามข้อสงสัย 

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

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โปรแกรม
ตารางงาน 
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 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

3. นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ 
(APPLICATION)  
1. นักเรียนทำใบงานที่ 1 

โดยครูเดินดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด และหมั่น
สังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

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       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 
....................................................................................................................................................................

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 1   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมตารางงาน 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Office Excel 2016) เป็นโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับงานใดมากท่ีสุด  
 ก. จัดพิมพ์เอกสาร 
 ข. นำเสนอผลงาน 
 ค. การเขียนโปรแกรม 
 ง. คำนวณตัวเลขโดยใช้สูตรและฟังก์ชัน 
2. ข้อใดบอกความสามารถของโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Office Excel 2016) ได้ถูกต้อง  
 ก. จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง 
 ข. พิมพ์เอกสารสำคัญ 
 ค. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบสไลด์ 
 ง. จัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
3. ส่วนประกอบใดของโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Office Excel 2016) แสดงข้อความการทำงาน  
 ก. ชุดคำสั่ง ข. แถบสถานะ 
 ค. กล่องชื่อเซลล์ ง. ชื่อสมุดงาน 
4. แท็บริบบอนประกอบด้วยอะไรบ้าง  
 ก. หน้าแรก ข. สูตร 
 ค. ข้อมูล ง. ถูกทุกข้อ 
5. ถ้าต้องการเข้าสู่โปรแกรมต้องคลิกปุ่มใด  

 ก.  ข.  

 ค.  ง.  
6. ขั้นตอนการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ข้อใดถูกต้อง  
 ก. คลิกแท็บไฟล์, เลือกคลิกใหม่, เลือกเวิร์กบุ๊กเปล่า 
 ข. คลิกแท็บไฟล์, Microsoft Office, เลือกคลิกใหม่, เลือกเวิร์กบุ๊กเปล่า 
 ค. คลิกปุ่มStart, All Program, เลือกคลิกใหม่, เลือกคลิกใหม่ 
 ง. เลือกเวิร์กบุ๊กเปล่า, Microsoft Excel 2016, เลือกคลิกใหม่ 
7. การตั้งชื่อเวิร์กบุ๊กใหม่จะต้องมีความยาวไม่เกินก่ีตัวอักษร  
 ก. 254 ตัวอักษร 
 ข. 255 ตัวอักษร 
 ค. 256 ตัวอักษร 
 ง. 257 ตัวอักษร 



 

 

8. การเปิดเวิร์กบุ๊กจะต้องกดปุ่มใด  
 ก. Ctrl+O ข. Ctrl+S 
 ค. Ctrl+P ง. Ctrl+N 
9. ถ้าต้องการกำหนดขนาดกระดาษจะต้องเลือกแท็บใด  
 ก. แท็บหน้าแรก 
 ข. แท็บแทรก 
 ค. แท็บออกแบบ 
 ง. แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ 
10. ถ้าต้องการแทรกหัวกระดาษท้ายกระดาต้องเลือกแท็บใด 
 ก. แท็บหน้าแรก 
 ข. แท็บแทรก 
 ค. แท็บออกแบบ 
 ง. แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ 
11. ถ้าต้องการออกจากโปรแกรมต้องกดปุ่มใด 
 ก. Ctrl+F4 
 ข. Shift+F4 
 ค. Alt+F4 
 ง. Alt+F11 
12. ข้อมูลโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Office Excel 2016) มีก่ีประเภท 
 ก. 2 ประเภท 
 ข. 3 ประเภท  
 ค. 4 ประเภท 
 ง. 5 ประเภท 
13. การเลือกเซลล์ทั้งแผ่นงานจะต้องกดปุ่มใด  
 ก. กดปุ่ม Alt+A 
 ข. กดปุ่ม Shift+A 
 ค. กดปุ่ม Ctrl+A 
 ง. กดปุ่ม Enter+A 
14. ข้อใดเป็นข้อมูลแบบสกุลเงิน  
 ก. ฿–1,000.00 
 ข. ฿1,000.00 
 ค. 1,000.00–฿ 
 ง. 1,000.00฿ 
 



 

 

15. กรณีท่ีป้อนข้อมูลตัวเลขแล้วปรากฏเครื่องหมาย “#” แสดงว่ามีปัญหาอะไร 
 ก. ป้อนตัวเลขผิดประเภท 
 ข. ความสูงของเซลล์ไม่เพียงพอที่จะแสดงผลตัวเลข  
 ค. ความกว้างของเซลล์ไม่เพียงพอที่จะแสดงผลตัวเลข  
 ง. กำหนดค่าไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 การแก้ไขและการตกแต่งข้อมูล  จำนวน  12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและการตกแต่งข้อมูลและนำใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกหลักการแก้ไขและการตกแต่งข้อมูลได้ 
1.2.2 บอกหลักการจัดการเกี่ยวกับแผ่นงานได้ 
1.2.3 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.4 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขและการตกแต่งข้อมูล 
3 เนื้อหา 

3.1 การคัดลอกข้อมูล (Copy) 

3.2 การย้ายข้อมูล (Cut) 

3.3 การลบข้อมูล (Delete) 

3.4 การแก้ไขข้อมูล 

3.5 การกำหนดรูปแบบและขนาดตัวอักษร 

3.6 การแทรกแถวและคอลัมน์ 
3.7 การเพ่ิมแผ่นงาน 

3.8 การเปลี่ยนชื่อแผ่นงาน 

3.9 การลบแผ่นงาน 

3.10 การสลับตำแหน่งแผ่นงาน 

3.11 การย่อ/ขยาย และปิดแผ่นงาน 

3.12 การซ่อนและการแสดงแผ่นงาน 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
2/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 2 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การแก้ไขและการ
ตกแต่งข้อมูล พร้อมกับจด
บันทึกซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โปรแกรม
ตารางงาน 
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 2 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 2 จาก
ครแูละแลกเปลี่ยนเหตุผล
ระหว่างกัน 
3.ครูบันทึกผลการประเมิน 

