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คู่มือแผนการสอน 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 
 
 

รหัสวิชา 2901-1001       วิชา  ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ช่ือรายวิชา      ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น รหัสวิชา 2901-1001 
  

ประเภท  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวน 2 หน่วยกิต 3 ช่ัวโมง/สัปดาห์ รวม 68 ช่ัวโมง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 

1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย หนา้ที่และความส าคญัของระบบปฏิบตัิการ 

2. มีความรู้เก่ียวกบัระบบปฏิบติัการต่างๆ ที่ใชง้านเป็นปัจจุบนั 

3. บอกขอ้แตกต่างของระบบปฏิบติัการแบบต่างๆ 

4. มีทกัษะในการติดตั้ง ใชง้านระบบปฏิบติัการต่างๆ 

5. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการใชง้านระบบปฏิบตัิการ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานและระบบปฏิบติัการ 

2. ติดตั้งระบบปฏิบติัการแบบต่างๆ  

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย หนา้ที่และความส าคญัของระบบปฏิบติัการ ประเภทของ
โปรแกรมระบบปฏิบติัการ การติดตั้งและใชง้านระบบปฏิบติัการแบบต่างๆ  ที่เป็นมาตรฐาน
เปิด (Open Standard) และแบบเชิงพาณิชย ์(Commercial) บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
พกพา 
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สารบัญ 

เร่ือง          หน้า 
ตารางวเิคราะห์ค าอธิบายรายวชิา        

ตารางวเิคราะห์การประเมินผลตามสภาพจริง      
แผนจดัการเรียนรู้         
หน่วยการเรียนรู้          
กิจกรรมการเรียนรู้         
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง  การท างานของคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง   
เฉลยแบบฝึกหดั หน่วยที่ 1        
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง  ระบบปฏิบตัิการ       
เฉลยแบบฝึกหดั หน่วยที่2        
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง  ระบบปฏิบตัิการ Windows 7     
เฉลยแบบฝึกหดั บทที่ 3         
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง ระบบไฟล ์และโฟลเดอร์      
เฉลยแบบฝึกหดั  หน่วยที่ 4         
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง การปรับแต่ง Windows      
เฉลยแบบฝึกหดั  บทที่ 5  
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง ติดตั้งและใชร้ะบบปฏิบติัการ Linux  
เฉลยแบบฝึกหดั  บทที่ 6 
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง ระบบปฏิบติัการเครือข่าย  
เฉลยแบบฝึกหดั  บทที่ 7     
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง การใชง้านแทบ็เล็ตเบื้องตน้    
เฉลยแบบฝึกหดั  หน่วยที่  8        
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง การดูแลรักษาและปรับปรุงระบบ    
เฉลยแบบฝึกหดั บทที่ 9        
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง แกไ้ขปัญหา Windows    
เฉลยแบบฝึกหดั บทที่ 10         
แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม  (ผูเ้รียนประเมินตนเอง)     



 4 

แบบประเมินสาระการเรียนรู้   (ผูเ้รียนประเมินตนเอง)     
แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม(ผูส้อนประเมินผูเ้รียน)     
แบบประเมินสาระการเรียนรู้(ผูส้อนประเมินผูเ้รียน)     
แบบสอบถามความพงึพอใจ/ความคิดเห็นต่อส่ือการสอน  
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ตารางวิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา 
ช่ือวิชา      ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น รหัสวิชา 2901-1001   จ านวน    2  หน่วยกิต 

ระยะเวลาเรียน  17  สัปดาห์   จ านวน   3  ช่ัวโมง / สัปดาห์   รวมจ านวน  51  ช่ัวโมง 
 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
พฤติกรรมที่คาดหวังต่อการเรียนการสอน 1 คร้ัง 

ความรู้ ทักษะ จิตพิสัย รวม(ชม.) 
1-2 การท างานของคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์

อินพตุเอาตพ์ตุ 
1 2 1 6 

3-4 ระบบปฏิบตัิการ 1 2 1 6 
5 ระบบปฏิบตัิการ Windows  1 2 1 3 
6-7 ระบบไฟล ์และโฟลเดอร์ 4 4 4 6 
8-9 ปรับแต่ง Windows  2 4 2 6 

10-11 ติดตั้งและใชร้ะบบปฏิบติัการ Linux 2 4 2 6 
12 ระบบปฏิบติัการเครือข่าย 1 2 1 3 
13 การใชง้านแทบ็เล็ตเบื้องตน้ 1 2 1 3 

14-15 การดูแลรักษาและปรับปรุงระบบ  1 2 1 6 
16-17 แกไ้ขปัญหา Windows 1 2 1 6 
   การประเมินผลการเรียน  

รวม 51 
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ตารางวิเคราะห์การประเมินผลตามสภาพจริง 
 

หน่วยที ่ จุดประสงค์การเรียนรู้ เคร่ืองมือวัดผล คะแนน หมายเหตุ 

1.  ขอ้สอบอตันยั 2 จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ที่ไม่ผา่น
ครูผูส้อน
มอบหมายงาน
เพิม่เติมเพือ่
เป็นการพฒันา
ความรู้และ
ทบทวน
บทเรียนของ
ผูเ้รียน หาก
พบวา่ยงัไม่
ผา่น
จุดประสงคก์าร
เรียนรู้อีก จดั
สอนซ่อมเสริม
ให้ 

2.  ขอ้สอบอตันยั 2 

3.  แบบประเมิน 2 

4.  แบบประเมิน 2 

5.  แบบประเมิน 2 

6.  แบบประเมิน 2 
7.  แบบประเมิน 2 

8.  แบบประเมิน 2 

9.  แบบประเมิน 2 

10  แบบประเมิน 2 

11  แบบประเมิน 2 

12  แบบประเมิน 2 

13  แบบประเมิน 2 
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คู่มือครู  และ Course  Syllabus 
 

1.  รหัสวิชา 2901-1001       ช่ือวชิา  ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  ระดบัชั้น ปวช. 
2.  ผู้สอน   ………………………………………………………………………………………… 
3. จุดประสงค์รายวิชาเพือ่ให้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความหมาย หนา้ที่และความส าคญัของระบบปฏิบติัการ 
2. มีความรู้เก่ียวกบัระบบปฏิบติัการต่างๆ ที่ใชง้านเป็นปัจจุบนั 
3. บอกขอ้แตกต่างของระบบปฏิบติัการแบบต่างๆ 
4. มีทกัษะในการติดตั้ง ใชง้านระบบปฏิบติัการต่างๆ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีในการใชง้านระบบปฏิบตัิการ 

4. สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการท างานและระบบปฏิบติัการ 
2. ติดตั้งระบบปฏิบติัการแบบต่างๆ  

5. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความหมาย หนา้ที่และความส าคญัของระบบปฏิบตัิการ ประเภทของ
โปรแกรมระบบปฏิบติัการ การติดตั้งและใชง้านระบบปฏิบติัการแบบต่างๆ  ที่เป็นมาตรฐาน
เปิด (Open Standard) และแบบเชิงพาณิชย ์(Commercial) บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์
พกพา 

6.  แผนจัดการเรียนรู้ 
สปัดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้/เน้ือหา กิจกรรม 
1-2 บทที่ 1 เร่ิมตน้กบัคอมพวิเตอร์ 

1. ส่วนประกอบที่ส าคญัของคอมพวิเตอร์ส่วน
บุคคลได ้

2. ลกัษณะของคอมพวิเตอร์ชนิดต่างๆ  
3. ขั้นตอนการท างานของไมโครโปรเซสเซอร์ 
4. ลกัษณะของอุปกรณ์อินพตุเอาตพ์ตุได ้
5. แบบฝึกหดัหลงัเรียน 

 

- ให้นกัศึกษาคน้ควา้หน่วย
การเรียน 

- บรรยาย  
- อธิบาย ยกตวัอยา่ง  
- แสดงวิธีการปฏิบติัในแต่ 

ละหัวขอ้การเรียนและให้
นักศึกษาปฏิบตัิไปพร้อม
กนั 

- สรุปบทเรียน 
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- แบบฝึกหดั / ทดสอบ 
3-4 บทที่ 2  ระบบปฏิบตัิการ 

 1.   ระบบปฏิบตัิการคืออะไร 
 2.   ความส าคญัของระบบปฏิบตัิการ 
 3.   หนา้ที่ของระบบปฏิบตัิการ 
 4.   หลกัการท างานของระบบปฏิบตัิการ 
 5.   ส่วนประกอบของระบบปฏิบติัการ 
 6.   ประเภทของระบบปฏิบตัิการ 
 7.   แบบฝึกหดัหลงัเรียน 
 

 

- ให้นกัศึกษาคน้ควา้หน่วย
การเรียน 

- บรรยาย  
- อธิบาย ยกตวัอยา่ง  
- แสดงวิธีการปฏิบติัในแต่ 

ละหัวขอ้การเรียนและให้
นักศึกษาปฏิบตัิไปพร้อม
กนั 

- สรุปบทเรียน 

- แบบฝึกหดั / ทดสอบ 
5 บทที่ 3   ระบบปฏิบติัการ Windows    

 1.   ระบบปฏิบตัิการวนิโดวส์ 
 2.   การติดตั้งระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ 
 3.   การใชง้านวนิโดวส์เบื้องตน้ 
 4.   แบบฝึกหดัหลงัเรียน 
 
 
 

- ให้นกัศึกษาคน้ควา้หน่วย
การเรียน 

- บรรยาย  
- อธิบาย ยกตวัอยา่ง  
- แสดงวิธีการปฏิบติัในแต่ 

ละหัวขอ้การเรียนและให้
นักศึกษาปฏิบตัิไปพร้อม
กนั 

- สรุปบทเรียน 

- แบบฝึกหดั / ทดสอบ 
6-7 บทที่  4  ระบบไฟล ์และโฟลเดอร์ 

 1.   ระบบไฟลแ์ละโฟลเดอร์ของวนิโดวส์ 
 2.   การจดัการขอ้มูลเป็นโฟลเดอร์ 
 3.   การจดัการไฟลแ์ละโฟลเดอร์ 
 4.   แบบฝึกหดัหลงัเรียน 
 
 
 

- ให้นกัศึกษาคน้ควา้หน่วย
การเรียน 

- บรรยาย  
- อธิบาย ยกตวัอยา่ง  
- แสดงวิธีการปฏิบติัในแต่ 

ละหัวขอ้การเรียนและให้
นักศึกษาปฏิบตัิไปพร้อม
กนั 
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- สรุปบทเรียน 

- แบบฝึกหดั / ทดสอบ 
8-9 บทที่ 5   การปรับแต่ง Windows  

1. ปรับแต่งหนา้ตา Windows  
2. ปรับแต่งระบบการใชง้านพื้นฐาน 
3. ปรับแต่งการท างานของเมาส์ 
4. ปรับแต่ง User Account 
5. ใชโ้ปรแกรมช่วยงานเพือ่ช่วยในการท างาน 
6. ติดตั้งโปรแกรมใหม่ใน Windows 
7.  แบบฝึกหดัหลงัเรียน 

 

- ให้นกัศึกษาคน้ควา้หน่วย
การเรียน 

- บรรยาย  
- อธิบาย ยกตวัอยา่ง  
- แสดงวิธีการปฏิบติัในแต่ 

ละหัวขอ้การเรียนและให้
นักศึกษาปฏิบตัิไปพร้อม
กนั 

- สรุปบทเรียน 

- แบบฝึกหดั / ทดสอบ 
10-11 บทที่ 6 ติดตั้งและใชร้ะบบปฏิบติัการ Linux 

1. ติดตั้งระบบปฏิบติัการ Linux ได ้ 
2. การใชง้านระบบปฏิบตัิการ Linux เบื้องตน้ได ้

- ให้นกัศึกษาคน้ควา้หน่วย
การเรียน 

- บรรยาย  
- อธิบาย ยกตวัอยา่ง  
- แสดงวิธีการปฏิบติัในแต่ 

ละหัวขอ้การเรียนและให้
นักศึกษาปฏิบตัิไปพร้อม
กนั 

- สรุปบทเรียน 

- แบบฝึกหดั / ทดสอบ 
12 บทที่ 7 ระบบปฏิบติัการเครือข่าย  

1. ระบบปฏิบติัการเครือข่าย NOS 
2.  บริการของ NOS 

- ให้นกัศึกษาคน้ควา้หน่วย
การเรียน 

- บรรยาย  
- อธิบาย ยกตวัอยา่ง  
- แสดงวิธีการปฏิบติัในแต่ 

ละหัวขอ้การเรียนและให้
นักศึกษาปฏิบตัิไปพร้อม
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กนั 
- สรุปบทเรียน 

- แบบฝึกหดั / ทดสอบ 
13 บทที่ 8 การใชง้านแทบ็เล็ตเบื้องตน้   

1. ระบบปฏิบัติิการของแทบ็เล็ต 
2. การใชง้านแทบ็เล็ตเบื้องตน้ 
3. การใชห้นา้จอสมัผสั 
4. จดัการไอคอนบนหนา้ Home 
5. ตั้งค่าคียบ์อร์ดภาษาไทย 
6. การคดัลอก ตดั และวาง 
7. การเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ 
8. การเช่ือมต่อ Wi-Fi 
9.  แบบฝึกหดัหลงัเรียน 

- ให้นกัศึกษาคน้ควา้หน่วย
การเรียน 

- บรรยาย  
- อธิบาย ยกตวัอยา่ง  
- แสดงวิธีการปฏิบติัในแต่ 

ละหัวขอ้การเรียนและให้
นักศึกษาปฏิบตัิไปพร้อม
กนั 

- สรุปบทเรียน 

- แบบฝึกหดั / ทดสอบ 
 14-15 บทที่ 9  การดูแลรักษาและปรับปรุงระบบ  

1. ใชโ้ปรแกรม Disk Defragmenter เพือ่จดั
ระเบียบขอ้มูลในฮาร์ดดิสกไ์ด ้
2. ใชโ้ปรแกรม Disk Cleanup เพือ่ตรวจสอบ
และลบไฟลท์ี่ไม่ไดใ้ชง้านได ้
3. ใชโ้ปรแกรม Task Scheduler เพือ่ก าหนดเวลา
ในการเรียกใชง้านโปรแกรมรักษาระบบได ้
4. ใช ้Power Options ในการจดัการพลงังานได ้ 

 

- ให้นกัศึกษาคน้ควา้หน่วย
การเรียน 

- บรรยาย  
- อธิบาย ยกตวัอยา่ง  
- แสดงวิธีการปฏิบติัในแต่ 

ละหัวขอ้การเรียนและให้
นักศึกษาปฏิบตัิไปพร้อม
กนั 

- สรุปบทเรียน 

- แบบฝึกหดั / ทดสอบ 
16-17 บทที่ 10 แกไ้ขปัญหา Windows  

1. แกปั้ญหาเคร่ืองคา้งไม่ตอบสนอง 
2. การเขา้สู่ Safe Mode  
3. การยอ้นกลบัไปใชไ้ดรเวอร์ตวัเก่า 
4. จดัการพาร์ติชัน่ 

- ให้นกัศึกษาคน้ควา้หน่วย
การเรียน 

- บรรยาย  
- อธิบาย ยกตวัอยา่ง  
- แสดงวิธีการปฏิบตัิในแต่ 

ละหัวขอ้การเรียนและให้
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นักศึกษาปฏิบตัิไปพร้อม
กนั 

- สรุปบทเรียน 

- แบบฝึกหดั / ทดสอบ 
18    ประเมินผลผูเ้รียน  
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หน่วยการเรียนรู้ 
ช่ือวิชา ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น รหัสวิชา 2901-1001 

รวม 3  ช่ัวโมง / สัปดาห์ 
คร้ังที่ หน่วยที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ จ านวนชัว่โมง 
1-2 1 เร่ิมต้นกับคอมพิวเตอร์ 

