
 

 

 
 

แผนการสอน 
วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ รหัส  2204-2106   

หลักสตูร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556 
  
 

จัดท าโดย 
 

นางสาวปวรวรรณ ทองถึก 
 
 
 
 
 
 

 

แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
 

 
 



 

 

  
แผนการสอน 

ชื่อวิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการน าเสนอ รหัสวิชา วิชา 2204-2106 จ านวน 3 หน่วยกิต …4…ชั่วโมง   
ภาคเรียนที่  …1… ปีการศึกษา …2564… 
ชื่อครูผู้สอน …ปวรวรรณ ทองถึก 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานน าเสนอการถ่ายทอดแนวความคิดสู่ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม 
(Story Board) การผลิตงานน าเสนอ การใช้ภาษา การน าเสนอข้อมูล 

จุดประสงค์รายวิชา 
 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานน าเสนอ 
 ๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมน าเสนอ 

3. ผลิตชิ้นงาน และน าเสนอผลงาน 
4. แสดงออกด้านความสนใจใฝ่รู้ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีน้ าใจและแบ่งปันความ

ร่วมมือ / ยอมรับความคิดเห็นส่วนใหญ่ 
สมรรถนะรายวิชา 
 ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นงานน าเสนอ  
 ๒. มีทักษะในการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
 ๓. ผลิตชิ้นงาน และน าเสนอผลงาน 
 ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ 
  

หน่วยที่ เรื่อง จ านวนชั่วโมง 
๑ ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสื่อประสม 4 
๒ รู้จักกับโปรแกรม Premiere Pro CC  PowerPoint canva  8 
๓ การสร้างงานน าเสนอ 12 
๔ ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับงานพรีเซนเตชั่น 12 
5 รู้จักกับโปรแกรม Premiere Pro CC 8 
6 สร้างงานน าเสนอแบบวีดีโอ 8 
8 การตัดต่อและปรับแต่งวีดีโอ 8 

รวม  51 
 
 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่     ๑      เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสื่อประสม จ านวน      4     ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

1 /4 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายนักศึกษา แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารของวิทยาลัยฯ 
2. แนะน าจุดประสงค์ของรายวิชา 

และมาตรฐานรายวิชา และ
เป้าหมายของการศึกษา 

3. แนะน าเกณฑ์การให้คะแนน การ
วัดประเมินผล การลา และ
จ านวนคาบที่ขาดได้ 

4. ชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้
หน่วยที่ 1 แนวและแนวทางการ
เรียนการสอน 

5. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การ
สอน และส ารวจความพร้อมของ
นักศึกษาโดยรวม 

6. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่อง
คอมพิวเตอร์  

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
7. เปิดสไลด์เนื้อหาของหน่วยการ

เรียนรู้ที่ 1 
8. อธิบายเนื้อหาตามสไลด์ โดย

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ
นักศึกษา หรือสุ่มเรียกนักศึกษา
เพ่ือซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 
9. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหรือใบ

งานท้ายบทที่ก าหนด โดยครูเดิน
ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และ
หมั่นสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักศึกษา 

10. ตรวจแบบฝึกหัดและบันทึกการ
ให้คะแนน โดยแนะน านักศึกษา

1.หนังสือเรียนวิชา 
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 
2. ชุดการสอน 
PowerPoint หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 
เครื่อคอมพิวเตอร์ 
 
3.เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 
 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่1 
 แบบประเมิน

ด้านการท างาน 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่  
 แบบประเมิน

ด้านการท างาน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในเรื่องของการท างานด้วยความ
เป็นระเบียบ  

11. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วม
เฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 

 ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS 
12. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้
นักศึกษาท า และก าหนดระยะเวลา
การส่งงาน 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่     ๒      เรื่อง    รู้จักกับโปรแกรม PowerPoint....จ านวน    8   ชั่วโมง  

                            
 
 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

2-3/8 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ชี้แจงจุดประสงค์ของการ

เรียนรู้หน่วยที่ 2 แนวและ
แนวทางการเรียนการสอน 

2. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การ
สอน และส ารวจความพร้อม
ของนักศึกษาโดยรวม 