 
 
 



 

 

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. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 2   การแก้ไขและการตกแต่งข้อมูล 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ถ้าต้องการคัดลอกข้อมูลต้องกดปุ่มใด  
 ก.  Ctrl+C  ,  Ctrl+Y    ข.  Ctrl+A  ,  Ctrl+X 
 ค.  Ctrl+X  ,  Ctrl+V    ง.  Ctrl+C  ,  Ctrl+V 
2.  ถ้าต้องการย้ายข้อมูลจะต้องกดปุ่มใดตามลำดับ  

 ก.    ,       ข.    ,   

 ค.    ,       ง.    ,   
3.  ข้อใดเป็นขั้นตอนการลบแผ่นงานที่ถูกต้อง  
  ก.  คลิกเมาส์ปุ่มขวา,  เลือกย้าย,  Enter   
  ข.  คลิกเมาส์ปุ่มขวา,  เลือกลบ,  Enter 
 ค.  เลื่อนเมาส์ไปท่ีแผ่นงานคลิกเมาส์ปุ่มขวา,  เลือกลบ  
 ง.  คลิกเมาส์ปุ่มขวา,  เลือกซ่อน,  Enter 
4.  ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลต้องกดปุ่มใด 
 ก.  F1       ข.  F2 
 ค.  F3       ง.  F4 

5.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร  
 ก.  กำหนดขนาดตัวอักษร  ข.  กำหนดตัวอักษรเป็นตัวหนา 
 ค.  กำหนดสีตัวอักษร   ง.  กำหนดสีพื้นของเซลล์ 
6.  ถ้าต้องการแทรกคอลัมน์ระหว่าง  คอลัมน์  B  กับคอลัมน์  C  จะต้องเลือกคอลัมน์ใด  
 ก.  A       ข.  B 
 ค.  C       ง.  D 

7.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร  
 ก.  ซ่อนแผ่นงาน     ข.  เพ่ิมแผ่นงาน 
 ค.  ลบแผ่นงาน     ง.  แก้ไขแผ่นงาน 
8.  ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อแผ่นงานต้องปฏิบัติอย่างไร  
 ก.  ใช้เมาส์เลือกแผ่นงาน  ข.  คลิกชื่อแผ่นงาน 
 ค.  กด  F11        ง.  ดับเบ้ิลคลิกช่ือแผ่นงาน 
 
 
 



 

 

9.  ข้อใดเป็นขั้นตอนการลบแผ่นงานที่ถูกต้อง  
  ก.  คลิกเมาส์ปุ่มขวา,  เลือกย้าย,  Enter   
  ข.  คลิกเมาส์ปุ่มขวา,  เลือกลบ,  Enter 
 ค.  เลื่อนเมาส์ไปท่ีแผ่นงานคลิกเมาส์ปุ่มขวา,  เลือกลบ  
 ง.  คลิกเมาส์ปุ่มขวา,  เลือกซ่อน,  Enter 
10.  ถ้าต้องการสลับตำแหน่งแผ่นงานต้องปฏิบัติอย่างไร  

  ก.  กดปุ่ม    ข.  คลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือกย้าย 
  ค.  กดปุ่ม  F4  ง.  คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ลากเมาส์มาตำแหน่งที่ต้องการ   

11. ปุ่ม    ทำหน้าที่ใด 
  ก.  เลือกแผ่นงาน ข.  ย่อแผ่นงาน 
  ค.  ขยายแผ่นงาน ง.  ปิดแผ่นงาน 
12.  ข้อใดเป็นขั้นตอนการซ่อนแผ่นงานที่ถูกต้อง  
  ก.  เลือกคลิกแผ่นงาน,  เลือกคลิกซ่อน,  คลิกปุ่มขวาของเมาส์  
  ข.  เลือกคลิกซ่อน,  เลือกคลิกแผ่นงาน,  คลิกปุ่มขวาของเมาส์  
  ค.  เลือกคลิกแผ่นงาน,  คลิกปุ่มขวาของเมาส์,  เลือกคลิกซ่อน   
  ง.  เลือกคลิกแผ่นงาน,  คลิกปุ่มซ้ายของเมาส์,  เลือกคลิกซ่อน   

13.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร  
 ก.  กำหนดขนาดตัวอักษร  ข.  กำหนดตัวอักษรเป็นตัวหนา 
 ค.  กำหนดสีตัวอักษร   ง.  กำหนดสีพื้นของเซลล์ 

14.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร  
 ก.  กำหนดขนาดตัวอักษร  ข.  กำหนดตัวอักษรเป็นตัวหนา 
 ค.  กำหนดสีตัวอักษร   ง.  กำหนดสีพื้นของเซลล์ 

15.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร  
 ก.  กำหนดสีตัวอักษร   ข.  ขีดเส้นใต้ 
 ค.  กำหนดขนาดตัวอักษร  ง.  กำหนดตัวอักษรเป็นตัวหนา 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

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 การสร้างและการจัดรูปแบบตารางข้อมูล  จำนวน 12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้างและการจัดรูปแบบตารางข้อมูลและมีทัศนคติที่ดี 
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 อธิบายหลักการสร้างตารางและการปรับแต่งได ้
1.2.2 อธิบายหลักการแทรกภาพและปรับแต่งภาพได ้
1.2.3 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.5 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างและการจัดรูปแบบตารางข้อมูล 
3 เนื้อหา 

3.1 การสร้างตารางข้อมูล 
3.2 การจัดรูปแบบตารางด้วยสไตล์ 
3.3 การเปลี่ยนตารางข้อมูลให้เป็นข้อมูลธรรมดา 
3.4 การใส่เส้นขอบให้กับตาราง 
3.5 การวางแนวข้อมูลในตาราง 
3.6 การแสดงข้อมูลให้เห็นทั้งหมดในช่องตาราง 
3.7 การเติมสีให้กับตาราง 
3.8 การแทรกภาพลงในตาราง 
3.9 การแทรก SmartArt และการปรับแต่ง 
3.10 การย้ายภาพ 
3.11 การคัดลอกภาพ 
3.12 การลบภาพ 
3.13 การปรับแต่งภาพ 