สาระส าคญั 
1.  ส่วนประกอบที่ส าคญัของคอมพวิเตอร์ส่วน

บุคคลได ้
2. ลกัษณะของคอมพวิเตอร์ชนิดต่างๆ  
3. ขั้นตอนการท างานของไมโครโปรเซสเซอร์ 
4. ลกัษณะของอุปกรณ์อินพตุเอาตพ์ตุได ้

 5.   แบบฝึกหดัหลงัเรียน 

6 

3-4 2 ระบบปฏิบัติการ 
สาระส าคญั 
 1.   ระบบปฏิบตัิการคืออะไร 
 2.   ความส าคญัของระบบปฏิบตัิการ 
 3.   หนา้ที่ของระบบปฏิบตัิการ 
 4.   หลกัการท างานของระบบปฏิบตัิการ 
 5.   ส่วนประกอบของระบบปฏิบติัการ 
 6.   ประเภทของระบบปฏิบตัิการ 
 7.   แบบฝึกหดัหลงัเรียน 

6 

5 
 

3 
 

ระบบปฏิบัติการ Windows  
สาระส าคญั 
      1.  ระบบปฏิบตัิการวนิโดวส์ 
 2.   การติดตั้งระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ 
 3.   การใชง้านวนิโดวส์เบื้องตน้ 
 4.   แบบฝึกหดัหลงัเรียน 
 

3 
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คร้ังที่ หน่วยที่ ช่ือหน่วยการเรียนรู้ จ านวนชัว่โมง 
6-7 
 

4 
 
 

ระบบไฟล์ และโฟลเดอร์ 
สาระส าคญั 
     1.  ระบบไฟลแ์ละโฟลเดอร์ของวนิโดวส์ 
 2.   การจดัการขอ้มูลเป็นโฟลเดอร์ 
 3.   การจดัการไฟลแ์ละโฟลเดอร์ 
 4.   แบบฝึกหดัหลงัเรียน 

6 

8-9 
 

5 
 

การปรับแต่ง Windows  
สาระส าคญั 

1. ปรับแต่งหนา้ตา Windows  
2. ปรับแต่งระบบการใชง้านพื้นฐาน 
3. ปรับแต่งการท างานของเมาส์ 
4. ปรับแต่ง User Account 
5. ใชโ้ปรแกรมช่วยงานเพือ่ช่วยในการท างาน 
6. ติดตั้งโปรแกรมใหม่ใน Windows 
7.  แบบฝึกหดัหลงัเรียน 

 

6 
 

10-11 9 ติดต้ังและใช้ระบบปฏิบัติการ Linux 
สาระส าคญั 

1. ติดตั้งระบบปฏิบติัการ Linux ได ้ 
    2. การใชง้านระบบปฏิบตัิการ Linux เบื้องตน้ได ้

6 

12    7 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย  
สาระส าคญั 

1. ระบบปฏิบติัการเครือข่าย NOS 
     2.  บริการของ NOS 

3 

13 8 การใช้งานแท็บเล็ตเบือ้งต้น 
สาระส าคญั 

1. ระบบปฏิบัติิการของแทบ็เล็ต 
2. การใชง้านแทบ็เล็ตเบื้องตน้ 

3 
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3. การใชห้นา้จอสมัผสั 
4. จดัการไอคอนบนหนา้ Home 
5. ตั้งค่าคียบ์อร์ดภาษาไทย 
6. การคดัลอก ตดั และวาง 
7. การเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ 
8. การเช่ือมต่อ Wi-Fi 

      9.  แบบฝึกหดัหลงัเรียน 
 

14-15 9   การดูแลรักษาและปรับปรุงระบบ 
สาระส าคญั 

1. ใชโ้ปรแกรม Disk Defragmenter เพือ่จดัระเบียบ
ขอ้มูลในฮาร์ดดิสกไ์ด ้
2. ใชโ้ปรแกรม Disk Cleanup เพือ่ตรวจสอบและ
ลบไฟลท์ีไ่ม่ไดใ้ชง้านได ้
3. ใชโ้ปรแกรม Task Scheduler เพือ่ก าหนดเวลาใน
การเรียกใชง้านโปรแกรมรักษาระบบได ้ 
4. ใช ้Power Options ในการจดัการพลงังานได ้

6 

16-17 10 แก้ไขปัญหา Windows 
สาระส าคญั 

1. แกปั้ญหาเคร่ืองคา้งไม่ตอบสนอง 
2. การเขา้สู่ Safe Mode  
3. การยอ้นกลบัไปใชไ้ดรเวอร์ตวัเก่า 

      4. จดัการพาร์ติชัน่ 

6 

  ประเมินผลผู้เรียน  

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ 
    7.1  กิจกรรมครู 

7.1.1 จดัเตรียมเอกสาร หนงัสืออา้งอิง  ส่ือการเรียนทั้งส่ือโสตทศัน์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ตวัอยา่งแฟ้ม
สะสมผลงานของผูเ้รียน 
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7.1.2 น าเขา้สู่บทเรียนโดยการประเมินผูเ้รียนที่หลากหลาย เช่น ถามความรู้พื้นฐานทั้งห้อง 
หรือ ท าแบบฝึกหดัเรียน   

7.1.3 การให้ขอ้มูลหรือการสอน โดยผูส้อนให้ผูเ้รียนศึกษาจากใบความรู้ แบบฝึกหัด สรุป
สาระการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียน ตวัอยา่งแฟ้มสะสมผลงานรุ่นพี่ หรือชุดการเรียน ส่ือโสตทศัน์
แลว้ท าแบบฝึกหดัหากยงัท าไดไ้ม่ครบใหท้บทวนบทเรียนใหผู้เ้รียนใหม่ 

7.1.4 สงัเกต บนัทึกพฤติกรรมผูเ้รียนขณะศึกษาบทเรียน คอยช่วยเหลือใหค้  าแนะน าเม่ือผูเ้รียน
ตอ้งการ 

7.1.5 การประยกุตใ์ช ้โดยใหใ้บมอบหมายงานแก่ผูเ้รียน ด าเนินงานตามจุดประสงคท์ี่ก  าหนด
ไวใ้นใบงาน โดยด าเนินงานในลกัษณะของขั้นตอนทางวทิยาศาสตร์ เร่ิมตั้งแต่ ระบุความตอ้งการของ
ปัญหา  ขั้นศึกษาเพือ่หาสมมติฐาน  ขั้นปฏิบติัเพือ่หาค าตอบ  และสรุปผลของค าตอบที่ไดจ้ากขั้นปฏิบติั 

7.1.6 สงัเกต  บนัทึกพฤติกรรมผูเ้รียนขณะด าเนินงานตามใบงาน  คอยช่วยเหลือใหค้  าแนะน า
เม่ือผูเ้รียนตอ้ง 

7.1.7 แบ่งกลุ่มผูเ้รียนเพื่อด าเนินการตามใบงาน แลว้ผูส้อนเดินส ารวจการด าเนินงานตามใบ
งานของผูเ้รียนหากพบวา่ผูเ้รียนด าเนินการยงัไม่ถูกตอ้งใหค้อยช้ีแนะวธีิที่ถูกตอ้งทนัที 

7.1.8 การตรวจสอบผลการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนร่วมกันก าหนดหัวขอ้ที่จะประเมินงานร่วมกับ
ผูเ้รียนตรวจสอบช้ินงานเพือ่ประเมินและแกไ้ขขอ้บกพร่อง 

7.1.9 สงัเกต บนัทึกพฤติกรรมผูเ้รียนขณะผูเ้รียนท างาน คอยช่วยเหลือใหค้  าแนะน าเม่ือผูเ้รียน
ตอ้งการ 

7.1.10  หากผูเ้รียนไดแ้บ่งกลุ่มรับผิดชอบการด าเนินการตามใบงานใหต้วัแทนกลุ่มหรือสมาชิก
ทั้งกลุ่มลุกขึ้นบอกค าตามพร้อมทั้งวธีิการไดม้าซ่ึงค  าตอบ 

7.1.11   ครูอธิบายเน้ือหา พร้อมแสดงวธีิท าครูใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น 
- ถามตอบ 
- ร่วมกนัสรุป 
- ร่วมกนัวเิคราะห์หาเทคนิคและแนวทางที่ดีและง่าย 
-   ร่วมกนัสร้างโจทยปั์ญหา และ ร่วมกนัสรุปวธีิการแกปั้ญหาที่ก  าหนดในแนวทางที่

ถูกตอ้งและเหมาะสม 
7.1.12 ครูใหน้กัศึกษาตอบค าถามพร้อมออกมาสาธิตวธีิการท าโดยวธีิการสุ่มนกัศึกษาในหอ้ง 
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7.1.13 ครูจดัให้นักศึกษาท ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้เกิดความคิดที่หลากหลายในกระบวนการ
วเิคราะห์หาเหตุและผล แลว้ส่งตวัแทนออกไปแสดงวิธีการหาค าตอบบนกระดานด าในชัว่โมงเรียนใน
แต่ละภาระงาน 

7.1.14 ครูสรุปพร้อมแนะน าเทคนิคและกระบวนการคิดที่ถูกตอ้ง 
7.1.15 ผูเ้รียนท าภาระงานทุกหน่วยการเรียนตามใบงานประจ าหน่วยส่งในเวลาที่ก  าหนด 

แลว้หลงัจากครูไดต้รวจช้ินงานให้ผูเ้รียนท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งและเก็บสะสมช้ินงานเพื่อจดัท าแฟ้ม
สะสมช้ินงานในทุกหน่วยการเรียนรู้หลงัเสร็จส้ินกระบวนการเรียนการสอน 
 
 

7.2  กิจกรรมผู้เรียน 
7.2.1 จดัเตรียมเอกสาร หนงัสือแบบเรียน หนงัสืออา้งอิง ตามที่ผูส้อนและบทเรียนก าหนด 
7.2.2 น าเข้าสู่บทเรียนโดยรับการช้ีแจงวิธีการเรียนรู้ ระยะเวลาที่ท  าการเรียนการสอน 

หลกัการแนวทางการเรียน การประเมินผลการเรียน  
7.2.3 จดักลุ่มกันศึกษา คน้ควา้ หาขอ้มูลจากเอกสารต ารา หนังสือเรียน หนังสืออ้างอิง และ

เรียนจากชุดการเรียนและส่ือการเรียนต่าง ๆ และผูเ้รียนร่วมกนัแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกนัเพือ่หาความคิดรวบยอดใหเ้กิดในแต่ละสาระการเรียนรู้ 

7.2.4 การให้ขอ้มูล โดยศึกษาเน้ือหาจากใบความรู้ ใบงาน หรือส่ือการเรียนต่าง ๆ แล้วท า
แบบฝึกหัด หากยงัท าไดไ้ม่ครบท าการทบทวนบทเรียนใหม่ หากมีปัญหาขอ้ขดัขอ้งให้ขอค าแนะน า
จากผูส้อนและเพือ่นในกลุ่ม 

7.2.5 การประยกุตใ์ช ้ โดยศึกษาใบมอบหมายงาน ด าเนินงานตามจุดประสงคใ์นแต่ละสาระ
การเรียนรู้ตามใบงานที่ก  าหนดไวโ้ดยด าเนินงานในลกัษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ เร่ิมตั้งแต่ 
ระบุความตอ้งการของปัญหา  ขั้นศึกษาเพือ่หาสมมติฐาน  ขั้นด าเนินการปฏิบติัเพือ่ให้ไดม้าซ่ึงค  าตอบ  
สรุปผลของค าตอบที่ไดม้าจากขั้นปฏิบติั หนา้หอ้งเรียน หรือส่งครู ตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นใบมอบหมาย
งาน  หากมีปัญหาใหข้อค าแนะน าจากผูส้อนและเพือ่ในกลุ่มหรือเพือ่ในหอ้งเรียน 

7.2.6 การตรวจสอบผลการเรียนรู้  โดยท ารายงานผลการด าเนินงาน ร่วมกบัผูส้อนก าหนด
หัวขอ้ที่จะประเมินงานในแต่ละสาระการเรียนรู้ และผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบช้ินงานเพื่อ
ประเมินและแกไ้ขขอ้บกพร่อง หากมีปัญหาขดัขอ้งใหข้อค าแนะน าจากผูส้อนและเพือ่นในกลุ่ม 
 

8. ส่ือการเรียนการสอน 
1.  หนงัสือประกอบการเรียนวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้     
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2 .ใบงานประจ าหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วย 
3 . แบบฝึกหดัประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
4 . ตวัอยา่งแฟ้มสะสมช้ินงาน 
5 . ชุดการสอน PowerPoint  แต่ละหน่วยการเรียน 
6.  VCD  CAI      
7.บทเรียนออนไลน์วชิา  ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
  

9. การวัดผลประเมินผล   เก็บคะแนนระหว่างการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้   100  คะแนน   
1. คุณธรรมและจริยธรรม     20   คะแนน 
2. ใบงาน/แบบฝึกหดั(ช้ินงาน/แฟ้มสะสมผลงาน)   30  คะแนน 
3. ทดสอบระหวา่งเรียน       20  คะแนน 
4. ประเมินผลผูเ้รียนหลงัเรียน     30  คะแนน    

10.  การวัดและประเมินผล 
10.1  ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานที่มอบหมายเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนดและถูกตอ้ง 
10.2  ผูเ้รียนมีความสนใจในการตอบค าถามและการสรุปผลการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียนได้

อยา่งถูกตอ้ง 
10.3 เกิดความคิดรวบยอดในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และรู้หลัก เทคนิค และวิธีการได้อยา่ง

รวดเร็วและถูกตอ้ง 
10.4  ผา่นการทดสอบประจ าหน่วยและประมวลผลสาระการเรียนรู้ตลอดภาคเรียน 
10.5  ผูเ้รียนเกิดทกัษะ 
10.6  สงัเกตุพฤติกรรมและการแสดงออกถึงการเล็งเห็นคุณค่าของการน าคณิตศาสตร์มาใชใ้น

ระบบคอมพวิเตอร์ของผูเ้รียน 
10.7 ความสนใจในการเรียนรู้  การคน้ควา้เพื่อแสดงความรู้และค าตอบ  การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม 
10.8 การซกัถามและการตอบค าถาม 
10.9 แบบฝึกหดัและกิจกรรมการฝึกทกัษะ 
10.10 การท างานเป็นทีม (ใหค้วามส าคญัในการท างานเป็นทีม) 
10.11 การประเมินโดยกลุ่มเพือ่น การประเมินตนเอง 
10.12 การเขียนรายงานผลงาน และการแกไ้ขส่วนที่บกพร่องในช้ินงานที่มอบหมาย 
10.13 แฟ้มสะสมผลงานที่มอบหมายในแต่ละหน่วยการเรียน 
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 เคร่ืองมือวัดผล 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (จิตพิสัย) 
1.1  การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสถานศึกษา          
1.2  ตรงต่อเวลา         
1.3 สนใจปฏิบตัิงานที่มอบหมายและความกระตือรือร้นในการเรียน  
1.4 ความรับผดิชอบ        
1.5 ความสะอาดและความเป็นระเบียบ      
1.6 ความซ่ือสตัย ์        

   1.7 การเห็นคุณค่าและมีเจตที่ดี       
2.  ด้านวิชาการ (ด้านทักษะ) 

2.1   ตอบค าถาม      
2.2  หลกัการและเทคนิคในกระบวนการคิด                                                        
2.3  มีความรู้ความเขา้ใจ                           
2.4  ผลงานการปฏิบตัิตามใบงานมีความถูกตอ้ง                                          
2.5  มีทกัษะและวเิคราะห์การใชง้านได ้                                                      
2.6  ความสามารถในการน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการท างานกบัคอมพวิเตอร์                    
2.7  ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนมีความเขา้ใจ                                                        
2.8  กระบวนการแกปั้ญหาและกระบวนการสืบคน้เพือ่หาค าตอบ 
2.6 มีโนภาพและความคิดรวบยอดในการในกระบวนการเรียนรู้ประจ าหน่วย            
 