3. ตั้งค าถามเก่ียวกับการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 

4. เปิดสไลด์เนื้อหาของหน่วย
การเรียนรู้ที่ 2 

บรรยายเรื่องภาษาคอมพิวเตอร์
โดยยกตัวอย่างหน้าตาของ
โปรแกรมคอมพวเตอร์ ต่าง ๆ  

5. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ 
ให้นักศึกษาดู และซักถามข้อ
สังเกตุของนักศึกษา 

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 
- 
 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS 

6. มอบหมายงานให้ท า
แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

  
7. เฉลยแบบฝึกหัด โดยสุ่มเรียก

นักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลย
แบบฝึกหัด และแลกเปลี่ยน
เหตุผลระหว่างกัน 

1.หนังสือเรียนวิชา 
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 
 
2. ชุดการสอน 
PowerPoint หน่วย
การเรียนรู้ที่ 2 
เครื่อคอมพิวเตอร์ 
3. เครื่อคอมพิวเตอร์ 
4.เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 
 
5.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่1 
 แบบประเมิน

ด้านการท างาน 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่  
 แบบประเมิน

ด้านการท างาน 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่     ๓      เรื่อง     การสร้างงานน าเสนอ       จ านวน      12    ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

4-5/12 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายนักศึกษา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของ
วิทยาลัยฯ 
2. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การ

สอน และส ารวจความพร้อม
ของนักศึกษาโดยรวม 

3. กล่าวถึงข้ันตอนต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน เช่นการซื้อ
สินค้า ตามร้านค้าต่าง ๆ 

4. ให้นักศึกษาช่วยสรุป 
ขั้นตอนการซื้อสินค้าต่าง  

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
5. เปิดสไลด์เนื้อหาของหน่วย

การเรียนรู้ที่ 3 
6. อธิบายเนื้อหาตามสไลด์ 

พร้อมทั้งยกตัวอย่างปัญหา
ง่าย ๆ ในชีวิตประจ าวัน 
เชื่อค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
ของนักศึกษา   

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 
- 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS 
7. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหรือ

ใบงานท้ายบทที่ก าหนด โดยครู
เดินดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
และหมั่นสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษา 

 
8. ตรวจแบบฝึกหัดและบันทึก

การให้คะแนน โดยแนะน า
นักศึกษาในเรื่องของการ
ท างานด้วยความเป็นระเบียบ  

1.หนังสือเรียนวิชา 
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ  
2. ชุดการสอน 
PowerPoint หน่วย
การเรียนรู้ที่ 3 
เครื่อคอมพิวเตอร์ 
 
3. เครื่อคอมพิวเตอร์ 
4.เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 
 
5.เครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา หรือแท็บเล็ต 
หรือ สมาร์ทโฟน 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่1 
 แบบประเมิน

ด้านการท างาน 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่  
 แบบประเมิน

ด้านการท างาน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน 
โดยสุ่มเรียกนักศึกษาเพ่ือร่วม
เฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่     ๔      เรื่อง  ใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับงานพรีเซนเตชั่น จ านวน      12    ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

6-9/12 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายนักศึกษา ส ารวจเครื่องแต่งกาย 
และความสะอาดโดยรวมของห้องเรียน 
2. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ

ส ารวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
3. แนะน าเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของหน่วย

การเรียนรู้ที่ 4 รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผล
ประจ าหน่วย 

4. ทบทวนเรื่องการวิเคราะห์ปัญหา อย่างง่าย  
 
ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 

5. เปิดสไลด์เนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
6. อธิบายเนื้อหาตามสไลด์ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

การเขียนผังงาน รวมทั้งสัญลักษณ์ ต่าง ๆ ที่
ใช้ในผังงาน  

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 
7. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหรือใบงานท้ายบท 
 

ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS 
8. สรุปเนื้อหาโดยสรุป 
9. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้นักศึกษาท า 

และก าหนดระยะเวลาการส่งงาน 

1.หนังสือเรียน  
วิชา 
คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพ 
 
2.ชุดการสอน 
PowerPoint 
หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 4 
3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
4.เครื่องโปร
เจ็คเตอร์ 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่1 
 แบบประเมิน

ด้านการ
ท างาน 

 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่  
 แบบประเมิน

ด้านการ
ท างาน 

 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่     5      เรื่อง  รู้จักโปรแกรม Flash จ านวน      8    ชั่วโมง 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

