
แผนการจดัการเรียนรู ้ระดบั        ปวช.          ปวส. 
รหสัวิชา  2001-0001 วิชา คอมพิวเตอรเ์พือ่งานอาชีพ จ านวน  2  หน่วยกิต   เวลา 3  ชัว่โมง / สปัดาห ์  รวม    54    ชัว่โมง / ภาคเรียน   

หน่วยท่ี สาระการเรียนรู ้ จุดประสงคก์ารเรียนรู ้ กิจกรรมการเรียนรู ้ การประเมินผล เวลา(ชม.) 

13   การจดัเตรียมงานน าเสนอ 1. สามารถใชง้านเคร่ืองมือน าเสนอได ้ 1. ทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมาบทท่ี 5.3 1. ความสนใจในการเรียนรู้ 3 
      เหมาะสมกบังาน     ดว้ยโปรแกรม PowerPoint     คน้ควา้  การมีส่วนร่วม   (1 สัปดาห์) 
  2. สามารถก าหนดเวลาการฉายสไลดไ์ด ้ 2. บรรยายเน้ือหาดว้ยโปรแกรม    ในกิจกรรม  

  3. ใชมุ้มมองผูน้  าเสนอและเตรียมบรรยาย    MS-Office PowerPoint2007พร้อม 2. ซกัถามและตอบค าถาม  

       นอกสถานท่ีได ้    กิจกรรม งาน  ภารกิจ พร้อมสาธิต   3. แบบฝึกหดั/แบบทดสอบและ  

  จดัท าเอกสารส าหรับ 4. สัง่พิมพส์ไลดไ์ด ้    ตวัอยา่งประกอบบนหนา้จอ     กิจกรรมการฝึกทกัษะ  

 ส าหรบัการพิมพ ์ 5. จดัท าเอกสารประกอบการบรรยายได ้   3. นกัเรียนช่วยกนัฝึกปฏิบติัตาม 4. การท างานเป็นทีม  

       บทเรียนในแต่ละหวัขอ้ 5. การประเมินโดยกลุ่มเพื่อน  

   4. ครูสงัเกต และช่วยนกัเรียนแกไ้ข  6. แฟ้มสะสมงาน  

      ปัญหาขณะฝึกปฏิบติั            

   5. แบบฝึกหดัและกิจกรรมการ         

       ฝึกทกัษะ ใหแ้นวทาง  ปรับปรุง   

      

      

      

      

      

 



 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 หน่วยการเรียนที ่ 5.4 

รหัสวชิา 2001- 0001 วชิาคอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ ระดับ ปวช.2 จ านวน 2 หน่วยกติ 
ช่ือหน่วย  การจดัเตรียมงานน าเสนอและท าเอกสารส าหรับพิมพ ์ จ านวน        3            ช่ัวโมง  

ช่ือเร่ือง        การจัดเตรียมงานน าเสนอและท าเอกสารส าหรับพิมพ์  จ านวน        1            สัปดาห์  
 

สาระส าคญั 
 ในการน าเสนองานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการจดัท างานน าเสนอ 
ซ่ึงสามารถจดัท าเอกสารประกอบการบรรยายใหแ้ก่ผูร่้วมฟังบรรยายได ้โดยพิมพเ์อกสารและท าเป็นชีทส าหรับ 
จดบนัทึก 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สามารถใชง้านเคร่ืองมือน าเสนอไดเ้หมาะสมกบังาน 
2. สามารถก าหนดเวลาการฉายสไลดไ์ด ้
3. ใชมุ้มมองผูน้  าเสนอและเตรียมบรรยาย นอกสถานท่ีได ้
4. สัง่พิมพส์ไลดไ์ด ้
5. จดัท าเอกสารประกอบการบรรยายได ้ 

  เนือ้หาสาระ 
1.  เคร่ืองมือส าหรับการน าเสนอ 
2.  การก าหนดเวลาในการฉายสไลด ์
2.  การซอ้มการบรรยายและการตั้งเวลา 
3.  การใชมุ้มมองของผูน้  าเสนอ 
4.  การเตรียมการบรรยายนอกสถานท่ี 
5.  การสัง่พิมพส์ไลด ์
6.  การจดัท าบนัทึกยอ่ของผูบ้รรยาย 
7.  การพิมพค์ู่มือประกอบการบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. พดูคุยเก่ียวกบัเน้ือหาในบทท่ี 5.2    โครงสร้างเน้ือหาบทเรียน   กิจกรรม งาน ภารกิจ พร้อมสาธิต 
ตวัอยา่งประกอบบนหนา้จอ 
2. นกัเรียนช่วยกนัฝึกปฏิบติัตามท่ีอาจารยไ์ดบ้รรยาย และมอบหมายหวัขอ้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติั 
3. ครูสงัเกต และช่วยนกัเรียนแกไ้ขปัญหาขณะฝึกปฏิบติั      
4. นกัเรียนท าแบบฝึกหดัและกิจกรรมการฝึกทกัษะ ใหแ้นวทาง ปรับปรุง  
วธิีการ  :   
1.  ใหน้กัเรียนใชค้อมพิวเตอร์ประจ าของตนเองท าตามค าสัง่ของครูผูส้อน 
2.  ครูผูส้อนร่วมกบันกัเรียนแต่ละกลุ่ม  ใหค้  าแนะน าขณะเรียนหรือขณะปฏิบติังาน 
3.  ใหน้กัเรียนบนัทึกขั้นตอนและวิธีการท างานท่ีฝึกปฏิบติัภายในชัว่โมงเรียน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์   
2.  คน้ควา้หนงัสือเพ่ิมเติมจากหอ้งสมุดวิทยาลยั 
3.  คน้ควา้เวบ็ไซตจ์ากหอ้งบริการสารสนเทศ (หอ้งอินเตอร์เน็ต) 
4.  ส่ิงพิมพป์ระเภทต่าง  ๆ เช่น หนงัสือคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  /วารสาร/ Brochure /  บทความ        

รายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  สารานุกรม   
5.  ครูผูส้อน, Internet 
 

การวดัผลและประเมนิผล 
        1. ความสนใจในการเรียนรู้ การคน้ควา้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นรายบุคคล  
  2. ผลงาน การซกัถาม  การตอบค าถาม และการสอบปากเปล่า  (Oral Test)   
  3. แบบฝึกหดั และกิจกรรมการฝึกทกัษะ สงัเกตจากโปรแกรม Netop เคร่ืองฯ ผูส้อน   
  4. การท างานเป็นทีม (ใหค้วามส าคญัในการท างานเป็นทีมงาน)   
  5. สงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  6. แฟ้มสะสมผลงาน/แผน่ซีดีสะสมงาน 
 
 
 
 
 
 



บันทึกผลหลงัการจดัการเรียน (ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้, ผลการเรียนของนกัเรียน, ผลการสอนของครู) 
 - ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 1. จ านวนเน้ือหากบัจ านวนเวลา      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
 2. การเรียงล  าดบัเน้ือหากบัความเขา้ใจของนกัเรียน    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
 3. การน าเขา้สู่บทเรียนกบัเน้ือหาแต่ละหวัขอ้    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
 4. วิธีสอนกบัเน้ือหาในแต่ละขอ้      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
 5. การประเมินผลกบัจุดประสงคใ์นแต่ละหน่วย    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
 

 - ผลการเรียนของนักเรียน 
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 - ผลการสอนของครู 
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                -ข้อเสนอแนะ 
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