10.  แหล่งการเรียนรู้ 
10.1 หอ้งสมุดสถานศึกษา 
10.2 หอ้งปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์และสารสนเทศ 
10.3 ผูป้กครอง  เพือ่น ๆ   รุ่นพี ่   และบุคลากรในสถานศึกษา 
10.4 หนงัสือ   E-book   , Elearning   ,  Website  ที่เก่ียวขอ้ง 
10.5 ครูผูส้อน 

 
11.  ผลงานผู้เรียน 
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11.1 รวบรวมผลงานที่เป็นผลงานที่ถูกตอ้งในภาระงานที่มอบหมาย  และผูเ้รียนท าการปรับปรุง
แกไ้ขช้ินงานที่ยงัไม่ถูกตอ้งใหถู้กตอ้ง แลว้จดัท าเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 

11.2 แฟ้มสะสมผลงานการทดสอบของผูเ้รียน 
 
10. เอกสารอ้างอิ ง  
อ. ชิษณุพงศ ์ธญัญลกัษณ์ วชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  ระดบัชั้น ปวช. กรุงเทพมหานคร:บริษทั ซคัเซ
สมีเดียจ ากดั, 2556. 
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แผนจัดการเรียนรู้   วิชา  ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น   รหัสวิชา 2901-1001     ช้ัน ปวช.  
หน่วยที่ 1        เร่ือง   เร่ิมต้นกับคอมพิวเตอร์            สัปดาห์ที่  1-2  เวลา   6  ช่ัวโมง 
 
1. สาระส าคญั 
คอมพวิเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท  างานไดต้ามโปรแกรมที่ป้อนเขา้ไป การท างานประกอบดว้ย 
3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ การรับขอ้มูล การประมวลผล และการแสดงผลลพัธ์ทางเอาตพ์ุต โดยการท างาน
ทั้งหมดจะถูกควบคุมดว้ยโปรแกรมซ่ึงเกิดจากการน าค  าสัง่มาต่อเรียงกนั การท างานค าสัง่แต่ละค าสัง่จะ
ใชส้ญัญาณนาฬิกาควบคุมการท างานต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยประมวลผลกลาง 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
                  1. บอกความหมาย และส่วนประกอบที่ส าคญัของคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลได ้
                  2. อธิบายลกัษณะของคอมพวิเตอร์ชนิดต่างๆ ได ้

3. เขา้ใจขั้นตอนการท างานของไมโครโปรเซสเซอร์ 
4. ยกตวัอยา่งและอธิบายลกัษณะของอุปกรณ์อินพตุเอาตพ์ตุได้ 

 
 

3.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาที่เขา้เรียน 
2. ให้ นั ก ศึ ก ษ าค้น ค ว้า ค ว าม ห ม ายข อ ง
คอมพิวเตอร์  องค์ประกอบในคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
3. ร่ ว ม ส น ท น า เก่ี ย ว กั บ เร่ื อ ง เร่ิ ม ต้ น กั บ
คอมพวิเตอร์ 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. ค้น ค ว้าค ว าม หม ายขอ งคอมพิ ว เต อ ร์ 

องค์ประกอบในคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบ
ต่าง ๆ ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาที) 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหัวขอ้การเรียนและใหน้ักศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบตัิที่
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบตัิตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาที) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิม่เติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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 ก่อนเรียน 
1.  คน้ควา้ความหมายของคอมพิวเตอร์ องคป์ระกอบในคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบต่าง ๆ ใน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
ขณะเรียน 
1. จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
2. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกขึ้นน าเสนอกบัครูผูส้อน 
3. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนที่ออกแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ด้

ขอ้สรุปที่ถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนที่ออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมที่มอบหมาย 

4. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
5. ทบทวนเน้ือหา 
6. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
7. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
2. ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วัดผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผู ้เรียนมีความสนใจ เกิดความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความ
กระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  

2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาที่ก  าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 

 
7. กิจกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 
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1. ผูเ้รียนตอ้งให้ความสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วิธีการ หรือหลกัการง่ายเพื่อให้หา
ค าตอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควิธีการที่ครูผูส้อนสรุปในขณะที่
ท  าการสอน และน าขอ้สงสยัซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังที่เกิดความสบัสน และไม่เขา้ใจ 

2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพือ่เสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ที่ผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพให้เกิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควิธีการ

พร้อมกบัความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดขึ้นโดยตนเองใหไ้ดเ้พือ่เกิด่ความรู้ความเขา้ใจอยา่ง
แทจ้ริงไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 

 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช้ 
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง 
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เลข 
ที่ 

 
 
ช่ือ – สกุล 
ผูรั้บการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ความมีวนิยั ความ

รับผดิชอบ 
มนุษย์
สมัพนัธ ์

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       

แบบและเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ ์

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง           
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10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 

บันทึกหลงัการสอน (ปัญหาและข้อเสนอแนะ) 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนของนกัเรียน 
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ผลการสอนของครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 1 
 
ตอนที่  1 จงเลือกข้อที่ถูกต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดยีว 
  

1. ความสามารถของคอมพวิเตอร์ขึ้นอยูก่บัอะไร 
 ก. การท างานภายในของซีพยี ู  ข. ความถ่ีของสญัญาณนาฬิกา 
 ค. ความเร็วบสับนเมนบอร์ต  ง. ถูกทุกข้อ 
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2. หน่วยความจ าแบบใดที่จดัวา่เป็นหน่วยความจ าหลกั 
 ก. หน่วยความจ าประเภทแรม  ข. ฮาร์ดดิสก ์
 ค. Flash Memory   ง. ถูกทุกขอ้ 
 
 
3. ไมโครโปรเซสเซอร์ถูกเรียกวา่อะไรในคอมพวิเตอร์ 
 ก. ชิพ (chip)    ข. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพยูี 
 ค. เมนบอร์ต    ง. การ์ดแสดงผล 
 
4. การประมวลผลแบบใดที่เรียกไดว้า่ประมวลผลค าสัง่ไดห้น่ึงค  าสัง่ภายในสญัญาณนาฬิกาหน่ึง

ลูก 
 ก. Flash     ข. system on a chip 
 ค. superscalar    ง. dual-core processors 
 
5. การบอกขนาดของหน่วยเก็บขอ้มูลในหน่วยความจ าจะบอกในหน่วยใด 
 ก. รีจีสเตอร์    ข. กิโลไบต์ 
 ค. แอดเดรส    ง. บิต 
 
6. หน่วยความจ าขนาดเล็กที่อยูภ่ายในไมโครโปรเซสเซอร์เรียกวา่อะไร 
 ก. รีจีสเตอร์    ข. หน่วยความจ าแคช 
 ค. หน่วยความจ าหลกั   ง. หน่วยความจ าบฟัเฟอร์ 
 
7. หน่วยความจ าประเภทใดมีความเร็วในการรับส่งขอ้มูลสูงสุด 
 ก. SDRAM    ข. ROM 
 ง. ฮาร์ดดิสก ์    ง. หน่วยความจ าส ารอง 
 
8. หน่วยใดในคอมพวิเตอร์ที่เป็นตวัควบคุมทิศทางการท างานของคอมพวิเตอร์ 
 ก. control unit    ข. register 
 ค. machine cycle   ง. arithmetic logic unit 
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9. อุปกรณ์ต่าง ๆ บนเมนบอร์ตคอมพวิเตอร์จะเช่ือมโยงกนัดว้ยวิธีใด 
 ก. ใชก้ารท างานของสารก่ึงตวัน า  ข. ใช้ระบบบัส 
 ค. เช่ือมโยงทางแสง   ง. เช่ือมโยงทางสายขนาดเล็ก 
 
10. หน่วยแสดงผลจะอยูบ่นคอมพวิเตอร์ประเภทใด 

ก. mobile computer 
ข. notebook computer 
ค. desktop personal computer 
ง. ถูกทุกข้อ 
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แผนจัดการเรียนรู้    วิชา   ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น   รหัสวิชา 2901-1001     ช้ัน ปวช. 
หน่วยที่    2      เร่ือง      ระบบปฏิบัติการ                   สัปดาห์ที่   3-4   เวลา   6  ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคญั 

การใช้งานคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชจ้ะท างานร่วมกบัระบบปฏิบติัการเสมอ ซ่ึงเป็นตวักลางระหว่าง
ผูใ้ชก้บัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ปัจจุบนัระบบปฏิบติัการที่ใชง้านง่าย เรียนรู้ไว และไดรั้บความนิยม
อยา่งสูงคือ ระบบปฏิบติัการ Windows 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. สามารถสัง่งานระบบปฏิบติัการได ้
2. บอกค าสัง่พื้นฐานและประโยชน์ของค าสัง่ในระบบปฏิบติัการได ้
3. รู้จกัระบบปฏิบติัการประเภทต่างๆ ได ้

3.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาที่เขา้เรียน 
2.ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ความหมายของ
ระบบปฏิบตัิการ  
 3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง  ระบบปฏิบตัิการ 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้ความหมายของระบบปฏิบตัิการ  
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาที) 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหัวขอ้การเรียนและใหน้ักศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบตัิที่
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบตัิตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ขั้นสรุป( 30 นาที) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิม่เติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1.  คน้ควา้ความหมายของระบบปฏิบตัิการ และระบบปฏิบติัการชนิดต่างๆ   
ขณะเรียน 
1. ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฎิบตัิตามตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
2. ท าใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
3. ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
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4. จดบนัทึก เทคนิค แนวการที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
5. ผูเ้รียนสรุปความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนตามความเป็นจริง จากภูมิความรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 
6. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ที่สงสยัในเน้ือหาการเรียนรู้ 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

6. วัดผลประเมินผล 
1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานที่มอบหมายเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกล้าแสดงความ

คิดเห็น 
 

7.  กิจกรรมเสนอแนะ 
ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนที่ดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนังสือเก่ียวกบัหน่วยการ

เรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูผูส้อนมอบหมาย ได้
อยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
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เลข 
ที่ 

 
 
ช่ือ – สกุล 
ผูรั้บการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ความมีวนิยั ความ

รับผดิชอบ 
มนุษย์
สมัพนัธ ์

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช้ 
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง 
 

แบบและเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ ์

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง           
 



 33 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 

บันทึกหลงัการสอน (ปัญหาและข้อเสนอแนะ) 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
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ผลการเรียนของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอนของครู 
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 เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่  2

ตอนที ่1 จงเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

1. ระบบปฏิบติัการมีช่ือเตม็วา่อะไร 
  ก. Operator System ข. Operating System 
  ค. Firmware ง. User Interface 
2. หนา้ที่หลกัของระบบปฏิบตัิการคือ 
  ก. ควบคุมการติดต่อส่ือสารในระบบเครือข่าย 
  ข. เป็นตวักลางระหวา่งฮาร์ดแวร์กบัผูใ้ช ้
  ค. แกไ้ขปัญหาการท างานของระบบ 
  ง. จัดการทรัพยากรต่างๆ ภายในระบบ 
3. เม่ือคอมพวิเตอร์หยดุการท างานหรือที่เรียกวา่ “Hang” แสดงวา่โปรเซสของระบบปฏิบติัการอยูใ่น
สถานะใด 
  ก. สถานะพร้อม ข. สถานะท างาน 
  ค. สถานะติดขดั ง. สถานะแน่น่ิง 
4. ส่วนประกอบของระบบปฏิบติัการที่ท  าหนา้ทีใ่นการติดต่อ และควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์คือ 
  ก. โปรแกรมระบบ ข. โปรเซส 
  ค. เคอร์เนล ง. ถูกทั้งขอ้ ก. และ ค. 
5. ขอ้ใดไม่ใช่สถานะการท างานของระบบปฏิบติัการ 
  ก. สถานะพร้อม ข. สถานะท างาน 
  ค. สถานะติดขดั ง. สถานะรอ 
6. ขอ้ใดเป็นส่วนประกอบของระบบปฏิบติัการ 
  ก. เคอร์เนล ข. เฟิร์มแวร์ 
  ค. ฮาร์ดแวร์ ง. ผูใ้ช ้
7. ระบบปฏิบตัิการประเภทใดที่สามารถใช ้CPU มากกวา่ 1 ตวัในการประมวลผล 
  ก. Multi-user ข. Multiprocessing 
  ค. Multitasking ง. Multitreading 
8. ระบบปฏิบติัการประเภทใดที่อนุญาตใหใ้ชง้านโปรแกรมไดม้ากกวา่ 1 โปรแกรมในเวลาเดียวกนั 
  ก. Multi-user ข. Multiprocessing 
  ค. Multitasking ง. Multitreading 
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ตอนที่ 3 จงตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ระบบปฏิบตัิการคืออะไร และมีความส าคญัอยา่งไร 

 ระบบปฏิบัติการ คือ โปรแกรมท่ีถกูสร้างโดยซอฟต์แวร์หรือเฟริมแวร์ (Firmware คือ 

โปรแกรมท่ีประกอบด้วยไมโครโค้ดโปรแกรม ซ่ึงเกบ็อยู่ในหน่วยความจ า Rom และ Prom) หรือทั้ง

ซอฟต์แวร์และเฟิร์มแวร์ เพ่ือให้ฮาร์ดแวร์สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบและมีความถกูต้องแม่นย  า 

2. หนา้ที่ของระบบปฏิบติัการแบ่งออกเป็นก่ีชนิด แต่ละชนิดประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

 หน้าท่ีของระบบปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 หน้าที่หลกั คือ จัดการทรัพยากรต่างๆภายในระบบ 

 หน้าที่รอง  ประกอบด้วย 
 1. เป็นตวักลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับผู้ใช้ (User Interface) เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการท างานของ
ฮาร์ดแวร์ได้ ซ่ึงการติดต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับผู้ใช้อาจอยู่ในรูปของตวัอักษรหรือรูปภาพ 
 2. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์ร่วมกันได้ ในองค์กรส่วนใหญ่จะมีผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่า 1 
คนขึน้ไปและจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกัน เช่น เคร่ืองพิมพ์ อุปกรณ์เกบ็ข้อมลู เป็นต้น 
 3. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบปฏิบัติการจะอนุญาตให้ผู้ใช้แต่ละคนมีสิทธ์ิใช้ข้อมูล
นั้นๆและช่วยจัดคิวของผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลมีความถกูต้องแม่นย  า 
 4. แก้ไขปัญหาการท างานของระบบ ในการท างานของคอมพิวเตอร์บางคร้ังอาจเกิดความผิดพลาด
ในขณะท่ีท างานอยู่ ระบบปฏิบัติการจะท าการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพ่ือให้ระบบมีเสถียรภาพอยู่เสมอ 
 5. ช่วยให้หน่วยอินพตุ-เอาต์พตุท างานได้คล่องตวั ในการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
อินพตุต่างๆต้องอาศยัระบบปฏิบัติการเพ่ือให้ระบบต่างๆท างานได้ถกูต้องและสอดคล้องกัน 
 6. ค านวณทรัพยากรท่ีใช้ไป ในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นเราต้องใช้ทรัพยากรต่างๆท่ีจ าเป็นต่อ
ระบบปฏิบัติการจะช่วยค านวณทรัพยากรท่ีได้ใช้ไปแล้ว เพ่ือให้ผู้ใช้ใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างคุ้มค่า
มากท่ีสุด 
 7. ช่วยให้ระบบท างานเป็นแบบขนาน ระบบปฏิบัติการจะแบ่งการท างานเป็นส่วนๆ เรียกว่า 
โปรเซส ซ่ึงจะท าให้การท างานเสร็จเร็วย่ิงขึน้ 
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 8. จัดการโครงสร้างข้อมูลท่ีจัดเกบ็ไว้ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือให้มีความปลอดภยัต่อข้อมูล 
และมีการเข้าถึงข้อมลูได้รวดเร็ว 
 9. ควบคุมการติดต่อส่ือสารในระบบเครือข่าย เน่ืองจากในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีการ
รับส่งข้อมูลต่างๆระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีต่ออยู่ในระบบ ซ่ึงการติดต่อส่ือสารต่างๆท่ีเกิดขึน้นั้น
ต้อง 