กิจกรรม สื่ออุปกรณ์ ผลงาน/หลักฐาน เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

10-13/8 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายนักศึกษา แลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่าวสารทางสังคมใน
ประเด็นคุณธรรม จริยธรรม
ทางสังคม 

2. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การ
สอน และส ารวจความพร้อม
ของนักศึกษาโดยรวม 

3. แนะน าเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย
ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผล
ประจ าหน่วย 

4. ทบทวนการเขียนผังงาน  
 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
5. เปิดสไลด์เนื้อหาของหน่วย

การเรียนรู้ที่ 5 
6. อธิบายเนื้อหาตามสไลด์ 

พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ 
ในเรื่องของการออกแบบ
โปรแกรมค านวณง่าย ๆ เช่น
การค านวณหาผลก าไรของ
ร้านขายผลไม้  

ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( 
APPLICATION ) 

7. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดหรือ
ใบงานท้ายบท 

 
8.  ตรวจแบบฝึกหัดและบันทึก

การให้คะแนน โดยแนะน า
นักศึกษาในเรื่องของการ
ท างานด้วยความเป็นระเบียบ  

 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( 

1.หนังสือเรียนวิชา 
คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 
 
2.ชุดการสอน 
PowerPoint หน่วย
การเรียนรู้ที่ 5 
3.เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.เครื่องโปรเจ็คเตอร์ 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่1 
 แบบประเมิน

ด้านการท างาน 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่  
 แบบประเมิน

ด้านการท างาน 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRESS 
9. สรุปเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับ

ขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ออกแบบโปรแกรม 

     การออกแบบโปรแกรม
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1   การวิเคราะห์ปัญหา 
ขั้นตอนที่ 2   การเขียนอัลกอริทึม 
ขั้นตอนที่ 3   การเขียนรหัสเทียม 
ขั้นตอนที่ 4   การเขียนโฟล์วชาร์ต 
ขั้นตอนที่ 5    การออกแบบการ
แสดงผล 

10. มอบหมายแบบฝึกหัดท้าย
บทให้นักศึกษาท า และก าหนด
ระยะเวลาการส่งงาน 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่     6      เรื่อง การสร้างงานน าเสนอแบบวีดีโอ  จ านวน      8     ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

 
กิจกรรม 

 
สื่ออุปกรณ์ 

 
ผลงาน/หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

14-17/8 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
1. ทักทายนักศึกษา ส ารวจเครื่องแต่งกาย 

และความสะอาดโดยรวมของห้องเรียน 
2. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ

ส ารวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
3. แนะน าเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของหน่วย

การเรียนรู้ที่ 6 รวมทั้งเกณฑ์การ
ประเมินผลประจ าหน่วย 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
4. เปิดสไลด์เนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
5. อธิบายเนื้อหาตามสไลด์ พร้อมทั้งอธิบาย

โครงสร้างของภาษาซี พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่าง 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

6. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
7. ตรวจแบบฝึกหัดและบันทึกการให้คะแนน 

โดยแนะน านักศึกษาในเรื่องของการ
ท างานด้วยความเป็นระเบียบ  

8. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มเรียก
นักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 

 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS 

9.    สรุปเนื้อหา 
10. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้

นักศึกษาท า และก าหนดระยะเวลาการส่ง
งาน 

1.หนังสือเรียน
วิชา
คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพ 

 
2.ชุดการสอน 
PowerPoint 

หน่วยการเรียนรู้
ที่ 6 

3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
4.เครื่องโปรเจ็ค
เตอร์ 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่1 
 แบบประเมิน

ด้านการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน

พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่  
 แบบ

ประเมิน
ด้านการ
ท างาน 
 
 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่     7      เรื่อง การตัดต่อและปรับแต่งวีดีโอ  จ านวน      8     ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ / 
ชั่วโมง 

 
กิจกรรม 

 
สื่ออุปกรณ์ 

 
ผลงาน/หลักฐาน 

เครื่องมือและ
วิธีการวัดผล 

14-17/8 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (MOTIVATIO) 
11. ทักทายนักศึกษา ส ารวจเครื่องแต่งกาย 