 
 
 



 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
3/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 3 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การสร้างและการ
จัดรูปแบบตารางข้อมูล 
พร้อมกับจดบันทึกซักถาม 
ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โปรแกรม
ตารางงาน 
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 3 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 3 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 3   การสร้างและการจัดรูปแบบตารางข้อมูล 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ถ้าต้องการสร้างตารางข้อมูลต้องกดปุ่มใด 
 ก.  Ctrl+T      ข.  Ctrl+D 
 ค.  Ctrl+E      ง.  Alt+T 
2.  ถ้าต้องการสร้างตารางต้องเลือกแท็บใด 
 ก.  แท็บหน้าแรก    ข.  แท็บแทรก 
 ค.  แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ง.  แท็บข้อมูล 
3.  ถ้าต้องการจัดรูปแบบตารางด้วยสไตล์ต้องใช้แท็บใด 
 ก.  แท็บหน้าแรก    ข.  แท็บแทรก 
 ค.  แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ง.  แท็บออกแบบ 

4.  ปุ่ม    ทำหน้าที่ตีเส้นตารางแบบใด  
 ก.  ตีเส้นขอบทั้งหมด   ข.  ตีเส้นเฉพาะเส้นใน 
 ค.  ตีเส้นเฉพาะเส้นขอบซ้าย ง.  ตีเส้นกรอบหนา 

5.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร 
 ก.  จัดข้อมูลชิดซ้าย   ข.  จัดข้อมูลชิดขวา 
 ค.  จัดข้อมูลกึ่งกลาง   ง.  จัดข้อมูลชิดบน 

6.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร    
 ก.  การวางแนว     ข.  ตัดข้อความ 
 ค.  ผสานเซลล ์     ง.  เพ่ิมการเยื้อง 
7.  การแสดงข้อมูลให้เห็นทั้งหมดโดยไม่ขยายแถวและคอลัมน์ต้องปฏิบัติอย่างไร 
 ก.  ผสานเซลล ์     ข.  ย่อให้พอดีเซลล์ 
 ค.  ตัดข้อความ     ง.  ถูกทุกข้อ 

8.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร 
 ก.  ผสานเซลล ์     ข.  ตีเส้นขอบ 
 ค.  ตัดข้อความ     ง.  จัดรูปแบบ 
9.   ถ้าต้องการเติมสีให้ตารางต้องกดปุ่มใด 

 ก.        ข.   

 ค.        ง.   
 



 

 

10.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร 
 ก.  แทรกรูปร่าง     ข.  แทรกรูปภาพ 
 ค.  แทรกตาราง     ง.  แทรก SmartArt 

11.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร 
 ก.  แทรกรูปร่าง     ข.  แทรกรูปภาพออนไลน์ 
 ค.  แทรกรูปภาพ    ง.  แทรกสกรีนช็อต 
12.  ข้อใดเป็นวิธีย้ายภาพที่ถูกต้อง 
 ก.  ใช้เมาส์คลิกภาพให้  Active  คลิกปุ่มซ้ายแล้วลาก 
 ข.  ใช้เครื่องมือ  (Mini  Toolbar) 
 ค.  คลิกภาพให้  Active  ใช้ลูกศรของคีย์บอร์ดเลื่อนภาพ  ซ้าย-ขวา  ขึ้น-ลง   
 ง.  ถูกทุกข้อ 
13.  ถ้าต้องการคัดลอกภาพต้องกดปุ่มใดค้างไว้แล้วใช้เมาส์ลาก   
 ก.  Tab      ข.  Alt 
 ค.  Ctrl      ง.  Shift 
14.  ถ้าต้องการลบภาพต้องกดปุ่มใด 
 ก.  Insert      ข.  Home 
 ค.  Delete      ง.  End 

15.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร 
 ก.  หมุนภาพ      ข.  ครอบตัด 
 ค.  แทรกรูปภาพ    ง.  ย่อขยายภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

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 การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ  จำนวน  12 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ และมีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 อธิบายหลักการใช้สูตรในการคำนวณได ้
1.2.2 อธิบายหลักการใช้ฟังก์ชันในการคำนวณได้ 
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 แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ 
3 เนื้อหา 

3.1 โครงสร้าง สัญลักษณ์ และลำดับความสำคัญของเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณ 
3.2 ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 
3.3 การสร้างสูตรคำนวณ 
3.4 การแก้ไขสูตร 
3.5 การคัดลอกสูตร 
3.6 การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ 
3.7 การคำนวณอ้างอิงตำแหน่งเซลล์ข้ามแผ่นงาน 
3.8 ส่วนประกอบของฟังก์ชัน 
3.9 ประเภทของฟังก์ชัน 
3.10 การสร้างฟังก์ชันคำนวณ 
3.11 การคำนวณโดยใช้ฟังก์ชัน 

 
 
 
 
 