 

3. ระบบปฏิบติัการมีหลกัการท างานอยา่งไร 

 ระบบปฏิบัติการคือการจัดการโปรแกรมต่างๆท่ีก าลงัท างานให้มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
โปรแกรมต่างๆท่ีก าลงัท างานอยู่นั้น เรียกว่า โปรเซส 

 

 
4. ระบบปฏิบติัการมีส่วนประกอบอะไรบา้ง 
 ระบบปฏิบัติการประกอบด้วย 2 ส่วน  

 เคอร์เนล (Kernel) หมายถึง ส่วนกลางของระบบปฏิบัติการ ซ่ึงเป็นส่วนแรกท่ีถกูเรียกมาใช้งาน และ
จะฝังตวัอยู่ในหน่วยความจ าหลกัของระบบ ดงันั้น เคอร์เนลจึงต้องมีขนาดเลก็ โดยเคอร์เนลจะมีหน้าท่ี
ในการติดต่อและควบคุมการท างานของฮาร์ดแวร์ และโปรแกรมใช้งาน 
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 โปรแกรมระบบ (System programs) คือส่วนของโปรแกรมการท างานของระบบปฏิบัติการ ซ่ึงมี
หน้าท่ีติดต่อกับผู้ใช้ และผู้จัดการระบบ เช่น Administrator 
 

 

 5. ระบบปฏิบติัการแบ่งไดเ้ป็นก่ีประเภท แต่ละประเภทมีลกัษณะอยา่งไร 

 
 ระบบปฏิบัติการสามารถแยกเป็นชนิดต่างๆได้ดงันี ้

 แบบหลายผู้ใช้ (Mulit-User) หมายถึง ระบบปฏิบัติการท่ีอนุญาตให้ผู้ใช้งานตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 
สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้ในเวลาเดียวกัน ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบระบบปฏิบัติการท่ีใช้
งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมหรือมินิคอมพิวเตอร์ 

 แบบมัลติโปรเซสซ่ิง (Multiprocessing) หมายถึง ระบบปฏิบัติการซ่ึงสามารถใช้ CPU มากกว่า 1 
ตวัในการประมวลผล หรืออาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ระบบปฏิบัติการท่ีมีการประมวลผลแบบขนาน 

 แบบมัลติทาสกิ้ง (Multitasking) หมายถึง ระบบปฏิบัติการท่ีอนุญาตให้ใช้งานโปรแกรมได้ 
มากกว่า 1 โปรแกรมในเวลาเดียวกัน โดยระบบปฏิบัติการแบบมัลติทาสกิง้จะท าการแบ่งเวลาการใช้
งาน CPU ของโปรแกรมแต่ละตวั ท าให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้พร้อมกัน 

 แบบมัลติทรีดดิ้ง (Multithreading) หมายถึง ระบบปฏิบัติการท่ีอนุญาตให้ส่วนต่างๆ ภายใน
โปรแกรมเดียวกันสามารถท างานได้พร้อมกัน 

 แบบเวลาจริง (Real time) หมายถึง ระบบปฏิบัติการท่ีตอบสนองต่ออินพตุแบบทันทีทันใด จะเป็น
ระบบปฏิบัติการท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือใช้เฉพาะงาน 
 ในบางคร้ังความหมายของมัลติโปรเซสซ่ิงกอ็าจหมายถึง ระบบปฏิบัติการท่ีเป็นแบบมัลติทาสกิง้ก็
ได้ แต่จะแตกต่างกันท่ีแบบมัลติทาสกิง้จะเป็นการใช้โปรแกรมบนระบบท่ีมี CPU เพียงตัวเดียวเท่านั้น 
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แผนจัดการเรียนรู้   วิชา    ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น   รหัสวิชา 2901-1001     ช้ัน ปวช. 
หน่วยที่     3      เร่ือง     ระบบปฏิบัติการ Windows    สัปดาห์ที่   5   เวลา  3   ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคญั 
 การใช้งานคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชจ้ะท างานร่วมกบัระบบปฏิบติัการเสมอ ซ่ึงเป็นตวักลางระหว่าง
ผูใ้ชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ปัจจุบนัระบบปฏิบติัการที่ใชง้านง่าย เรียนรู้ไว และไดรั้บความนิยมอยา่งสูง
คือ ระบบปฏิบตัิการ Windows ในบทน้ีเราจะแนะน าการใชง้านเบื้องตน้ของระบบปฏิบตัิการ Microsoft 
Windows 7 เพือ่ผูเ้รียนจะไดน้ าความรู้ในเร่ืองการใชง้าน Windows 7 ไปใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ติดตั้งระบบปฏิบติัการ Windows 7 ได ้
2. จดัการกบัทาสกบ์าร์ได ้
3. เรียกใชโ้ปรแกรมลกัษณะต่างๆ ได ้
4. ใชค้วามสามารถใหม่ใน Windows 7 ได ้
 

3.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาที่เขา้เรียน 
2.ให้ นั ก ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า ค ว าม ห ม าย ข อ ง
ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ น โ ด ว ส์  ก า ร ติ ด ตั้ ง
ระบบปฏิบตัิการวนิโดวส์ ส่วนประกอบต่าง ๆ 
ในระบบปฏิบตัิการวนิโดวส์ 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกับเร่ือง ระบบปฏิบัติการ 

Windows 7 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. ค้นคว้าความหมายของระบบปฏิบัติการ

วนิโดวส์ การติดตั้งระบบปฏิบติัการวินโดวส์
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบปฏิบัติการ
วนิโดวส ์

3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาที) 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหัวขอ้การเรียนและใหน้ักศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบตัิที่
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบตัิตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาที) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิม่เติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

4.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ค้นคว้าความหมายของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ การติดตั้ งระบบปฏิบัติการวินโดวส์
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ 
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ขณะเรียน 
1. ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฎิบตัิตามตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น  
2.     ท าใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
2. ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
3. จดบนัทึก เทคนิค แนวการที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนาสรุปความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนตามความเป็นจริง จากภูมิความรู้ของผูเ้รียนแต่ละคน 
5. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ที่สงสยัในเน้ือหาการเรียนรู้ 

 
5.  ส่ือการเรียนการสอน 

1. หนงัสือเรียนวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

6. วัดผลประเมินผล 
1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานที่มอบหมายเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกล้าแสดงความ

คิดเห็น 
 
7. กิจกรรมเสนอแนะ 

ถา้ผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนที่ดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนังสือเก่ียวกบัหน่วยการ
เรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูผูส้อนมอบหมาย ได้
อยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 
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เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช้ 
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง 

แบบและเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียน 

เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ ์

เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 
ช่ือ – สกุล 
ผูรั้บการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ความมีวนิยั ความ

รับผดิชอบ 
มนุษย์
สมัพนัธ ์

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
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                                                                                                                (…………………………..) 

บันทึกหลงัการสอน (ปัญหาและข้อเสนอแนะ) 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอนของครู 
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เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที ่ 3 

ตอนที่ 1 จงเติมค าลงในช่องว่างเพือ่ให้ประโยคสมบูรณ์ 

1. Windows 7 แบ่งออกเป็นก่ีรุ่น อะไรบา้ง 

 Windows 7 Stater เป็นรุ่นส าหรับผู้ เร่ิมต้นใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือในสถานศึกษา ใช้งาน
เฉพาะด้านงานเอกสาร และเล่นอินเทอร์เนต็ 

 Windows 7 Home Premium เป็นรุ่นส าหรับผู้ใช้ทั่วไปท่ีมีความช านาญ มีความสามารถพืน้ฐาน
ทั้งงานด้านเอกสาร เล่นอินเทอร์เนต็ การแชร์ไฟล์ในเครือข่าย และคุณสมบัติด้านความบันเทิง 

 Windows 7 Profressional เป็นรุ่นส าหรับกลุ่มองค์กรและภาคธุรกิจทั่วไป ใช้คุณสมบัติใหม่ๆ ได้
เช่น Windows Aero Windows Touch 

 Windows 7 Ultimate เป็นรุ่นสมบูรณ์รองรับการท างานทุกรูปแบบ รวมคุณสมบัติไว้อย่าง
ครบถ้วน 
 

2. เราสามารถ เรียกโปรแกรมเพือ่ใชง้านไดโ้ดยวิธีใดบา้ง 
 2.1 การเรียกโปรแกรมโดยใช้ปุ่ ม Start 
 2.2 เรียกโปรแกรมโดยใช้ค าส่ัง RUN 
 2.3 เรียกโปรแกรมจากไอคอนซอร์ทคัท 
 
3. คุณสมบตัิ Aero Peek มีลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
 Aero Peek เป็นการแอบดหูน้าจอเดสก์ทอ็ป หรือหน้าต่างท่ีต้องการเพียงแป๊บเดียวโดยไม่ต้อง

เปิดขึน้มา โดยปกติแล้ว Windows จะเปิดคุณสมบัตินีเ้อาไว้ ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ด้วยการ
เลือก Peek at desktop บนปุ่ ม Show desktop บริวเณมุมล่างขวาสุดของหน้าจอ 

 
4. คุณสมบตัิ Aero Snap มีลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
 สามารถปรับหน้าต่างตามขนาดมาตรฐานได้อย่างง่าย เช่น การส่ังขยายหน้าจอ หรือเพียงคร่ึง

เดียว กส็ามารถท าได้เพียงแค่ลากหน้าต่างไปท่ีขอบจอ เม่ือจะให้กลบัมาขนาดเดิมกล็ากมาท่ีกลาง
จอ 

 
5. คุณสมบตัิ Aero Shake มีลกัษณะอยา่งไร จงอธิบาย 
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 Aero Shake เป็นการเขย่าหน้าต่างโปรแกรมเพ่ือยบุหน้าต่างอ่ืนๆ ให้เหลือเพียงหน้าต่างเดียวได้ 
เม่ือต้องการกลบัให้เป็นเหมือนเดิมกใ็ห้เขย่าหน้าต่างนั้นๆ อีกคร้ังหน่ึง   

 
6. เราสามารถปิดคอมพวิเตอร์ไดด้ว้ยวธีืการใด แลว้มีรายละเอียดในการปิดอยา่งไรบา้ง 

• Restart ปิด Windows แล้วเปิดกลบัเข้ามาใหม่ 
• Sleep พกัการท างานต่างๆ ไว้ช่ัวคราว แต่สามารถกลบัมาท างานได้อย่างรวดเร็ว เม่ือคลิกเมาส์

หรือกดปุ่ มใดกไ็ด้บนแป้นคีย์บอร์ด 
• Hibernate พกัการท างานไว้ช่ัวคราว โดยเกบ็ข้อมูลการท างานไว้ในฮาร์ดดิสก์ แล้วปิดเคร่ือง เม่ือ

เปิดเคร่ืองกส็ามารถกลบัเข้ามาท างานในส่วนท่ียงัค้างอยู่ได้ แต่จะเปลืองเนือ้ท่ีฮาร์ดดิสก์ในการ
เกบ็ข้อมูลเป็นจ านวนมาก 

• Shut down ปิด Windows และปิดเคร่ืองตามปกติ 
•  

7. จงเติมส่วนประกอบของเดสกท์อ็ป พร้อมทั้งอธิบายความหมายของส่วนประกอบทั้งหมดใหส้มบูรณ์ 
• 1.คือ ไอคอน (Icon) สัญลกัษณ์หรือภาพท่ีใช้แทนโปรแกรม ซ่ึงท�ำ าให้สามารถใช้เมาส์เรียก

โปรแกรมท่ีต้องการใช้อย่างสะดวก 
• 2. คือ หน้าต่าง (Window) ส่ิงต่างๆ ท่ีเราเรียกใช้ใน Windows จะถกูแสดงอยู่ในพืน้ท่ีกรอบ

ส่ีเหล่ียมท่ีมีช่ือเรียกว่าวินโดว (Window) หรือหน้าต่าง โดยแต่ละหน้าต่างจะมีหน้าตาและ
รูปแบบการใช้งานเหมือนกัน ท าให้ประหยดัเวลาในการเรียนรู้ 

• 3 คือ เดสก์ทอ็ป (Desktop) พืน้ท่ีฉากหลงัของ Windows โดยจะแสดงสัญลกัษณ์ภาพแทน
ทรัพยากรต่างๆ ในระบบเหมือนกับวางอยู่บนโต๊ะ ให้เราสามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวก 

• 4 คือ Gadgets โปรแกรมเลก็ๆ ท่ีแสดงอยู่ด้านขวาของหน้าจอ 
• 5.คือ ปุ่ ม Start เม่ือคลิกเมาส์ท่ีปุ่ ม Start จะมีเมนูย่อยเรียงออกมา ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการท างาน

ใน Windows 
• 6 คือ วอลล์เปเปอร์ (Wallpaper) รูปภาพท่ีแสดงบนหน้าจอเดสก์ทอ็ป 
• 7 คือ ทาสก์บาร์ (Taskbar) แถบท่ีอยู่ด้านล่างของหน้าจอ ท าหน้าท่ีแสดงรายช่ือหน้าต่างท่ีปิดอยู่ 

และแสดงสถานะการท างานของระบบ เช่น ภาษาท่ีใช้ และเวลาปัจจุบัน 
• 8 คือ Notification Area ใช้บอกวนัท่ีและเวลา แสดงไอคอน หรืสถานะของโปรแกรม หรือ

อุปกรณ์ต่างๆ 
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แผนจัดการเรียนรู้    วิชา  ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น   รหัสวิชา 2901-1001     ช้ัน ปวช. 
หน่วยที่     4    เร่ือง  ระบบไฟล์ และโฟลเดอร์           สัปดาห์ที่  6-7    เวลา  6  ช่ัวโมง 
 
1. สาระส าคญั 

การจดัเก็บขอ้มูลใน Windows คลา้ยกบัการจดัเก็บเอกสารในส านักงาน โดยขอ้มูลแต่ละช้ินที่
เราสร้างจะถูกเก็บในเคร่ืองเป็นไฟล์แยกจากกัน และเม่ือมีไฟล์เป็นจ านวนมาก การคน้หา
ขอ้มูลจะท าได้ยากขึ้น จึงได้มีการจดัเก็บไฟล์เหล่านั้นไวใ้นโฟลเดอร์ที่ท  าหน้าที่เหมือนเป็น
แฟ้มใส่เอกสารที่สมัพนัธก์นั 
 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เขา้ใจระบบไฟลแ์ละโฟลเดอร์ ใน Windows 7 
2. คน้หาไฟลห์รือโฟลเดอร์ที่ตอ้งการได ้
3. สร้างชอร์ทคทัได ้
4. จดัการไฟลแ์ละโฟลเดอร์ที่ตอ้งการได ้
5. กูไ้ฟลท์ี่ลบจาก Recycle Bin ได ้
6. บีบอดัไฟลแ์ละโฟลเดอร์ได ้

 
 
3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน(สัปดาห์ละ30 นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาที่เขา้เรียน 
2. ให้นักศึกษาคน้ควา้เก่ียวกับการจดัการไฟล์
และโฟลเดอร์  การจดัการขอ้มูลเป็นโฟลเดอร์  
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกับเร่ืองระบบไฟล์ และ
โฟลเดอร์ 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการไฟล์และโฟลเดอร์  

การจดัการขอ้มูลเป็นโฟลเดอร์  
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน(สัปดาห์ละ180 นาที) 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหัวขอ้การเรียนและใหน้ักศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบตัิที่
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบตัิตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( สัปดาห์ละ30 นาที) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิม่เติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน 
1. คน้ควา้เก่ียวกบัการจดัการไฟลแ์ละโฟลเดอร์  การจดัการขอ้มูลเป็นโฟลเดอร์ 
ขณะเรียน 
1. จดบนัทึกการเรียน 
2. สนใจการปฏิบตัิและกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
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3. ท าแบบฝึกหดั 
4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนการการสอน 
5. ผูเ้รียนหาแนวทางและเทคนิคการหาค าตอบ ดว้ยความรู้ความเขา้ใจของตนเองพร้อมจด

