แผนการจัดการเรียนรู ้ ระดับ 
 ปวส.
 ปวช.
รหัสวิชา 2001-0001 วิชา คอมพิวเตอร์เพือ่ งานอาชีพ จานวน 2 หน่วยกิต เวลา 3 ชัว่ โมง / สัปดาห์ รวม 54 ชัว่ โมง / ภาคเรียน
หน่วยที่
สาระการเรียนรู ้
จุดประสงค์การเรียนรู ้
กิจกรรมการเรียนรู ้
การประเมินผล
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 การสร้ างตารางคานวณด้วย
Microsoft Excel 2007

1. เข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม MS-Excel 2007
2. สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
MS- Excel 2007 ได้
3. สามารถเปิ ดโปรแกรม MS-Excel ได้
4. เข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม
MS-Excel 2007 ได้
5.สามารถใช้โปรแกรม MS-Excel 2007
ขั้นพื้นฐานได้
6. สามารถออกจากโปรแกรม MS-Excel ได้

1. ทบทวนบทเรี ยนที่ผา่ นมาบทที่ 3
ด้วยโปรแกรม PowerPoint
2. พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่ 4
โครงสร้างเนื้อหาบทเรี ยน
กิจกรรม งาน ภารกิจ พร้อมสาธิต
ตัวอย่างประกอบบนหน้าจอ
3. นักเรี ยนช่วยกันฝึ กปฏิบตั ิตาม
บทเรี ยนในแต่ละหัวข้อในหนังสือ
4. ครู สงั เกต และช่วยนักเรี ยนแก้ไข
ปัญหาขณะฝึ กปฏิบตั ิ
5. แบบฝึ กหัดและกิจกรรมการ
ฝึ กทักษะ ให้แนวทาง ปรับปรุ ง
6. จับคู่ 2 คน จัดกิจกรรมใบงานที่ 7

1. ความสนใจในการเรี ยนรู้
ค้นคว้า การมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรม
2. ซักถามและตอบคาถาม
3. แบบฝึ กหัด/แบบทดสอบและ
กิจกรรมการฝึ กทักษะ
4. การทางานเป็ นทีม
5. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน
6. แฟ้ มสะสมงาน

เวลา(ชม.)
3
(1 สัปดาห์)

ชื่อเรื่อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4.1
หน่ วยการเรียนที่ 4.1
รหัสวิชา 2001- 0001 วิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ
ระดับ ปวช. 2 จานวน 2 หน่ วยกิต
ชื่อหน่ วย การสร้างตารางคานวณด้วย Microsoft Excel 2007 จานวน 2
ชั่วโมง
การสร้างตารางคานวณด้วย Microsoft Excel 2007
จานวน 1
สัปดาห์

สาระสาคัญ
โปรแกรม Microsoft Excel 2007 เป็ นโปรแกรมตารางคานวณที่นิยมใช้กนั มากใน สานักงาน ช่วยให้เกิด
ความสะดวกในการใช้สูตรคานวณ ทั้งยังสามารถพิมพ์งานข้อความ (แบบ ตาราง) ได้เช่นเดียวกับเวิร์ด มี
ส่วนประกอบต่าง ๆ ได้แก่ หน้าต่างโปรแกรมหรื อแฟ้ มหรื อสมุดงาน แถบเลื่อนหน้าต่าง ปุ่ ม Office แถบเครื่ องมือ
ด่วน แถบเครื่ องมือ Ribbon แท็บและกลุ่มคาสัง่ บน แถบเครื่ องมือ Ribbon แท็บและกลุ่มคาสัง่ ตามบริ บท แถบสูตร
แถบสถานะและมุมมอง แผ่นงาน และแถบเลื่อนแผ่นงาน คอลัมน์ แถว และเซลล์
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel 2007
2. สามารถประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007ได้
3. สามารถเปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel 2007ได้
4. เข้าใจส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007ได้
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007ขั้นพื้นฐานได้
6. สามารถออกจากโปรแกรม Microsoft Excel 2007ได้
เนือ้ หาสาระ
1. รู้จกั กับโปรแกรม Microsoft Excel 2007
2. การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007
3. การเปิ ดโปรแกรม Microsoft Excel 2007
4. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007
5. การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007ขั้นพื้นฐาน
6. การออกจากโปรแกรม Microsoft Excel 2007

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่ 4.1 โครงสร้างเนื้อหาบทเรี ยน กิจกรรม งาน ภารกิจ พร้อมสาธิต
ตัวอย่างประกอบบนหน้าจอ
2. นักเรี ยนช่วยกันฝึ กปฏิบตั ิตามที่อาจารย์ได้บรรยาย และมอบหมายหัวข้อให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
3. ครู สงั เกต และช่วยนักเรี ยนแก้ไขปัญหาขณะฝึ กปฏิบตั ิ
4. นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดและกิจกรรมการฝึ กทักษะ ให้แนวทาง ปรับปรุ ง
วิธีการ :
1. ให้นกั เรี ยนใช้คอมพิวเตอร์ประจาของตนเองทาตามคาสัง่ ของครู ผสู้ อน
2. ครู ผสู้ อนร่ วมกับนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ให้คาแนะนาขณะเรี ยนหรื อขณะปฏิบตั ิงาน
3. ให้นกั เรี ยนบันทึกขั้นตอนและวิธีการทางานที่ฝึกปฏิบตั ิภายในชัว่ โมงเรี ยน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
2. ค้นคว้าหนังสือเพิ่มเติมจากห้องสมุดวิทยาลัย
3. ค้นคว้าเว็บไซต์จากห้องบริ การสารสนเทศ (ห้องอินเตอร์เน็ต)
4. สิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ /วารสาร/ Brochure / บทความ
รายงานที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ สารานุกรม
5. ครู ผสู้ อน, Internet
การวัดผลและประเมินผล
1. ความสนใจในการเรี ยนรู้ การค้นคว้า การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเป็ นรายบุคคล
2. ผลงาน การซักถาม การตอบคาถาม และการสอบปากเปล่า (Oral Test)
3. แบบฝึ กหัด และกิจกรรมการฝึ กทักษะ สังเกตจากโปรแกรม Netop เครื่ องฯ ผูส้ อน
4. การทางานเป็ นทีม (ให้ความสาคัญในการทางานเป็ นทีมงาน)
5. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. แฟ้ มสะสมผลงาน/แผ่นซีดีสะสมงาน

บันทึกผลหลังการจัดการเรียน (ผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู,้ ผลการเรี ยนของนักเรี ยน, ผลการสอนของครู )
- ผลการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
1. จานวนเนื้อหากับจานวนเวลา
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
2. การเรี ยงลาดับเนื้อหากับความเข้าใจของนักเรี ยน  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
3. การนาเข้าสู่บทเรี ยนกับเนื้อหาแต่ละหัวข้อ
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
4. วิธีสอนกับเนื้อหาในแต่ละข้อ
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
5. การประเมินผลกับจุดประสงค์ในแต่ละหน่วย  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
- ผลการเรียนของนักเรียน
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- ผลการสอนของครู
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