 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
4/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 4 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การใช้สูตรและฟังก์ชัน
ในการคำนวณ พร้อมกับจด
บันทึกซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่ม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โปรแกรม
ตารางงาน 
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 4 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 4 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 4   การใช้สูตรและฟังก์ชันในการคำนวณ 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  เครื่องหมายในการคำนวณในข้อใดหมายถึง ไม่เท่ากับ  
 ก.  >       ข.  =< 
 ค.  <>      ง.  >= 
2.  สัญลักษณ์  “#######”  เป็นข้อผิดพลาดของโปรแกรมตรงกับข้อใด  
 ก.  ตัวเลขที่พิมพ์ลงในเซลล์ หรือ ผลจากสูตรในการคำนวณยาวเกินกว่าที่จะแสดงในเซลล์ได้ 
 ข.  เกิดการใช้  operand  ผิดประเภทหรืออาร์กิวเมนต์ผิดประเภท   
 ค.  ชื่อเซลล์ที่ใช้ในสูตรไม่ถูกต้อง 
 ง.  ผลของสูตรคำนวณได้ตัวเลขมีค่ามากหรือน้อยเกินไป 
3.  ข้อใดพิมพ์สูตรการคำนวณได้ถูกต้อง  
 ก.  A1=A2+A3     ข.  "B1+B2" 
 ค.  =C1+C2      ง.  (D1+D2) 
4.  การแก้ไขสูตรใช้ฟังก์ชันใด  
 ก.  F1       ข.  F2 
 ค.  F3       ง.  F4 
5.  สัญลักษณ์     ทำหน้าที่ใด  
 ก.  พิมพ์สูตร      ข.  ย้ายสูตร 
 ค.  ลบสูตร      ง.  คักลอกสูตร  
6.  การอ้างอิงตำแหน่งเซลล์มีกี่รูปแบบ 
 ก.  2       ข.  3 
 ค.  4       ง.  5 
7.  สูตรการคำนวณข้อใดเป็นการคำนวณแบบข้ามแผ่นงาน 
 ก.  =A1+B2+B3    ข.  =A1+$B$2+B3 
 ค.  =SUM(C1+D2+E3)  ง.  =วันจันทร์!A1*วันอังคาร!A1*วันพุธ!A1 
8.  ส่วนประกอบของฟังก์ชันข้อใดถูกต้อง  
 ก.  =ชื่อฟังก์ชัน(SUM….) 
 ข.  =ชื่อฟังก์ชัน(A1,A2) 
  ค.  =ชื่อฟังก์ชัน(ตัวแปร1,ตัวแปร2..... ) 
 ง.  =ชื่อฟังก์ชัน(ค่า  Argument1,ค่า  Argument2,….,ค่า  Argumentn) 
 
 



 

 

9.  ถ้าต้องการแทรกฟังก์ชันต้องเลือกแท็บใด 
 ก.  แท็บทรก      ข.  แท็บข้อมูล 
 ค.  แท็บข้อมูล     ง.  แท็บสูตร 
10.  ฟังก์ชัน  SUM  ทำหน้าที่อะไร 
 ก.  หาค่าเฉลี่ย     ข.  หาค่าสูงสุด 
 ค.  หาค่าต่ำสุด     ง.  หาผลรวม 
11.  ฟังก์ชัน  MAX  ทำหน้าที่อะไร 
 ก.  หาค่าเฉลี่ย     ข.  หาค่าสูงสุด 
 ค.  หาค่าต่ำสุด     ง.  หาค่ากลาง 
12.  ฟังก์ชัน  MIN  ทำหน้าที่อะไร 
 ก.  หาค่าเฉลี่ย     ข.  หาค่าสูงสุด 
 ค.  หาค่าต่ำสุด     ง.  หาค่ากลาง 
13.  =AVERAGE(C1:C4)  ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับข้อใด โดยกำหนดให้  C1=10, C2=20, C3=30, C4=40  
 ก.  20       ข.  25 
 ค.  30       ง.  35 
14.  =COUNT(D1:D3)  ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับข้อใด โดยกำหนดให้  D1=10,  D2="ผ่าน",  D3=30  
 ก.  1       ข.  2 
 ค.  3       ง.  4 
15.  =ROUND(A1,0)  ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับข้อใด  โดยกำหนดให้  A1=20.55  
 ก.  19       ข.  20   
 ค.  21       ง.  22 
16.  ฟังก์ชัน  NOW  ทำหน้าที่อะไร 
 ก.  แสดงวันที่ของระบบ  ข.  แสดงข้อมูลของระบบ 
 ค.  แสดงเวลาปัจจุบันของระบบ ง.  แสดงวันที่และเวลาปัจจุบันของระบบ 
17.  ฟังก์ชัน  =TODAY()+1  หมายถึง 
 ก.  แสดงเวลาปัจจุบันของระบบ ข.  แสดงวันที่ปัจจุบันของระบบโดยวันที่จะเพ่ิม 1 วัน 
 ค.  แสดงวันที่ปัจจุบันของระบบ ง.  แสดงเวลาปัจจุบันของระบบโดยวันที่จะเพ่ิม 1 วัน 
18.  =HOUR("18:20:30")  ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับข้อใด  
 ก.  17       ข.  18 
 ค.  19       ง.  20 
19.  ฟังก์ชัน  NETWORKDAYS  ทำหน้าที่อะไร  
 ก.  คำนวณหาจำนวนวัน  ข.  คำนวณหาจำนวนสัปดาห์ 
 ค.  คำนวณหาจำนวนเดือน  ง.  คำนวณหาจำนวนปี 
 



 

 

20.  =IF(C2>200,C2*2,C2*1)  ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับข้อใด โดยกำหนดให้  C2=300  
 ก.  600      ข.  700 
 ค.  800      ง.  900 
21.  =SUMIF(A2:A5,">2000")  ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับข้อใด   
      โดยกำหนดให้  A2=1000,  A3=2000,  A4=3000,  A5=4000 
 ก.  4,000      ข.  5,000 
 ค.  7,000      ง.  9,000 
22.  =COUNTIF (B2:B7,">=700")  ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับข้อใด   
      โดยกำหนดให้  B2=500,  B3=600,  B4=700,  B5=800,  B6=900,  B7=950 
 ก.  2       ข.  3 
 ค.  4       ง.  5 
23.  ฟังก์ชัน  BATHTEXT  ทำหน้าที่อะไร  
 ก.  แปลงอักขระให้เป็นตัวอักษร ข.  แปลงอักษรให้เป็นตัวอักขระ 
 ค.  แปลงตัวอักษรให้เป็นตัวเลข ง.  แปลงตัวเลขให้เป็นตัวอักษร 
24.  ฟังก์ชัน  PMT  ทำหน้าที่อะไร  
 ก.  คำนวณหายอดเงินกู้    ข.  คำนวณหาดอกเบี้ย  
 ค.  คำนวณหาต้นทุน     ง.  คำนวณหายอดการชำระเงินสำหรับเงินกู้  
25.  =A1*$A$2+B1  จากสูตร  ค่าใดไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
 ก.  A1       ข.  A1*$A$2   
 ค.  $A$2        ง.  B1   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