บนัทึกเป็นล าดบัขั้นตอนที่จะท าใหต้นเองไม่ลืมสาระการเรียนรู้ 
6. ผูเ้รียนซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจหรือสงัสยัเน้ือหาการเรียนรู้ 
 

5.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วัดผลประเมินผล 
 1.   ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานที่มอบหมายเสร็จทน่ัเวลาที่ก  าหนด 
 2.   ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 

3.   ความสะอาดเรียบร้อยของใบงานและแบบฝึกหดั 
  4.   สนใจกระตือรืนร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกล้าแสดงความ

คิดเห็น 
 

7. กิจกรรมเสนอแนะ 
1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพือ่รับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางที่ดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 

  3.  ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และขยนัปรับปรุงแกไ้ขใบงานและแบบฝึกหดัให้ถูกตอ้ง
ทุกคร้ังที่ท  าผดิ 
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เกณฑก์ารประเมินผล 
 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช้ 
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง 
 

แบบและเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ ์

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 
ช่ือ – สกุล 
ผูรั้บการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ความมีวนิยั ความ

รับผดิชอบ 
มนุษย์
สมัพนัธ ์

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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บันทึกหลงัการสอน (ปัญหาและข้อเสนอแนะ) 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอนของครู 
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เฉลยแบบฝึกหัด   หน่วยที่ 4 
ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
1. ไฟล ์คืออะไร 
 การจัดเก็บข้อมูลใน Windows  คล้ายกับการจัดเกบ็เอกสารในส านักงาน โดยข้อมูลแต่ละช้ินท่ี
เราสร้างจะถกูเกบ็ในเคร่ืองเป็นไฟล์ (file) แยกจากกัน 
 
2. โฟลเดอร์ คืออะไร 
 ในการจัดเก็บข้อมูลจะมีทั้งไฟล์ข้อมูล และไฟล์โปรแกรมซ่ึงมีไฟล์เป็นจ านวนมาก โดยจะท า
ให้การหาข้อมูลท่ีต้องการท าได้ยาก จึงได้มีการจัดเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ท าหน้าท่ีเหมือนเป็นแฟ้มใส่
เอกสารท่ีสัมพนัธ์กัน และ ในโฟลเดอร์ ยงัสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยได้อีก 
 

3. วธีิการเคล่ือนยา้ยไฟลท์ี่ง่ายและรวดเร็วที่สุดท าอยา่งไร จงอธิบาย 
  คลิกเลือกไฟล์ท่ีต้องการ แล้วลากไฟล์นัน้ไปยงัต าแหน่งปลายทาง แล้วปล่อยเมาส์ 

 

4. จงบอกประโยชน์ของการจดัเรียงไฟลม์าสกั 5 ขอ้ 
  1. ช่วยหาไฟล์ท่ีต้องการได้เร็วขึน้ 
  2. หาไฟล์ท่ีมีขนาดใหญ่-เลก็ท่ีสุดได้ 
  3. หาไฟล์ท่ีปรับปรุงล่าสุดได้ 
  4. หาชนิดของไฟล์ท่ีต้องการได้ 
  5. ลบไฟล์ท่ีซ า้กัน หรือไฟล์ขยะได้  

 

5. ไอคอนโปรแกรมที่เป็นชอร์ทคทักบัไอคอนโปรแกรมปกติ มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
  ชอร์ทคัทเป็นไอคอนท่ีเสมือนเป็นเส้นทางลดัไปสู่ตวัไอคอนโปรแกรมจริงๆ ซ่ึงอาจจะอยู่ซ้อน
ไปโฟลเดอร์อ่ืนหลายช้ัน ซ่ึงเวลาใช้งานอาจท าให้เสียเวลา การสร้างชอร์ทคัทไว้ท่ีหน้าเดสก์ทอ็ป ท า
ให้ท างานได้ง่ายขึน้  

 

6. เราสามารถปิดคอมพวิเตอร์ไดด้ว้ยวธีืการใด แลว้มีรายละเอียดในการปิดอยา่งไรบา้ง 

 Log Off  ปิดการท างานของ user ปัจจุบัน และเปิดหน้าจอ Log on ขึน้ใหม่ 
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 Lock พกัการท างานไว้ช่ัวคราว หากต้องการกลบัมาใช้ใหม่ ต้องใส่รหัสผ่าน 

 Restart ปิด Windows แล้วเปิดกลบัเข้ามาใหม่ 

 Sleep พกัการท างานต่างๆ ไว้ช่ัวคราว แต่สามารถกลบัมาท างานได้อย่างรวดเร็ว เม่ือคลิก
เมาส์หรือกดปุ่ มใดกไ็ด้บนแป้นคีย์บอร์ด 

 Hibernate พกัการท างานไว้ช่ัวคราว โดยเกบ็ข้อมูลการท างานไว้ในฮาร์ดดิสก์ แล้วปิด
เคร่ือง เม่ือเปิดเคร่ืองกส็ามารถกลบัเข้ามาท างานในส่วนท่ียงัค้างอยู่ได้ แต่จะเปลืองเนือ้ท่ี
ฮาร์ดดิสก์ในการเกบ็ข้อมลูเป็นจ านวนมาก 

 Shut down ปิด Windows และปิดเคร่ืองตามปกติ 
 
 

7. ในการเลือกไฟลแ์ละโฟลเดอร์มีก่ีวธีิ อะไรบา้ง จงอธิบาย 
  4 วิธี 
  1. เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ทีละไฟล์  โดยคลิกเลือกไฟล์/โฟลเดอร์ท่ีต้องการ  
  2. เลือกหลายไฟล์/โฟลเดอร์ท่ีติดกัน โดยลากเมาส์คลมุกลุ่มไฟล์/โฟลเดอร์ท่ีต้องการ หรือเลือก
ไฟล์/โฟลเดอร์แรกท่ีต้องการ แล้วกด <shift>  จากนั้นคลิกเลือกไฟล์/โฟลเดอร์สุดท้าย 
  3. เลือกหลายไฟล์ท่ีไม่ติดกนั  คลิกเลือกไฟล์ทีต้องการ แล้วกด <Ctrl> ค้างไว้ แล้วเลือกไฟล์ท่ี
เหลือ  
  4. เลือกทุกไฟล์/โฟลเดอร์ในหน้าต่าง โดยการกด <Ctrl>+A  
 
8. เราสามารถจดัเรียงไฟลไ์ดก่ี้วธีิ มีรายละเอียด อะไรบา้ง จงอธิบาย 

4 วิธี  

 Name  จัดเรียงไอคอนตามช่ือ 

 Size  จัดเรียงไอคอนตามขนาดไฟล์ 

 Type  จัดเรียงไอคอนตามชนิดของไฟล์ โดยดจูากสกุลไฟล์ 

 Modified จัดเรียงไอคอนตามวนัเวลาท่ีไฟล์ถกูแก้ไขคร้ังสุดท้าย 
 

 
9. หากตอ้งการก าหนดขนาดของ Recycle Bin ใหมี้ขนาด 5 GB มีขั้นตอนอยา่งไร 
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 1. คลิกเมาส์ปุ่ มขวาท่ี Recycle Bin เลือกค าส่ัง Properties  
 2. เลือกไดรว์ท่ีจะตัง้พืน้ท่ี  
 3. ท่ีช่อง Custom size ก าหนดเป็น 5000 
 
10.  เหตุใดจึงจ าเป็นตอ้งบีบอดัโฟลเดอร์ 
 เพ่ิอลดพืน้ท่ีฮาร์ดดิสก์ หรือส าหรับส่งผ่านอินเทอร์เน็ต 
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แผนจัดการเรียนรู้   วิชา  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น   รหัสวิชา 2901-1001     ช้ัน ปวช. 
หน่วยที่   5    เร่ือง ปรับแต่ง Windows            สัปดาห์ที่  8-9  เวลา 6 ช่ัวโมง 
 
1.สาระส าคญั 
ในบทน้ีเราจะมาเรียนรู้เก่ียวกับการปรับแต่ง Windows ทั้งในเร่ืองของหน้าตาของ Windows การใช้
ระบบพื้นฐาน การใชง้าน User Account การใชโ้ปรแกรมช่วยงานซ่ึงเป็นโปรแกรมเล็กๆ ใน Windows 
และการติดตั้งโปรแกรมใหม่ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ปรับแต่งหนา้ตา Windows ได ้
2. ปรับแต่งระบบการใชง้านพื้นฐานได ้
3. ปรับแต่งการท างานของเมาส์ได ้
4. ปรับแต่ง User Account ได ้
5. ใชโ้ปรแกรมช่วยงานเพือ่ช่วยในการท างานดา้นต่างๆ ได ้
6 ติดตั้งโปรแกรมใหม่ใน Windows ได ้

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน(สัปดาห์ละ 30 นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาที่เขา้เรียน 
2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้การใช ้Control Panel 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกับเร่ือง การปรับแต่งส่วน
ต่างๆ ของ Windows  

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้การใช ้Control Panel 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน(สัปดาห์ละ 180 นาที) 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหัวขอ้การเรียนและใหน้ักศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบตัิที่
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบตัิตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป(สัปดาห์ละ30 นาที) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิม่เติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 
1. คน้ควา้การใชง้าน Control Panel 
ขณะเรียน 
1. จดบนัทึกการเรียน 
2. สนใจการปฏิบตัิและกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
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3. ท าแบบฝึกหดั 
4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนการการสอน 
5. ผูเ้รียนหาแนวทางและเทคนิค ดว้ยความรู้ความเขา้ใจของตนเองพร้อมจด บนัทึกเป็นล าดบั
ขั้นตอนที่จะท าใหต้นเองไม่ลืมสาระการเรียนรู้ 

6. ผูเ้รียนซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจหรือสงัสยัเน้ือหาการเรียนรู้ 
 

6.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 
 

7. วัดผลประเมินผล 
 1.   ผูเ้รียนปฏิบตัิภาระงานที่มอบหมายเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนด 
 2.   ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 

3.   ความสะอาดเรียบร้อยของใบงานและแบบฝึกหดั 
  4.   กระตือรืนร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปบทเรียน และกลา้แสดงความคิดเห็น 

 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 

1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพือ่รับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางที่ดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังที่ท  าผดิ 
4. กลา้ที่จะถามทุกคร้ังที่เกิดความสงสยัและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
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เกณฑก์ารประเมินผล 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช้ 
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง 
 

แบบและเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ ์

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 
ช่ือ – สกุล 
ผูรั้บการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ความมีวนิยั ความ

รับผดิชอบ 
มนุษย์
สมัพนัธ ์

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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บันทึกหลงัการสอน (ปัญหาและข้อเสนอแนะ) 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอนของครู 
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เฉลยแบบฝึกหัด  หน่วยที่ 5 
 
ตอนที่ 1 จงตอบค าถามต่อไปนี ้
1. Screen Saver คืออะไร มีประโยชน์อยา่งไร 
Screen Saver คือก าหนดให้ Windows  แสดงภาพเคล่ือนไหวบนจอภาพในขณะท่ีไม่ได้ใช้งาน 
ประโยชน์ คือ ถ้าเราเปิดเคร่ืองไว้โดยไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ และปล่อยให้จอมอนิเตอร์แสดงผลอย่าง
เดิมไปเร่ือยๆ ล าแสงอิเลคตรอนท่ีกระทบบนจอภาพซ า้ท่ีจุดเดิมตลอดเวลาอาจท าให้จอภาพเส่ือมได้ 
 
2. หากตอ้งการใหภ้าพพื้นหลงัเปล่ียนไปเร่ือยๆ มีขั้นตอนการก าหนดอยา่งไร 
 เลือกภาพหลายๆ ภาพ ใน หน้าต่าง Desktop Background และตัง้เวลาเปล่ียนภาพในช่อง 
Change picture every  
 
3. หากเป็นคนที่ถนดัซา้ย จะมีวธีิการปรับเมาส์อยา่งไร 
 ในหน้าต่าง Mouse Properties คลิกแทบ็ Buttons แล้วคลิกท่ี Switch primary and secondary 
buttons  
 
4. Control Panel คืออะไร มีประโยชน์อยา่งไร จงอธิบาย 
Control Panel เป็นเคร่ืองมือหลกัใน Windows 7 ส าหรับปรับแต่ง และก าหนดค่าต่างๆ ให้กับระบบโดย
รวบรวมไอคอนต่างๆ ส าหรับก าหนดวิธีการท างานของระบบ ตัง้แต่การปรับแต่งเมาส์ คีย์บอร์ด 
ก าหนดวนัเวลาของระบบ การติดตัง้/ถอดถอนโปรแกรม การก าหนดระบบพลงังานของเคร่ือง 
 
5. จงอธิบายการถอดถอนโปรแกรมออกจากระบบอยา่งสมบูรณ์ 
 1. เปิดหน้าต่าง Computer แล้วคลิกท่ี Uninstall or change a program 
 2. คลิกเลือกโปรแกรมท่ีต้องการถอดถอน 
 3. คลิกท่ี Uninstall 
 4. รอจนเสร็จแล้วคลิกท่ีปุ่ ม Yes  
 
6. หากตอ้งการจบัภาพหนา้ต่างที่ตอ้งการ มีวธีิการอยา่งไร 
 กดปุ่ ม <Alt>+<Print Screen> 
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7. มีโปรแกรมอะไรบา้งใน Windows ที่ช่วยส าหรับผูสู้งอายใุนการท างาน 
 โปรแกรม Magnifier ส าหรับขยายหน้าจอ 
 
8. กรณีที่มีบางปุ่ มบนคียบ์อร์ดเสีย เราจะมีวธีิในการพมิพต์วัอกัษรนั้นอยา่งไร 
 ใช้คีย์บอร์ดท่ีอยู่ภายใน Windows ได้ โดยเลือกท่ี Accessories->Ease of Access->On Screen 
Keyboard 
 
9. แนวทางในการก าหนดรหสัผา่นที่ดี ควรตั้งอยา่งไร 

ประกอบด้วยตวัเลขและตวัอักษร  
 

10. User Account ระดบั Standard user สามารถท างานอะไรไดบ้า้ง 
• Administrator เป็นระดบัของ ผู้ดแูลระบบ ท่ี Windows จะสร้างให้โดยอัตโนมัติเม่ือติดตัง้ใน

คร้ังแรก สามารถจัดการกับคอมพิวเตอร์ได้ทุกอย่าง เช่น เพ่ิม/ลบ User Account อ่ืนๆ หรือเข้า
ไปเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะของ User Account ใดกไ็ด้ พร้อมเป็นผู้ ท่ีสามารถติดตัง้โปรแกรม
บนเครืองได้เพียงผู้ เดียว คือเป็นผู้ดแูลระบบทั้งหมดนั่นเอง 

• Standard user เป็นระดบัของ ผู้ใช้ทั่วไป มีความสามารถในการใช้งานจ ากัด คือ สามารถเข้าไป
เปล่ียนแปลงเฉพาะคุณลกัษณะ User Account ของตนเองเท่านั้น โดยไม่สามารถติดตัง้
โปรแกรมลงบนเคร่ืองผ่าน User Account ของตนเองได้ 
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แผนจัดการเรียนรู้   วิชา  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น            รหัสวิชา 2901-1001     ช้ัน ปวช. 
หน่วยที่   6    เร่ือง ติดต้ังและใช้ระบบปฏิบัติการ  Linux   สัปดาห์ที่  10-11  เวลา 6 ช่ัวโมง 
 