และความสะอาดโดยรวมของห้องเรียน 
12. เตรียมอุปกรณ์การเรียน การสอน และ

ส ารวจความพร้อมของนักศึกษาโดยรวม 
13. แนะน าเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของหน่วย

การเรียนรู้ที่ 6 รวมทั้งเกณฑ์การ
ประเมินผลประจ าหน่วย 

ขั้นศึกษาข้อมูล ( INFORMATION ) 
14. เปิดสไลด์เนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 
15. อธิบายเนื้อหาตามสไลด์ พร้อมทั้งอธิบาย

โครงสร้างของภาษาซี พร้อมทั้ง
ยกตัวอย่าง 

 
ขั้นทดลอง/ฝึกปฏิบัติ( APPLICATION ) 

16. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
17. ตรวจแบบฝึกหัดและบันทึกการให้คะแนน 

โดยแนะน านักศึกษาในเรื่องของการ
ท างานด้วยความเป็นระเบียบ  

18. เฉลยแบบฝึกหัดหน้าชั้นเรียน โดยสุ่มเรียก
นักศึกษาเพ่ือร่วมเฉลยแบบฝึกหัด และ
แลกเปลี่ยนเหตุผลระหว่างกัน 

 
ขั้นวัดผลประเมินผล ( PROGRESS 

19.    สรุปเนื้อหา 
20. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบทให้

นักศึกษาท า และก าหนดระยะเวลาการส่ง
งาน 

1.หนังสือเรียน
วิชา
คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ
เพ่ืองานอาชีพ 

 
2.ชุดการสอน 
PowerPoint 

หน่วยการเรียนรู้
ที่ 6 

3.เครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
4.เครื่องโปรเจ็ค
เตอร์ 

 แบบประเมิน
พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่1 
 แบบประเมิน

ด้านการ
ท างาน 
 
 
 
 
 
 

 แบบ
ประเมิน

พฤติกรรม
การเรียนรู้ 

 แบบทดสอบ
หลังเรียน 

 ใบงานที่  
 แบบ

ประเมิน
ด้านการ
ท างาน 
 
 



 

 

๗.เกณฑ์การตัดสินผลการเรียนรู้ 
 ๗.๑ การแบ่งคะแนน คิดเป็นร้อยละ 
หน่วยที่ ข้อสอบ 

(ความรู้) 
ผลงาน 
(ทักษะ) 

พฤติกรรม 
(จิตพิสัย) 

รวม ร้อยละ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 

๑ 2 10 1 14 11.2 
๒ 4 10 1 18 14.4 
๓ 2 10 2 14 11.2 
๔ 4 10 2 18 14.4 
๕ 2 10 2 16 14.4 
6 2 10 1 18 14.4 
7 2 10 1 14 11.4 

รวม 20 7๐ 10 ๑๐๐ ๘๐ 
 

 
ความรู้     ๒๐         คะแนน 
ทักษะ     7๐        คะแนน 
จิตพิสัย     1๐        คะแนน 
  รวม              ๑๐๐      คะแนน 

  
 ๗.๒ ผลการประเมินการเรียนรู้ 
        การวัดผลประเมินผลแต่ละหน่วยการเรียนต้องผ่านมากกว่าร้อยละ  ของคะแนนเต็ม แล้วน า 
 คะแนนรวมมาตัดสินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
  คะแนนผลการประเมิน ๘๐ ขึ้นไป    ระดับผลการเรียน ๔ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๕-๗๙    ระดับผลการเรียน ๓.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๗๐-๗๔    ระดับผลการเรียน ๓ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๕-๖๙    ระดับผลการเรียน ๒.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๖๐-๖๔    ระดับผลการเรียน ๒ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๕-๕๙    ระดับผลการเรียน ๑.๕ 
  คะแนนผลการประเมิน ๕๐-๕๔    ระดับผลการเรียน ๑ 
  คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า ๔๙ ลงมา   ระดับผลการเรียน ๐ 
 
๘. เครื่องมือวัดผล 
 ๘.๑ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 ๘.๒ แบบทดสอบหลังเรียน 
 ๘.๓ ใบงาน 
 ๘.๔ แบบประเมินด้านการท างาน 
 ๘.๕ แบบประเมินค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