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 การสร้างแผนภูมิ  จำนวน 8 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้างแผนภูมิ และมีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกหลักการสร้างแผนภูมิได ้
1.2.2 บอกหลักการปรับแต่งแผนภูมิได ้
1.2.3 มีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมีการใช้
หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.5 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างแผนภูมิและจัดรูปแบบของแผนภูมิได้ถูกต้อง 
3 เนื้อหา 

3.1 ส่วนประกอบของแผนภูมิ 
3.2 ชนิดของแผนภูมิและลักษณะการใช้งาน 
3.3 การสร้างแผนภูม ิ
3.4 การจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยสไตล์ 
3.5 การจัดองค์ประกอบของแผนภูมิ 
3.6 การตกแต่งแผนภูมิ 
3.7 การปรับขนาด การเคลื่อนย้าย การลบ และการคัดลอกแผนภูมิ 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
5/8 

 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โปรแกรม
ตารางงาน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
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 การสร้างแผนภูมิ พร้อม
กับจดบันทึกซักถาม 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
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

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

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 
 
 
 
 
 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 5   การสร้างแผนภูมิ 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ข้อใดเป็นส่วนประกอบแผนภูมิทั้งหมด  
 ก.  ชื่อแกน,  รูปแบบ,  ชื่อแผนภูมิ,  แกนตั้ง,  แกนนอน  
 ข.  ชื่อแกน,  สัญลักษณ์แทนข้อมูล,  แกนตั้ง,  แกนนอน,  ชื่อแผนภูมิ 
 ค.  ชื่อแกน,  แกนตั้ง,  สัญลักษณ์แทนข้อมูล,  ชื่อแผนภูมิ,  รูปภาพ  
 ง.  สัญลักษณ์แทนข้อมูล,  ชื่อแกน,  แกนนอน,  การออกแบบ,  ชื่อแผนภูมิ 
2.  สัญลักษณ์แทนข้อมูลหมายถึง   
 ก.  พ้ืนที่ของแผนภูมิภายในกรอบท้ังหมด 
 ข.  บริเวณท่ีใช้แสดงข้อมูล 
 ค.  คำอธิบายการแทนสัญลักษณ์ของข้อมูลแต่ละชุด 
 ง.  เส้นที่ใช้แสดงชนิดหรือหมวดหมู่ของข้อมูล 
3.  ชื่อแผนภูมิหมายถึง  
 ก.  พ้ืนที่ของแผนภูมิภายในกรอบท้ังหมด 
 ข.  บริเวณท่ีใช้แสดงข้อมูล 
 ค.  กลุ่มของข้อมูลที่แยกออกเป็นแต่ละประเภทแต่ละชนิด 
 ง.  ชื่อหรือหัวเรื่องของแผนภูมิ  ใช้อธิบายภาพรวม 

4.  ปุ่ม    เป็นแผนภูมิชนิดใด  
 ก.  แผนภูมิแท่งแนวตั้ง  2  มิติ  ข.  แผนภูมิแท่งแนวตั้ง  3  มิติ 
 ค.  แผนภูมิแท่งรูปทรงกรวยแนวตั้ง  ง.  แผนภูมิแท่งรูปทรงกระบอกแนวตั้ง  2  มิติ 
5.  แผนภูมิแท่งแนวตั้ง  2  มิติ  เหมาะกับงานชนิดใด  
 ก.  แสดงค่าของข้อมูลและแนวโน้มภายในช่วงระยะเวลาต่างๆ 
 ข.  แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละส่วนเทียบกับผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
 ค.  ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลในเชิงปริมาณนิยมใช้กับ  จำนวนคน  จำนวนเงิน   
 ง.  ใช้เปรียบเทียบข้อมูล  2  ชุดเพ่ือวิเคราะห์แบบเชิงเส้นหรือดูการแบ่งช่วงของข้อมูล 
6.  แผนภูมิวงกลม  2  มิติ  เหมาะกับงานชนิดใด  
 ก.  แสดงค่าของข้อมูลและแนวโน้มภายในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ 
 ข.  แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละส่วนเทียบกับผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 
 ค.  ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลในเชิงปริมาณนิยมใช้กับ  จำนวนคน  จำนวนเงิน   
 ง.  ใช้เปรียบเทียบข้อมูล  2  ชุดเพ่ือวิเคราะห์แบบเชิงเส้นหรือดูการแบ่งช่วงของข้อมูล 
 



 

 

7.  ข้อใดเป็นขั้นตอนการจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยสไตล์  
  ก.  เลือกพ้ืนที่แผนภูม,ิ  เลือกสไตล์แผนภูมิ,  แท็บออกแบบ  
  ข.  เลือกสไตล์แผนภูมิ,  เลือกพ้ืนที่แผนภูมิ,  แท็บออกแบบ  
  ค.  เลือกพ้ืนที่แผนภูมิ,  แท็บออกแบบ,  เลือกรูปร่าง 
  ง.  เลือกพ้ืนที่แผนภูมิ,  แท็บออกแบบ,  เลือกสไตล์แผนภูมิ 
8.  การจัดรูปแบบแผนภูมิด้วยสไตล์ต้องเลือกแท็บใด 
  ก.  แท็บรูปแบบ    ข.  แท็บหน้าแรก 
  ค.  แท็บมุมมอง    ง.  แท็บออกแบบ 
9.  การแก้ไขข้อมูลในตารางที่ทำการสร้างแผนภูมิเสร็จแล้วจะเกิดผลอย่างไร  
  ก.  แผนภูมิจะเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลที่ทำการแก้ไขโดยอัตโนมัติ 
  ข.  แผนภูมิมีลักษณะเหมือนเดิมต้องทำการสร้างใหม่ 
  ค.  แผนภูมิหายไป 
  ง.  ไม่สามารถแก้ไขได้ 
10.  ถ้าต้องการจัดองค์ประกอบของแผนภูมิจะต้องใช้แท็บใด  
  ก.  แท็บมุมมอง    ข.  แท็บรูปแบบ 
  ค.  แท็บเค้าโครงหน้ากระดาษ ง.  แท็บออกแบบ 
11.  ข้อใดเป็นขั้นตอนการตกแต่งพ้ืนหลังของแผนภูมิที่ถูกต้อง  
  ก.  แท็บรูปแบบ,  เลือกสไตล์รูปร่าง,  เลือกพ้ืนหลังแผนภูมิ 
  ข.  แท็บรูปแบบ,  เลือกพ้ืนหลังแผนภูมิ,  เลือกสไตล์รูปร่าง 
  ค.  เลือกพ้ืนหลังแผนภูมิ,  เลือกสไตล์รูปร่าง,  แท็บรูปแบบ 
  ง.  เลือกพ้ืนหลังแผนภูมิ,  แท็บรูปแบบ,  เลือกรูปแบบพ้ืนหลัง  
12.  ถ้าต้องการจัดองค์ประกอบของแผนภูมิจะต้องเลือกแท็บใด  
  ก.  แท็บข้อมูล    ข. แท็บออกแบบ 
  ค. แท็บรูปแบบ    ง.  แท็บมุมมอง 
13.  สัญลักษณ์ข้อใดใช้ย้ายแผนภูมิ  