1.สาระส าคญั 
Linux เป็นระบบปฏิบัติการที่คล้ายกับระบบ Unix (UNIX-Compatible) ที่มีประสิทธิภาพสูงตวัหน่ึง 
จุดเด่นคือ Linux เป็นซอฟต์แวร์ภายใต้ลิขสิทธ์ิ GNU GPL (GNU General Public License, บางคร้้ัง
เรียกว่า GPL) สามารถใช้งานโดยที่ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เราสามารถหาซอฟต์แวร์ Linux ได้จาก
เคร่ืองให้บริการ FTP หลายแห่งบนอินเทอร์เน็ต หรืออาจจะตอ้งจ่ายเงินเล็กน้อยเพือ่สัง่ซ้ือแผ่นซีดี จาก
บริษทัจ าหน่ายซอฟตแ์วร์ต่างๆ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ติดตั้งระบบปฏิบติัการ Linux ได ้ 
2. การใชง้านระบบปฏิบตัิการ Linux เบื้องตน้ได ้
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน(สัปดาห์ละ 30 นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาที่เขา้เรียน 
2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้การติดตั้ง Linux 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกับเร่ือง การปรับแต่งส่วน
ต่างๆ ของ Windows  

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้ติดตั้ง Linux 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน(สัปดาห์ละ 180 นาที) 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหัวขอ้การเรียนและใหน้ักศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบตัิที่
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
5. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
6. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบตัิตาม 
7. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัและจดบนัทึก 
8.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป(สัปดาห์ละ30 นาที) 
5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
6. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
7. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิม่เติม 
8. ท าแบบทดสอบ 

 
5. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
6. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
7. ฟังและจดบนัทึก 
8. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 
1. คน้ควา้การติดตั้ง Linux 
ขณะเรียน 
1. จดบนัทึกการเรียน 
2. สนใจการปฏิบตัิและกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
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3. ท าแบบฝึกหดั 
4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนการการสอน 
5. ผูเ้รียนหาแนวทางและเทคนิค ดว้ยความรู้ความเขา้ใจของตนเองพร้อมจด บนัทึกเป็นล าดบั
ขั้นตอนที่จะท าใหต้นเองไม่ลืมสาระการเรียนรู้ 

6. ผูเ้รียนซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจหรือสงัสยัเน้ือหาการเรียนรู้ 
 

6.  ส่ือการเรียนการสอน 
7. หนงัสือเรียนวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
8. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
9. ใบงานและแบบฝึกหดั 
10. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
11.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
12. ซีดีส่ือการสอน 
 

7. วัดผลประเมินผล 
 1.   ผูเ้รียนปฏิบตัิภาระงานที่มอบหมายเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนด 
 2.   ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 

3.   ความสะอาดเรียบร้อยของใบงานและแบบฝึกหดั 
  4.   กระตือรืนร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปบทเรียน และกลา้แสดงความคิดเห็น 

 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 

1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพือ่รับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางที่ดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังที่ท  าผดิ 
4. กลา้ที่จะถามทุกคร้ังที่เกิดความสงสยัและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
 
 
 

 



 67 

 

เกณฑก์ารประเมินผล 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช้ 
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง 
 

แบบและเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ ์

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 
ช่ือ – สกุล 
ผูรั้บการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ความมีวนิยั ความ

รับผดิชอบ 
มนุษย์
สมัพนัธ ์

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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บันทึกหลงัการสอน (ปัญหาและข้อเสนอแนะ) 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอนของครู 
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เฉลยแบบฝึกหัด  หน่วยที่ 6 
ตอนที่ 1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. Linux ถือก าเนิดขึ้นไดอ้ยา่งไร 

ก าเนิดขึ้นในฟินแลนด ์โดยลีนุส โทรวลัดส์ (Linus Trovalds) นกัศึกษาภาควชิาวทิยาการ
คอมพวิเตอร์ ในมหาวทิยาลยัเฮลซิงกิ ลีนุส เห็นว่าระบบมินิกซ์ (Minix) ที่เป็นระบบยนิูกซ์บน
พซีีในขณะนั้น ยงัมีความสามารถไม่เพยีงพอแก่ความตอ้งการ จึงไดเ้ร่ิมตน้ท าการเขียนส่วน
ของเคอร์เนลหรือแกนกลางของระบบปฏิบตัิการ โดยจุดประสงคอี์กประการ คือตอ้งการท า
ความเขา้ใจในวชิาระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ดว้ย เม่ือเขาเร่ิมพฒันา Linux ไปช่วงหน่ึงแลว้ เขาก็
ไดช้กัชวนใหน้กัพฒันาโปรแกรมอ่ืนๆ มาช่วยท าการพฒันา Linux  ซ่ึงความร่วมมือส่วนใหญ่ก็
จะเป็นความร่วมมือผา่นทางอินเทอร์เน็ต ลีนุสจะเป็นคนรวบรวมโปรแกรมที่ผูพ้ฒันาต่างๆ ได้
ร่วมกนัท าการพฒันาขึ้นมาและแจกจ่ายใหท้ดลองใชเ้พือ่ทดสอบหาขอ้บกพร่อง 

 
2. Linux เป็นระบบปฏิบติัการที่ไม่มีลิขสิทธ์ิ หมายความวา่อยา่งไร 

จริงๆ แลว้มีลิขสิทธ์ิ แต่วา่เราสามารถใชง้าน Linux โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายโดยปฏิบติัตามเง่ือนไข
ของ GNU Public License (GPL) 

 
3. Linux ดิสทริบิวชัน่ คืออะไร ยกตวัอยา่งมา 3 ตวัอยา่ง 

เป็นซอฟตแ์วร์ “พร้อมใช”้ตวัอยา่งเช่น  Ubuntu RedHat ลินุกซ์ทะเล 
 

4. swap คืออะไร ในระหวา่งการติดตั้งระบบปฏิบติัการ Linux 
 พืน้ท่ีท่ีใช้แทนหน่วยความจ าหลกั(RAM)  ในกรณีความจ าหลกัไม่พอ 
 
5. Dash home ท าหนา้ที่เก่ียวกบัอะไร 
 ใช้ค้นหาโปรแกรมใช้งาน 
 
6. โปรแกรมพื้นฐานดา้น Office ใน Linux Ubuntu เปรียบเทียบไดก้บัโปรแกรมอะไรบา้งในชุด Office 
ของ Windows  
 LibreOffice Writer  = Microsoft Word 
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LibreOffice Calc  = Microsoft Excel  
LibreOffice Impress = Mcrosoft PowerPoint  
 

7. จงเติมส่วนประกอบของหนา้จอ พร้อมทั้งอธิบายความหมายของส่วนประกอบทั้งหมดใหส้มบูรณ์ 
 1. แถบสถานะและตัง้ค่า เป็นส่วนแสดงเวลา เสียง จดหมายท่ีเข้ามา 

2. Start up application (ตวัท่ีก าหนดเรียกใช้บ่อยๆ) สามารถเพ่ิม-ลบโปรแกรมได้ 
3. Dash home ใช้ค้นหาโปรแกรมใช้งาน 
4. แถบเมน ู เป็นโปรแกรมท างาน 
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แผนจัดการเรียนรู้   วิชา  ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น            รหัสวิชา 2901-1001     ช้ัน ปวช. 
หน่วยที่   7    เร่ือง ระบบปฏิบัติการเครือข่าย                สัปดาห์ที่  10-11  เวลา 6 ช่ัวโมง 
 
1.สาระส าคญั 

ผูใ้ชง้านคอมพวิเตอร์ในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะมีเคร่ืองพซีีที่ใชง้านส่วนตวัเช่ือมต่อเขา้กบั
เครือข่าย ผูใ้ชเ้หล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งแชร์ขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั แต่ขอ้มูลที่แชร์นั้นตอ้งการระบบ
รักษาความปลอดภยั ดว้ยเหตุน้ีหลายบริษทัจึงไดพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ที่เรียกวา่ “ระบบปฏิบตัิการ
เครือข่าย หรือ NOS (Network Operating System)” เพือ่ท  าหนา้ที่จดัการเครือข่ายซ่ึง
ประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ มากมาย  

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ระบบปฏิบติัการเครือข่าย NOS 
2.  บริการของ NOS 
 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน(สัปดาห์ละ 30 นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาที่เขา้เรียน 
2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้ระบบปฏิบติัการเครือข่าย 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกับเร่ือง การปรับแต่งส่วน
ต่างๆ ของ Windows  

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้ระบบปฏิบติัการเครือข่าย 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน(สัปดาห์ละ 180 นาที) 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหัวขอ้การเรียนและใหน้ักศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบตัิที่
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
9. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
10. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบตัิตาม 
11. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัและจดบนัทึก 
12.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป(สัปดาห์ละ30 นาที) 
9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
10. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
11. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิม่เติม 
12. ท าแบบทดสอบ 

 
9. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
10. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
11. ฟังและจดบนัทึก 
12. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 
1. คน้ควา้ระบบปฏิบติัการเครือข่าย 
ขณะเรียน 
1. จดบนัทึกการเรียน 
2. สนใจการปฏิบตัิและกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
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3. ท าแบบฝึกหดั 
4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนการการสอน 
5. ผูเ้รียนหาแนวทางและเทคนิค ดว้ยความรู้ความเขา้ใจของตนเองพร้อมจด บนัทึกเป็นล าดบั
ขั้นตอนที่จะท าใหต้นเองไม่ลืมสาระการเรียนรู้ 

6. ผูเ้รียนซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจหรือสงัสยัเน้ือหาการเรียนรู้ 
 

6.  ส่ือการเรียนการสอน 
13. หนงัสือเรียนวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
14. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
15. ใบงานและแบบฝึกหดั 
16. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
17.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
18. ซีดีส่ือการสอน 
 

7. วัดผลประเมินผล 
 1.   ผูเ้รียนปฏิบตัิภาระงานที่มอบหมายเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนด 
 2.   ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 

3.   ความสะอาดเรียบร้อยของใบงานและแบบฝึกหดั 
  4.   กระตือรืนร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปบทเรียน และกลา้แสดงความคิดเห็น 

 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 

1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพือ่รับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางที่ดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังที่ท  าผดิ 
4. กลา้ที่จะถามทุกคร้ังที่เกิดความสงสยัและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
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เกณฑก์ารประเมินผล 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์

 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช้ 
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง 
 

แบบและเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ ์

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง           
 



 76 

 

 

 
เลข 
ที่ 

 
 
ช่ือ – สกุล 
ผูรั้บการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ความมีวนิยั ความ

รับผดิชอบ 
มนุษย์
สมัพนัธ ์

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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บันทึกหลงัการสอน (ปัญหาและข้อเสนอแนะ) 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอนของครู 
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เฉลยแบบฝึกหัด  หน่วยที่ 7 
ตอนที่ 1  ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
1. ความหมายของ NOS  

คือระบบปฏิบัติการท่ีถกูออกแบบมาส าหรับจัดการงานด้านการติดต่อส่ือสารระหว่าง
คอมพิวเตอร์ และช่วยให้คอมพิวเตอร์ท่ีต่ออยู่กับเครือข่ายสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
ฮาร์ดดิสก์ หรือเคร่ืองพิมพ์ร่วมกันได้ 
 

2. ยกตวัอยา่งของระะบบปฏิบติัการเครือข่ายที่นิยมใชม้า 3 ตวัอยา่ง 
  Netware, Windows Server, Unix 

 
3. บริการของระบบ NOS มีอะไรบา้ง 
 1. บริการจัดเกบ็ไฟล์ และการพิมพ์ (File and Print Services) 
 2. บริการดแูลและจัดการระบบ (Management Services) 
 3. บริการรักษาความปลอดภยั (Security Services) 
 4. บริการอินเทอร์เนต็และอินทราเนต็ (Internet/Intranet Services) 
 5. บริการมัลติโพรเซสซ่ิง และคลสัเตอร์ร่ิง (Multiprocessing and Clustering Services) 
 
4. บริการจดัเก็บไฟล ์และการพมิพ ์มีลกัษณะอยา่งไร 

บริการจัดเกบ็ไฟล์และการพิมพ์ของระบบจะขึน้อยู่กับความสามารถในการจัดการเคร่ืองพิมพ์ 
ความสามารถในการจัดการเก่ียวกับพืน้ท่ีเกบ็ไฟล์ท่ีแชร์ระหว่างผู้ใช้ รวมถึงระบบควบคุมการ
เข้าใช้ทรัพยากร 
 

5. บริการดูแลและจดัการระบบ มีลกัษณะอยา่งไร 
 การจัดการเก่ียวกับผู้ใช้ (User Accounts) 
 ควบคุมคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเข้ากับเครือข่าย  
 ควบคุมการท างานของอุปกรณ์เครือข่าย 
 จ่าย IP อัตโนมัติ ให้เคร่ืองลกูข่าย 
 การรายงานเก่ียวกับข้อผิดพลาดต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในเครือข่าย 
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 การเฝ้าดรูะบบเครือข่ายเพ่ือทราบถึงปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้และสามารถแก้ไขได้ทันเวลา
หรือก่อนท่ีจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ 
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แผนจัดการเรียนรู้   วิชา ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น   รหัสวิชา 2901-1001     ช้ัน ปวช. 
หน่วยที่ 8   เร่ือง    การใช้งานแท็บเล็ตเบือ้งต้น        สัปดาห์ที่  13  เวลา 3  ช่ัวโมง 
 
1. สาระส าคญั 
 แท็บเล็ตพีซีเป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคลที่มีคุณสมบติัคลา้ยกบัโน้ตบุ๊ค แต่วธีิการใชง้าน
จะเป็นลกัษณะของการใชมื้อสมัผสั หรือ Stylus ขีดเขียนบนหน้าจอโดยตรง (touch screen) ในบทน้ีจะ
แนะน า การใชง้านอุปกรณ์แทบ็เล็ตเบื้องตน้ 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. ระบบปฏิบัติิการของแทบ็เล็ต 
2. การใชง้านแทบ็เล็ตเบื้องตน้ 
3. การใชห้นา้จอสมัผสั 
4. จดัการไอคอนบนหนา้ Home 
5. ตั้งค่าคียบ์อร์ดภาษาไทย 
6. การคดัลอก ตดั และวาง 
7. การเช่ือมต่อกบัคอมพวิเตอร์ 
8. การเช่ือมต่อ Wi-Fi 

 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาที่เขา้เรียน 
2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้การใชแ้ทบ็เล็ตเบื้องตน้ 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองการใชแ้ทบ็เล็ต 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้การใชแ้ทบ็เล็ต 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาที) 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหัวขอ้การเรียนและใหน้ักศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบตัิที่
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบตัิตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาที) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิม่เติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

 
5.  กิจกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนเรียน 
1. คน้ควา้การใชแ้ทบ็เล็ต 
ขณะเรียน 
1. จดบนัทึกการเรียน 
2. สนใจการปฏิบตัิตามใบงานและกลา้ในการแสดงความคิดเห็นและตอบค าถาม 
3. ท าแบบฝึกหดั 
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4. ผูเ้รียนสรุปความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนการการสอน 
5. ผูเ้รียนหาแนวทางและเทคนิคการหาค าตอบ ด้วยความรู้ความเขา้ใจของตนเองพร้อมจด 
บนัทึกเป็นล าดบัขั้นตอนที่จะท าใหต้นเองไม่ลืมสาระการเรียนรู้ 

6. ผูเ้รียนซกัถามเม่ือไม่เขา้ใจหรือสงัสยัเน้ือหาการเรียนรู้ 
 

6.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 
 

7. วัดผลประเมินผล 
 1.   ผูเ้รียนปฏิบตัิภาระงานที่มอบหมายเสร็จทน่ัเวลาที่ก  าหนด 
 2.   ตอบค าถามและท าใบงานและแบบฝึกหดัไดถู้กตอ้ง 

3.   ความสะอาดเรียบร้อยของใบงานและแบบฝึกหดั 
  4.   กระตือรืนร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปบทเรียน และกลา้แสดงความคิดเห็น 