  ก.        ข.   

  ค.        ง.   
14.  ถ้าต้องการลบแผนภูมิต้องกดปุ่มใด  
 ก.  Ctrl      ข.  Shift 
 ค.  Alt      ง.  Delete 
15.  ถ้าต้องการคัดลอกแผนภูมิต้องกดปุ่มใด  
 ก.  Ctrl+C, Ctrl+P    ข.  Ctrl+V, Ctrl+C 
 ค.  Ctrl+C, Ctrl+V    ง.  Ctrl+S, Ctrl+V 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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5              
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7              
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10              
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12              
13              
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18              
19              
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หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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

 
 

 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างตารางสรุปผลข้อมูลและแมโคร  จำนวน 8 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการสร้างตารางสรุปผลข้อมูลและแมโคร และมีทัศนคติที่ด ี 
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 บอกหลักการสร้างตารางสรุปผลข้อมูลได ้
1.2.2 บอกหลักการสร้างแมโครได ้
1.2.3 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
1.2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.5 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างตารางสรุปผลข้อมูลได้ถูกต้อง 
2.2 แสดงความรู้เกี่ยวกับการสร้างแมโครได้ถูกต้อง 

3 เนื้อหา 
3.1 ความหมายของฐานข้อมูล 
3.2 การจัดเรียงข้อมูล (Sort) 
3.3 การใช้ตัวกรองข้อมูล (Filter) 
3.4 การหาผลรวมสรุปย่อยของข้อมูล 
3.5 การสร้างตารางสรุปผลข้อมูล (PivotTable) 
3.6 การจัดตกแต่งตารางสรุปผลข้อมูล 
3.7 การคำนวณในตารางสรุปผลข้อมูล 
3.8 การเปลี่ยนตารางสรุปผลข้อมูลให้เป็นแผนภูมิ (PivotChart) 
3.9 ความหมายของแมโคร 
3.10 การบันทึกแมโคร 
3.11 การเรียกใช้แมโคร 
3.12 การลบแมโคร 

 
 
 



 

 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
6/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 6 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การสร้างตารางสรุปผล
ข้อมูลและแมโคร พร้อมกับ
จดบันทึกซักถาม ข้อสงสัย 
2. นักเรียนแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นกับคร ูหรือครสูุ่มม
เรียกนักเรียน เพ่ือซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น 
3.นักเรียนและครูร่วมสรุป
เนื้อหา 
 
 
 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โปรแกรม
ตารางงาน 
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 6 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 6 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 
................................................................................................................................................. .................

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 6   การสร้างตารางสรุปผลข้อมูลและแมโคร 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  ฐานข้อมูลหมายถึง  
 ก.  ข้อมูลที่มีจำนวนหนึ่งจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ 
 ข.  ข้อมูลที่เก็บเป็นไฟล์ 
 ค.  ชุดของข้อมูลที่มีจำนวนมาก มาเก็บไว้ด้วยกัน โดยมีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
 ง.  ข้อมูลที่มีจำนวนมากเก็บไว้หลายๆ ที่ 

2.  ปุ่ม    เป็นปุ่มการเรียงข้อมูลแบบใด  
  ก.  เรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก ข.  เรียงข้อมูลจากมากไปหาน้อย 
 ค.  การจัดเรียงข้อมูลในตาราง   ง.  จัดเรียงข้อมูลในช่วงเซลล์ทั่วไป   

3.  ปุ่ม    ทำหน้าที่อะไร  
  ก.  จัดกลุ่มข้อมูล   ข.  ตรวจสอบข้อมูล 
 ค.  เรียงข้อมูล       ง.  กรองข้อมูล   
4.  ข้อใดสามารถกรองข้อมูลได้  
  ก.  สีพื้นเซลล์      ข.  สีตัวอักษร   
 ค.  ข้อความ        ง.  ถูกทุกข้อ   
5.  การหาผลรวมย่อยจะต้องทำข้อใดก่อน  
  ก.  ค้นหาข้อมูล     ข.  กรองข้อมูล 
 ค.  เรียงข้อมูล     ง.  แสดงผลข้อมูล 
6.  ถ้าต้องการหาผลรวมย่อยของข้อมูลจะต้องเลือกข้อมูลที่มีลักษณะใด  
  ก.  มีข้อมูลน้อย     ข.  มีตัวเลขมาก  
  ค.  ข้อมูลแต่ละชนิดแตกต่างกัน  ง.  เป็นข้อมูลที่ซ้ำกัน 
7.  ข้อใดเป็นขั้นตอนการสร้าง  PivotTable  
 ก.  เลือกกลุ่มของข้อมูล,  PivotTable,  แท็บแทรก,  กำหนดช่วงเซลล์,  ตกลง 
 ข.  เลือกกลุ่มของข้อมูล,  แท็บแทรก,  PivotTable,  กำหนดช่วงเซลล์,  ตกลง 
 ค.  แท็บแทรก,  เลือกกลุ่มของข้อมูล,  PivotTable,  กำหนดช่วงเซลล์,  ตกลง 
 ง.  เลือกกลุ่มของข้อมูล,  แท็บแทรก,  กำหนดช่วงเซลล์,  PivotTable,  ตกลง  
8.  การสร้าง  PivotTable  สามารถสร้างได้ตำแหน่งใด  
  ก.  กลุ่มเซลล์ใหม่   ข.  ไฟล์ข้อมูลใหม่ 
  ค.  แผ่นงานใหม่ หรอื แผ่นงานที่มีอยู่ ง.  แหล่งเก็บข้อมูล 
 



 

 

9.  ถ้าต้องการตกแต่งตารางสรุปผลข้อมูลต้องเลือกแท็บใด  
 ก.  แท็บแทรก     ข.  แท็บออกแบบ 
 ค.  แท็บหน้าแรก      ง.  แท็บมุมมอง  
10.  ถ้าต้องการสร้างตารางสรุปผลข้อมูลให้เป็นแผนภูมิจะต้องเลือกข้อใด  
  ก.  PivotChart    ข.  PivotTable 
  ค.  PivotPicture    ง.  PivotLine 
11.  แมโครมีความหมายตรงกับข้อใด 
 ก.  คำสั่งจัดเก็บข้อมูล   ข.  ชุดคำสั่งแก้ไขข้อมูล 
 ค.  คำสั่งพิมพ์ข้อมูล    ง.  ชุดของคำสั่งที่จัดกลุ่มไว้ด้วยกัน  
12.  ถ้าต้องการบันทึกแมโครต้องคลิกปุ่มใด 

 ก.         ข.   

 ค.         ง.   
13.  ถ้าต้องการบันทึกแมโครต้องเลือกแท็บใด 
 ก.  แท็บหน้าแรก    ข.  แท็บออกแบบ 
 ค.  แท็บรีวิว      ง.  แท็บมุมมอง 
14.  ถ้าต้องการเรียกใช้แมโครต้องเลือกคลิกข้อความใด 
 ก.  แสดงแมโคร     ข.  บันทึกแมโคร 
 ค.  หยุดการบันทึกแมโคร  ง.  คุณสมบัติ 
15.  ถ้าต้องการลบแมโครต้องคลิกข้อความใด 
 ก.  แสดงแมโคร     ข.  บันทึกแมโคร 
 ค.  หยุดการบันทึก    ง.  คุณสมบัติ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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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 7 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล  จำนวน 8 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล และมีทัศนคติที่ด ี
1.1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด  
1.1.3 เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
1.2 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

1.2.1 สร้างตางรางข้อมูลเปรียบเทียบตัวแปรได ้
1.2.2 สร้างรายงานสถานการณ์สมมติได้ 
1.2.3 ค้นหาค่าเป้าหมายได้ 
1.2.4 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  
1.2.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.6 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูลได้ถูกต้อง 
3 เนื้อหา 

3.1 การสร้างตางรางข้อมูลเปรียบเทียบตัวแปร 
3.2 การสร้างรายงานสถานการณ์สมมติ 
3.3 การค้นหาค่าเป้าหมาย 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
7/8 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

2. ครูชี้แจง คำอธิบายรายวิชา 
จุดประสงค์ของรายวิชา 
และสมรรถนะรายวิชา  

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โปรแกรม
ตารางงาน 
2. ระบบ Google 
Classroom 
3.โปรเจคเตอร์ 

• แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

• แบบทดสอบ
ก่อนเรียน 

• แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 

• แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ 

• แบบทดสอบก่อน
เรียน 

• แบบทดสอบหลัง
เรียน 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ครแูนะนำเกณฑ์การให้
คะแนน การวัดประเมินผล 
และจำนวนคาบที่เรียน 

4. ครชูี้แจงจุดประสงค์ของการ
เรียนรู้หน่วยที่ 7 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การวิเคราะห์และการ
พยากรณ์ข้อมูล 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
พฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 

4.เครื่อง
คอมพิวเตอร์พกพา 
หรือแท็บเล็ต หรือ 
สมาร์ทโฟน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3.นักเรียนและครูร่วมสรุปผล
การทดลองใบงานที่ 1 และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 
4.นักเรียนและครูร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 
ข ั ้นสร ุปและประเม ินผล
(PROGRESS) 
1.นักเรียนทำทดสอบ
แบบทดสอบหน่วยที่ 7 โดย
ครูเดนิดูแลนักเรียนอย่าง
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. เครื่องมือวัดประเมินผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 7   การวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  การสร้างตางรางข้อมูลเปรียบเทียบตัวแปรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้กี่แบบ  
  ก.  1  แบบ ข.  2  แบบ 
  ค.  3  แบบ     ง.  4  แบบ 
2.  การวิเคราะห์ข้อมูลคำนวณหาราคาต้นทุนจากการขายรองเท้า  ราคาขาย  1,500  บาท  ราคาต้นทุน  1,000  
บาท  ภาษี  7%  มีกำไร  395  บาท  ถ้าต้องการมีกำไร  450,  500,  550,  600   ต้องใช้ต้นทุนเท่าใดตามลำดับ  
จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลแบบใด  
  ก.  ตารางข้อมูลแบบ  1  ตัวแปร ข.  ตารางข้อมูลแบบ  2  ตัวแปร 
  ค.  การค้นหาค่าเป้าหมาย   ง.  สถานการณ์สมมต ิ  
3.  การคำนวณหาอัตราการชำระเงินต่องวดเพื่อใช้ในการตัดสินใจกู้เงิน  โดยมีอัตราดอกเบี้ย 
และเงินต้นที่แตกต่างกัน  จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลแบบใด  
  ก.  ตารางขอ้มูลแบบ  1  ตัวแปร ข.  ตารางข้อมูลแบบ  2  ตัวแปร 
  ค.  การค้นหาค่าเป้าหมาย   ง.  สถานการณ์สมมต ิ  
4.  ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ  What-if  Analysis  
  ก.  ค้นหาค่าเป้าหมาย ข.  ตารางข้อมูล 
  ค.  ตัวจัดการสถานการณ์สมมติ ง.  ถูกทุกข้อ  
5.  Data  Analysis หมายถึงอะไร  
  ก.  การเปลี่ยนแปลงค่า   ข.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
  ค.  ตางรางข้อมูลเปรียบเทียบตัวแปร ง.  การค้นหาข้อมูล 
6.  ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ  ตารางข้อมูล  
  ก.  Column  input  cell   ข.  Row  input  cell   
  ค.  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ 2 ตัวแปร ง.  ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  จากรูปเป็นผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใด  