 
8. กิจกรรมเสนอแนะ 

1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพือ่รับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางที่ดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังที่ท  าผดิ 
4. กลา้ที่จะถามทุกคร้ังที่เกิดความสงสยัและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
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เกณฑก์ารประเมินผล 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช้ 
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง 
 

แบบและเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ ์

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 
ช่ือ – สกุล 
ผูรั้บการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ความมีวนิยั ความ

รับผดิชอบ 
มนุษย์
สมัพนัธ ์

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
                                                                                                                (…………………………..) 
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บันทึกหลงัการสอน (ปัญหาและข้อเสนอแนะ) 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอนของครู 
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เฉลยแบบฝึกหัด  หน่วยที่  8 
1. อธิบายความหมายของแทบ็เล็ตมาพอสงัเขป 
 คอมพิวเตอร์พกพาหรือคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้งานขณะเคล่ือนท่ีได้ขนาดกลางท่ีมีหน้าจอ
แบบสัมผสัในการใช้งานเป็นหลกั 
 
2. อธิบายการใชห้นา้จอสมัผสั 

2.1 แตะ เป็นการเรียกใช้งานหรือเปิดดขู้อมูล 
2.2 แตะติดกนั 2 คร้ัง เป็นการขยายภาพหรือเวบ็ให้ใหญ่ขึน้ และเม่ือต้องการให้เลก็ลง
เหมือนเดิม ให้แตะติดกัน 2 คร้ัง ซ า้อีกคร้ัง 
2.3 แตะคา้ง เป็นการเปิดเมนูลดัเช่น การเลือกข้อความ การคัดลอก การวาง 
2.4 ตวดั เป็นการเล่ือนขึน้ลง ซ้ายขวาอย่างรวดเร็ว เช่น เล่ือนหน้าเวบ็ แผนท่ี หรือ 
รูปภาพ 
2.5 แตะคา้งแลว้ลาก เป็นการย้ายไอคอน ชอร์ทคัท หรือวิดเจต็ต่างๆ ไปยงัต าแหน่งท่ีต้องการ 
2.6 บีบน้ิว/กางน้ิว  เป็นการขยายให้ใหญ่ขึน้เร่ือยๆ และการแตะแล้วบีบเข้าหากันเป็นการย่อ
ขนาดหน้าเร่ือยๆ จนเท่ากับขนาดจริง 
 

3. การคดัลอก ตดั และวาง ในแทบ็เล็ต มีขั้นตอนอยา่งไร 
 1. เปิดแอพพลิเคช่ันหรือเวบ็เพจยงัส่วนท่ีมีข้อความท่ีเราต้องการคัดลอก 

2. แตะลาก  เพ่ือเลือกจุดเร่ิมต้นของข้อความ และแตะลาก  เพ่ือก าหนดจุดส้ินสุด
ข้อความ 

3. แตะท่ีค าส่ัง คัดลอก (Copy) 
4. เปิดแอพพลิเคช่ันท่ีต้องการ แตะค้างในต าแหน่งท่ีจะวางข้อความ แล้วแตะ วาง (Paste) 
 

4. บอกขั้นตอนการเช่ือมต่อแทบ็เล็ตกบั Wi-Fi 
 1. แตะท่ีไอคอน Settings 

2. ท่ี Wi-Fi แตะเล่ือนปุ่ มเปิดการท างาน หรือ ON 
3. แทบ็เลต็จะแสดงรายการเครือข่ายท่ีค้นพบ ให้แตะเลือกเครือข่ายท่ีต้องการเช่ือมต่อ 
4. กรอกรหัสผ่านของ Wi-Fi แล้วคลิกปุ่ ม เช่ือมต่อ (Connect) 
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5. จงอธิบายส่วนประกอบของ Home Screen ดงัรูป 
 1. Search ใช้ส าหรับค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ แอพพลิเคช่ัน ทั้งในเวบ็ไซต์และตวัเคร่ือง 

2. Apps แตะเพ่ือเข้าสู่แอพพลิเคช่ันทั้งหมดท่ีมีในเคร่ืองของเรา 
3. ปุ่ มควบคุม ได้แก่ ปุ่ ม Back ปุ่ ม Home ปุ่ ม Recent Apps และปุ่ มจับภาพหน้าจอ 
4. Icon App สามารถเอาออกมาแสดงไว้ท่ีหน้าจอหลกั เพ่ิม-ลบได้ เคล่ือนย้ายไปมาได้ 
5. พืน้ท่ีแสดงสถานะต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนนาฬิกา สัญญาณโทรศพัท์ สถานะแบตเตอร่ี 
สถานะ WiFi 3G  
6. วิดเจต็ (widget) เป็นโปรแกรมเลก็ๆ ท่ีช่วยเสริมการท างาน เช่น นาฬิกา สภาพอากาศ 
ปฏิทินนัดหมาย 
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แผนจัดการเรียนรู้  วิชา   ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น   รหัสวิชา 2901-1001     ช้ัน ปวช. 
หน่วยที่  9     เร่ือง   การดูแลและรักษาระบบ            สัปดาห์ที่  14-15  เวลา 6  ช่ัวโมง 
 
1.  สาระส าคญั 
การเรียนรู้การใชง้านระบบปฏิบตัิการ Windows ควรมีการเรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาระบบปฏิบติัการ
น้ีควบคู่กนัไปเช่น การตรวจสอบฮาร์ดดิสก ์การจดัระเบียบขอ้มูลในฮาร์ดดิสก ์การตรวจสอบและลบ
ไฟลท์ี่ไม่ไดใ้ชง้าน การก าหนดเวลาในการเรียกใชง้านในโปรแกรมรักษาระบบ การดูแลรักษาระบบ
แบบอตัโนมตัิ การรายงานขอ้มูลทางเทคนิคของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ทั้งน้ีเพือ่ท  าใหค้อมพวิเตอร์ไดรั้บ
การบ ารุงรักษาและมีความพร้อมในการน ามาใชง้านไดดี้นัน่เอง 
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  

1. ใชโ้ปรแกรม Disk Defragmenter เพือ่จดัระเบียบขอ้มูลในฮาร์ดดิสกไ์ด ้
2. ใชโ้ปรแกรม Disk Cleanup เพือ่ตรวจสอบและลบไฟลท์ี่ไม่ไดใ้ชง้านได ้
3. ใชโ้ปรแกรม Task Scheduler เพือ่ก าหนดเวลาในการเรียกใชง้านโปรแกรมรักษาระบบได ้
4. ใช ้Power Options ในการจดัการพลงังานได ้

 
4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาที่เขา้เรียน 
2. ใหน้ักศึกษาคน้ควา้ความหมายของปัญหาต่าง 
ๆ ที่เกิดกบัระบบ  
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง ปัญหาที่เกิดกบัการ
ใชง้าน Windows 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้ความหมายของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกบั

ระบบ  
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาที) 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหัวขอ้การเรียนและใหน้ักศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบตัิที่
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบตัิตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาที) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิม่เติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

5.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. คน้ควา้ความหมายของปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกบัระบบ  
ขณะเรียน 
1.  ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฎิบตัิตามตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
2.  ตั้งใจฟังการอธิบาย และแนะน าจากครู 
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3.  ท าใบงานและฝึกหดั 
4.  ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดั 
5.  จดบนัทึก เทคนิค แนวการที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
6. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ที่สงสยัในเน้ือหาการเรียนรู้ 
7. ผูเ้รียนสรุปความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนการสอน 

6.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

7. วัดผลประเมินผล 
1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานที่มอบหมายเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกล้าแสดงความ

คิดเห็น 
5. มีความพยายามปรับปรุงแกไ้ขใบงานและแบบฝึกหดัใหถู้กตอ้งแลว้น าส่งครูผูส้อน 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
1. ถ้าผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนที่ดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนังสือเก่ียวกบัหน่วย

การเรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูผูส้อนมอบหมาย 
ไดอ้ยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

2.  ผูเ้รียนตอ้งมีความขยนั หมัน่ฝึกฝนบทเรียนอยูเ่สมอทั้งก่อนและหลงัเรียน 
3.  ผูเ้รียนตอ้งมีความกลา้ที่จะถามเม่ือสงสยัทั้งในหอ้งและนอกหอ้งเรียนกบัครูผูส้อน 
 
 
 
 



 91 

 
 

เกณฑก์ารประเมินผล 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช้ 
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง 
 

แบบและเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ ์

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 
ช่ือ – สกุล 
ผูรั้บการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ความมีวนิยั ความ

รับผดิชอบ 
มนุษย์
สมัพนัธ ์

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
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                                                                                                                (…………………………..) 

บันทึกหลงัการสอน (ปัญหาและข้อเสนอแนะ) 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอนของครู 
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เฉลยแบบฝึกหัด หน่วยที่ 9  
 

1.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถูกตอ้ง 
 ก. เม่ือตอ้งการจดัระเบียบขอ้มูลในฮาร์ดดิสก ์ใหใ้ชโ้ปรแกรม Disk Defragmenter 
 ข. โปรแกรม Disk Defragmenter สามารถช่วยเพิ่มเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ได้  

 ค. เราควรหยดุใชโ้ปรแกรมอ่ืนๆ ชัว่คราวหากเราก าลงัจดัระเบียบขอ้มูลฮาร์ดดิสกอ์ยู ่
 ง. เราสามารถใชโ้ปรแกรม Disk Cleanup เพือ่ลบไฟลข์ยะต่างๆ ได ้
 
2.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นกบัฮาร์ดดิสก ์
 ก. เปิดโปรแกรมบางโปรแกรมไม่ได้  ข. มีไฟลข์ยะในปริมาณมาก 

 ค. เขียนขอ้มูลเพิม่ลงไปไม่ได ้  ง. Windows ท างานชา้ลง 
 
3.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ประเภทของขอ้มูลที่สามารถลบไดโ้ดยใชโ้ปรแกรม Disk Cleanup 
 ก. ไฟลท์ี่ไม่มีความส าคญัสามารถลบทิ้งได ้
 ข. ไฟลท์ี่อยูใ่น Recycle Bin 
 ค. ไฟล์ข้อมูลที่ไม่ต้องการใช้งานแล้ว 

 ง. ไฟลข์อ้มูลที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต 
 
4. ขอ้ใดต่อไปน้ี ที่สามารถลบทิ้งได ้โดยไม่ผลต่อการท างานของคอมพวิเตอร์  
 ก. Temporary Internet Files  ข. Temporary Files 
 ค. Microsoft Office Temporary Files  ง. ถูกทุกข้อ 

 
5. Temporary Files เกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร 
 ก. โปรแกรมเกิดท างานผดิพลาด  ข. โปรแกรมส ารองไฟลเ์อาไว ้ 
 ค. โปรแกรมถูกยกเลิกการท างานกลางคนั  ง. ถูกทั้ง  ก. และ ค. 

 
6. ขอ้ใดเป็นความสามารถของ Power Options  
 ก. เพิม่พลงังานใหก้บัเคร่ือง     
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 ข. ช่วยใหอุ้ปกรณ์ประสานการท างานไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง  
 ค. ข่วยประหยัดพลังงาน  

 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
7. เราสามารถก าหนดใหค้อมพวิเตอร์เขา้สู่โหมดประหยดัพลงังาน โดยระยะเวลาต ่าสุด เท่าใด 
 ก. 15 วนิาที    ข. 30 วนิาที 
 ค. 45 วนิาที    ง. 1 นาที 

ตอนที่ 2 ตอบค าถามต่อไปนี้ 

 

1. เม่ือมีการใชง้านฮาร์ดดิสกไ์ปสกัระยะ ฮาร์ดดิสกจ์ะมีการท างานชา้ลงเพราะเหตุใด และสามารถ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งไร 

 ไฟล์ถกูลบ ถกูเขียน ท าให้จข้อมูลกระจัดกระจาย ฮาร์ดดิสก์ต้องหมุนไปมาหลายรอบ  
 แก้ไขโดยมใช้โปรแกรม Disk Defragment ช่วยจัดเรียงข้อมูลใหม่  
 
2. จงอธิบายขั้นตอนในการตรวจสอบและลบไฟลท์ี่ไม่ใชใ้น Windows 7 

1. เปิดโปแกรม Disk cleanup โดยคลิกขวาท่ีไดรว์ท่ีต้องการ เลือกค าส่ัง Properties 
2. คลิกแทบ็ General แล้วคลิกปมุ Disk cleanup  
3.เลือกรายการท่ีต้องการลบ 
4. คลิกปุ่ ม OK 
 

3. จงอธิบายขั้นตอนในการจดัระเบียบขอ้มูลในฮาร์ดดิสกใ์น Windows 7 
 1.  คลิกขวาท่ีไดรว์ท่ีต้องการ เลือกค าส่ัง Properties 
 2.  คลิกแทบ็ Tools แล้วคลิกปุ่ ม Defragment now… 
 3. คลิกเลือกไดรว์ แล้วคลิกปุ่ ม  Defragment disk 
 4 รอจนโปรแกรมท างานเสร็จ แล้วคลิกปุ่ ม close 
 
4. โปรแกรม Task Scheduler มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาคอมพวิเตอร์อยา่งไร 
 ช่วยก าหนดการดแูลรักษาระบบ อัตโนมัติ เช่น ให้ท างาน Disk Defragment ทุกๆ 1  เดือน 
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แผนจัดการเรียนรู้   วิชาระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น   รหัสวิชา 2901-1001     ช้ัน ปวช.  
หน่วยที่ 10  เร่ือง แก้ไขปัญหา Windows          สัปดาห์ที่  16-17  เวลา  6  ช่ัวโมง 
 
1.  สาระส าคญั 

ในบทน้ีจะแนะน าปัญหาที่มกัพบในการใชง้านคอมพวิเตอร์ เพือ่ใหส้ามารถแกปั้ญหาเบื้องตน้
ไดก่้อน ไปจนถึงการจดัเตรียมฮาร์ดดิสก ์เพือ่ใชใ้นการท างานในบทต่อไป   

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. แกปั้ญหาเคร่ืองคา้งไม่ตอบสนอง 
2. การเขา้สู่ Safe Mode  
3. การยอ้นกลบัไปใชไ้ดรเวอร์ตวัเก่า 
4. จดัการพาร์ติชัน่ 
 

4.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
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กิจกรรมครู กิจกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน( 30 นาที) 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาที่เขา้เรียน 
2. ใหน้กัศึกษาคน้ควา้พาร์ติชัน่ 
 3. ร่วมสนทนาเก่ียวกับเร่ือง Windows กับการ
ใชง้านอินเทอร์เน็ต  

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2. คน้ควา้เก่ียวกบัพาร์ติชัน่ 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน( 180 นาที) 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหัวขอ้การเรียนและใหน้ักศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบตัิที่
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบตัิตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสยัและจดบนัทึก 
4.  รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป( 30 นาที) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสยั 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิม่เติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสยั 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 
 

5.   กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. คน้ควา้เก่ียวกบัพาร์ติชัน่ 
 
ขณะเรียน 
1.  ผูเ้รียนร่วมกนัศึกษาเน้ือหาปฎิบตัิตามตอบค าถามและแสดงความคิดเห็น 
2.  ตั้งใจฟังการอธิบาย และแนะน าจากครู 
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3.  ท าใบงานและฝึกหดั 
4.  ร่วมกนัเฉลยใบงานและแบบฝึกหดั 
5.  จดบนัทึก เทคนิค แนวการที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน จากขอ้แนะน าของครูผูส้อน 
6. ผูเ้รียนซกัถามในหวัขอ้ที่สงสยัในเน้ือหาการเรียนรู้ 
7. ผูเ้รียนสรุปความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนการสอน 

6.  ส่ือการเรียนการสอน 
1. หนงัสือเรียนวชิา ระบบปฏิบตัิการเบื้องตน้  
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4. เคร่ืองไมโครคอมพวิเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