 
  ก.  ตัวแปรแบบ  Column  input  cell   
  ข.  ตัวแปรแบบ  Row  input  cell   
  ค.  การสร้างรายงานสถานการณ์สมมติ 
  ง.  การค้นหาเป้าหมาย 
8.  ถ้าต้องการวิเคราะห์ข้อต้องกดปุ่มใด  

  ก.      ข.  

  ค.      ง.   
9.  Scenarios เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใด  
  ก.  สถานการณ์สมมติ    ข. ค้นหาเป้าหมาย 
  ค.  ตารางข้อมูล  ง.  ถูกทุกข้อ 
10  Goal  Seek เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใด  
  ก.  สถานการณ์สมมติ    ข. ค้นหาเป้าหมาย 
  ค.  ตารางข้อมูล  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

สาขาวิชา...................................สาขางาน.................................ระดับชั้น................................. .กลุ่ม......................... 
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1              
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4              
5              
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18              
19              
20              
หมายเหตุ                 -  เกณฑ์การประเมินคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

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

 
 

 

 

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



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์  จำนวน 4 ชั่วโมง 
1. จุดประสงค์การเรียนการรู้ประจำหน่วย 

1.1 จุดประสงค์ทั่วไป  
1.1.1 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์ 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 กำหนดรายละเอียดการพิมพ์ได้ 
1.2.2 แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ได้ 
1.2.3 สั่งพิมพ์เอกสารได ้
1.2.4 ความมีเหตุมีผลในการปฏิบัติงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนจะต้องมี

การใช้หลักการเรียนรู้และเวลาที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  
1.2.5 มีคุณธรรมและจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
1.2.6 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีกิจนิสัยในการค้นคว้าเพิ่มเติม ปฏิบัติงานด้วยความละเอียด

รอบคอบโดยประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความถูกต้องและปลอดภัย 
2 สมรรถนะประจำหน่วย 

2.1 แสดงการออกรายงานทางเครื่องพิมพ์ได้ถูกต้อง 
3 เนื้อหา 

3.1 การกำหนดรายละเอียดการพิมพ์ 
3.2 การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ 
3.3 การสั่งพิมพ์เอกสาร 
 

4 กิจกรรมการเรียนรู้  
ครั้งที่/ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและวิธีการ

วัดผล 
8/4 

 
 
 
 
 
 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
(MOTIVATION) 
1. ครทูักทายและตรวจสอบ

รายชื่อนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 

1.เอกสาร
ประกอบการเรียน
วิชา โปรแกรม
ตารางงาน 
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 8 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

5. ครสูำรวจความพร้อมของ
นักเรียน 

ขั้นศึกษาข้อมูล  
(INFORMATION ) 
1. นักเรียนฟังครูบรรยาย
เรื่อง การพิมพ์เอกสารทาง
เครื่องพิมพ์ 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

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 8 โดย
ครูเดินดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด และหมั่นสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียน 
2.นักเรียนรับฟังคำเฉลย
แบบทดสอบ หน่วยที่ 8 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. เครื่องมือวัดประเมนิผล 

6.1  ใบงาน 
6.2  แบบทดสอบก่อนเรียน 
6.3  แบบทดสอบหลังเรียน  
6.4  แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. บันทึกหลังการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน  

หน่วยที่ 8   การพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์ 
 

คำชี้แจง  จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
1.  โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Office Excel 2016) จะกำหนดกระดาษเป็นค่ามาตรฐาน 
     คือข้อใด  
 ก.  A4 (8.72x11.96)    ข.  A4 (8.37x11.59) 
 ค.  A4 (8.27x11.69)    ง.  A4 (8.50x11.53) 
2.  การกำหนดขนาดกระดาษสามารถกำหนดได้หลายขนาดขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ใด  
 ก.  เครื่องพิมพ์     ข.  คอมพิวเตอร์ 
 ค.  ซอร์ฟแวร์       ง.  ฮาร์ดแวร์ 
3.  ตัวเลือกระยะของขอบที่โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Office Excel 2016) กำหนดให้มี 
     กี่แบบ  
 ก.  2  แบบ      ข.  3  แบบ 
 ค.  4  แบบ      ง.  5  แบบ 
4.  ข้อใดเป็นขั้นตอนการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ที่ถูกต้อง  
  ก.  เลือกพิมพ์,  เลือกแท็บไฟล์,  เลือกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ 
  ข.  เลือกแท็บไฟล์,  เลือกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์,  เลือกพิมพ์  
  ค.  เลือกพิมพ์,  เลือกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์,  เลือกแท็บไฟล์ 
  ง.  เลือกแท็บไฟล์,  เลือกพิมพ์,  เลือกแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ 
5.  การพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์สามารถกำหนดเลือกอะไรได้บ้าง  
 ก.  คอมพิวเตอร์,  จำนวนสำเนา,  คุณสมบัติ 
 ข.  เครื่องพิมพ์,  จำนวนสำเนา,  กำหนดคุณสมบัติ 
 ค.  เครื่องพิมพ์,  จำนวนสำเนา,  ชนิดตัวอักษร 
 ง.  เครื่องพิมพ์,  จำนวนสำเนา,  ตาราง 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

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.................................. 