7. วัดผลประเมินผล 
1. ผูเ้รียนปฏิบติัภาระงานที่มอบหมายเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนด 
2. ตอบค าถามและสรุปผลงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนเสร็จทนัเวลาที่ก  าหนดและถูกตอ้ง  
4. สนใจกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ตอบค าถาม สรุปสาระการเรียนรู้ และกล้าแสดงความ

คิดเห็น 
5. มีความพยายามปรับปรุงแกไ้ขใบงานและแบบฝึกหดัใหถู้กตอ้งแลว้น าส่งครูผูส้อน 

8. กิจกรรมเสนอแนะ 
1. ถ้าผูเ้รียนมีการเตรียมตวัในการเรียนที่ดี เช่น อ่าน และท าการศึกษาหนังสือเก่ียวกบัหน่วย

การเรียนมากก่อน ถึงชัว่โมงเรียน ผูเ้รียน จะสามารถเรียน และท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูผูส้อนมอบหมาย 
ไดอ้ยา่งมีความสุข และเกิดความชอบ และสนุกกบัการเรียนในชั้นเรียน 

2.  ผูเ้รียนตอ้งมีความขยนั หมัน่ฝึกฝนบทเรียนอยูเ่สมอทั้งก่อนและหลงัเรียน 
3.  ผูเ้รียนตอ้งมีความกลา้ที่จะถามเม่ือสงสยัทั้งในหอ้งและนอกหอ้งเรียนกบัครูผูส้อน 
 
 
 
 



 99 

 
 

เกณฑก์ารประเมินผล 
วดัผลสัมฤทธ์ิจากแบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ร้อยละ 80-100                                                หมายถึง                         ผลการเรียนดีมาก 
ร้อยละ 70-79                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนดี 
ร้อยละ 60-69                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนปานกลาง 
ร้อยละ 50-59                                                   หมายถึง                        ผลการเรียนผา่นเกณฑ ์
ต ่ากวา่ร้อยละ 50                                              หมายถึง                        ผลการเรียนไม่ผา่นเกณฑ ์

แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
8-10       คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมดี 
5-7         คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมพอใช้ 
ต ่ากวา่ 5 คะแนน                                            หมายถึง                         มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง 
 

แบบและเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
ค าช้ีแจง ใหผู้ป้ระเมินขีดเคร่ืองหมายถูก ในช่องพฤติกรรมที่คาดหวงัใหเ้กิดกบันกัเรียน 

 
เกณฑ์การตัดสิน 
                                       2          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัแบบสม ่าเสมอ 
                                       1          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัผา่นเกณฑ ์                                                   
                                       0          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมในระดบัไม่ผา่นเกณฑ ์

 
เกณฑ์การประเมนิ 
           8 - 10          คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมดี 
           5 - 7            คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมพอใช ้
         ต ่ากวา่ 5        คะแนน          หมายถึง          มีพฤติกรรมที่ตอ้งปรับปรุง           
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เลข 
ที่ 

 
 
ช่ือ – สกุล 
ผูรั้บการ 
ประเมิน 

พฤติกรรมของนักเรียน 
ความมีวนิยั ความ

รับผดิชอบ 
มนุษย์
สมัพนัธ ์

ขยนัหมัน่ 
เพยีร 

ความ
รอบคอบ 

 
รวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 20 

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
 
                                                                                                 ผูป้ระเมิน…………………………… 
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                                                                                                                (…………………………..) 

บันทึกหลงัการสอน (ปัญหาและข้อเสนอแนะ) 
ผลการใชแ้ผนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนของนกัเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการสอนของครู 
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เฉลยแบบฝึกหัด บทที่ 10 
 
1. ปัญหาจากการใชง้านคอมพวิเตอร์มีสาเหตุหลกัมาจากอะไร 
 ก. ปัญหาจากฮาร์ดแวร์    ข. ปัญหาซอฟตแ์วร์ 
 ค. ปัญหาจากผูใ้ช ้    ง. ถูกทุกข้อ 
 
2. ขอ้ใดเป็นปุ่ มส าหรับเขา้สู่ Task Manager 
 ก. <Ctrl>+T     ข. <Ctrl>+<Del> 
 ค. <Ctrl>+M     ง. <Ctrl>+<Alt>+<Del> 
 
3. ปุ่ มส าหรับเขา้สู่ Safe Mode คือขอ้ใด 
 ก. <F1>      ข. <F8> 
 ค. <Del>     ง. <F11> 
 
4. ไฟลใ์นขอ้ใดเป็นไฟลท์ี่บนัทึกรายละเอียดระหวา่งการบูต๊เคร่ือง  
 ก. winlog.txt     ข. ntbtlog.txt 
 ค. bootlog.txt     ง. log.txt 
 
5. ปุ่ มใดช่วยใหเ้รากลบัไปใชไ้ดรเวอร์ตวัเก่าได ้ 
 ก. Driver Details     ข. Update Driver 
 ค. Roll Back Driver     ง. Uninstall 
 
6. เคร่ืองมือในการจดัการพาร์ติชัน่ที่มาพร้อมกบั Windows มีช่ือวา่ 
 ก. Drive Management    ข. Drive Manager 
 ค. Disk Management    ง. Disk Manager  
 
7. ไดรวท์ี่เป็น Unallocation space หมายความวา่อยา่งไร  
 ก. มีขอ้มูลของการบูต๊ระบบอยู ่   ข. พื้นที่เสีย ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้
 ค. ไดรวส์ ารองของระบบ    ง. พืน้ที่ว่าง ทีย่ังไม่จัดแบ่งพาร์ติช่ัน 
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ตอนที่ 2 ตอบค าถามต่อไปนี้  
 
1. เม่ือเกิดอาการโปรแกรมคา้ง มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 
 1. กดปุ่ ม <Ctrl>+<Alt>+<Del> เพ่ือเปิด Start Task Manager 
 2. คลิกเลือกรายการท่ี Not  Responding 
 3. คลิกปุ่ ม End Task 
 
2. อธิบายตวัเลือกของ Safe Mode ต่อไปน้ี 
  Safe Mode with Command Prompt 
 มีหน้าตาแบบ Command Prompt เหมือนกับหน้าจอ MS-DOS โดยต้องใช้ค าส่ัง DOS ในการ
ท างาน Enable Boot Logging 
 ให้บันทึกรายละเอียดระหว่างการบู๊ตเคร่ืองลงในไฟล์ ntbtlog.txt เพ่ือการวิเคราะห์ 
  Last Known Good Configuration  
 เป็นการบู๊ตเข้าสู่ระบบโดยใช้ค่าเดิมท่ีเคยใช้งานได้ล่าสุดก่อนท่ีเคร่ืองจะมีปัญหา 
 
3. พาร์ติชัน่คืออะไร 
 พืน้ท่ีฮาร์ดดิสก์ทีถกูแบ่งออกเป็นไดรว์ต่างๆ  
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ภาคผนวก 
รูปแบบการประเมินผลให้คะแนน 

กิจกรรมการเรียนรู้    ทุกหน่วยการเรียน 
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม    
วิชา ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น   รหัสวิชา 2901-1001         

ภาคเรียนที่  …….. ปีการศึกษา ………. 
ระดับช้ัน ปวช.  สาขาวิชา    วิทยาลัย   
(ผู้เรียนประเมินตนเอง)  สอนโดย  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวข้อประเมิน 

1.  การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสถานศึกษา          
2.  มีความรับผดิชอบใฝ่ดีใฝ่รู้      
3.  สนใจปฏิบตัิงานที่มอบหมายดว้ยความกระตือรือร้น 
4.  สะอาดเป็นระเบียบและมีความรอบคอบในการท างาน   
5. ซ่ือสตัย ์เสียสละ และมีน ้ าใจ  
6. รู้หนา้ที่และตระหนกัในความพอเพยีงตามศกัยภาพของการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา 

............................................................................................................................................................. 
รูปแบบการประเมินให้คะแนน 
5   =  ดีมาก , 4  = ดี ,  3 =  พอใช ้,   2  =  ควรปรับปรุง ,   1  = ร่วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 
หวัขอ้ประเมิน  

รวม 
คะแนน 

ลงช่ือผูป้ระเมิน 1. 
(5) 

2. 
(5) 

3. 
(5) 

4. 
(5) 

5. 
(5) 

6. 
(5) 

1          
2          
3          
4          
5          

ข้อคดิเห็นจากผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………….… 

ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 
(……………………………) 

วันที…่………เดือน……………ปีพ.ศ.……… 



 106 

แบบประเมินสาระการเรียนรู้    
วิชา ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น   รหัสวิชา 2901-1001 

        ภาคเรียนที่  …….. ปีการศึกษา ………. 
ระดับช้ัน ปวช.  สาขาวิชา   วิทยาลยัเทคนิค    

(ผู้เรียนประเมินตนเอง)  สอนโดย  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวข้อประเมิน 
1.  รู้หลกัการและพื้นฐานเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเคร่ืองคอมพวิเตอร์  
2.  รู้ความหมาย หนา้ที่และความส าคญัของระบบปฏิบตัิการ  
3.  มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
4.  มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมยทูิลิต้ีได ้
5.  มีกิจนิสยัและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใชค้อมพวิเตอร์ 
………………………………………………………………………………………………………. 
รูปแบบการประเมินให้คะแนน 
5   =  ดีมาก , 4  = ดี ,  3 =  พอใช ้,   2  =  ควรปรับปรุง ,   1  = ร่วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 
หวัขอ้ประเมิน  

รวม 
คะแนน 

ลงช่ือผูป้ระเมิน 1. 
(5) 

2. 
(5) 

3. 
(5) 

4. 
(5) 

5. 
(5) 

6. 
(5) 

1          
2          
3          
4          
5          
6          

ข้อคดิเห็นจากผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………….… 

 
ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 

(……………………………) 
วันที…่………เดือน……………ปีพ.ศ.……… 
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม    
วิชา ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น   รหัสวิชา 2901-1001 

  ภาคเรียนที่  …….. ปีการศึกษา ………. 
ระดับช้ัน ปวช.  สาขาวิชา   วิทยาลยัเทคนิค  

(ผู้สอนประเมินผู้เรียน)  สอนโดย  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หัวข้อประเมิน 
1.  การปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสถานศึกษา          
2.  มีความรับผดิชอบใฝ่ดีใฝ่รู้      
3.  สนใจปฏิบตัิงานที่มอบหมายดว้ยความกระตือรือร้น 
4.  สะอาดเป็นระเบียบและมีความรอบคอบในการท างาน   
5. ซ่ือสตัย ์เสียสละ และมีน ้ าใจ  
6. รู้หนา้ที่และตระหนกัในความพอเพยีงตามศกัยภาพของการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา 

............................................................................................................................................................. 
รูปแบบการประเมินให้คะแนน 
5   =  ดีมาก , 4  = ดี ,  3 =  พอใช ้,   2  =  ควรปรับปรุง ,   1  = ร่วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 
หวัขอ้ประเมิน  

รวม 
คะแนน 

หมายเหตุ 1. 
(5) 

2. 
(5) 

3. 
(5) 

4. 
(5) 

5. 
(5) 

6. 
(5) 

1          
2          
3          
4          
5          

ข้อคดิเห็นจากผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………….… 

ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 
(……………………………) 

วันที…่………เดือน……………ปีพ.ศ.……… 
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แบบประเมินสาระการเรียนรู้    
วิชา ระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น   รหัสวิชา 2901-1001 

  ภาคเรียนที่  …….. ปีการศึกษา ………. 
ระดับช้ัน ปวช.  สาขาวิชา   วิทยาลยัเทคนิค   

(ผู้สอนประเมินผู้เรียน)    สอนโดย  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หัวข้อประเมิน 
1.  รู้หลกัการและพื้นฐานเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเคร่ืองคอมพวิเตอร์  
2.  รู้ความหมาย หนา้ที่และความส าคญัของระบบปฏิบตัิการ  
3.  มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมระบบปฏิบติัการเบื้องตน้  
4.  มีทกัษะในการใชโ้ปรแกรมยทูิลิต้ีได ้
5.  มีกิจนิสยัและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใชค้อมพวิเตอร์ 
………………………………………………………………………………………………………. 
รูปแบบการประเมินให้คะแนน 
5   =  ดีมาก , 4  = ดี ,  3 =  พอใช ้,   2  =  ควรปรับปรุง ,   1  = ร่วมกิจกรรม ,0 = ไม่ร่วมกิจกรรม 

เลขที ่ ช่ือ – สกุล 
หวัขอ้ประเมิน  

รวม 
คะแนน 

หมายเหตุ 1. 
(5) 

2. 
(5) 

3. 
(5) 

4. 
(5) 

5. 
(5) 

6. 
(5) 

1          
2          
3          
4          
5          
6          

ข้อคดิเห็นจากผู้ประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ...............................................ผู้ประเมิน 
(……………………………) 

วันที…่………เดือน……………ปีพ.ศ.……… 
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แบบสอบถามความพึงพอใจ/ความคดิเห็นต่อส่ือการสอน 
วิชา วิชาระบบปฏิบัติการเบือ้งต้น          ประจ าภาคเรียนที่     ปีการศึกษา  

ระดับ    ปวช.    สาขาวิชา    วิทยาลัย   โดย  
................................................................... 

 เพือ่ทราบผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการใชส่ื้อการสอนวชิา ระบบปฏิบติัการเบื้องตน้ ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อการปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพต่อผูใ้ชแ้ละผูเ้รียนมากยิง่ขึ้นใน
การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป  
ความหมายของระดับความคดิเห็น 

4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น   ดีมาก 
3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็น   ดี 
2     หมายถึง ระดบัความคิดเห็น   นอ้ย 
1     หมายถึง ระดบัความคิดเห็น   นอ้ยมาก 

ตอนที่ 1  โปรดกาเคร่ืองหมาย   ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
1.  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 1.1  สถานภาพ 
     นกัเรียน-  นกัศึกษา    ครูผูส้อน                 อ่ืน ๆ…………………… 

1.2 ระดบักากรศึกษา 
   ปวช.หรือเทียบเท่า    ปวส.        ปริญญาตรี          สูงกวา่ปริญญาตรี  

2.  ความคิดเห็นเก่ียวกบัส่ือการสอนและผลทีไ่ดจ้ากการใชส่ื้อ 

รายการ 
ระดบัความ
คิดเห็น 

4 3 2 1 
2.1 ความคดิเห็นด้านเนือ้หาสาระใบงานและ แบบฝึกหัด 
  2.1.1  เน้ือหาสาระครอบคลุมตามหลกัสูตรการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ                  

    

  2.1.2  ส่ือการสอนน้ีช่วยใหฟ้ื้นฟูความรู้เดิมและเกิดความเช่ือมัน่มากนอ้ยเพยีงใด           
  2.1.3   ส่ือการสอนน้ีช่วยใหเ้กิดความรู้ใหม่เพิม่ขึ้นเพยีงใด     
  2.1.4   ส่ือการสอนน้ีท าใหน้กัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจเพิม่ขึ้นเพยีงใด     
  2.1.5   ช่วยเพิม่ใหเ้กิดกระบวนการคิดเพือ่น าไปประยกุตใ์ชเ้พยีงใด     
  2.1.6  ช่วยให้ผูใ้ชค้วามเช่ือมัน่ในตนเองในหลกัการที่ถูกตอ้งเพยีงใด     
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  2.1.7  ช่วยเสริมสร้างใหเ้กิดความคิดรวบยอดน า ไปประยกุตใ์ชเ้พียงใด     
2.1.8  การเรียงล าดบัความส าคญัของเน้ือหาสาระมีความเหมาะสมเพยีงใด             

รายการ 
ระดบัความ
คิดเห็น 

4 3 2 1 
2.1.9  กิจกรรมในการจดัการเรียนการสอนเหมาะสม เพยีงใด       
2.1.10  ใบงาน/แบบฝึกหดัมีความเหมาะสมเพยีงใด     

2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอน 
2.2.1   ครูผูส้อนมีความรู้ความสามารถในการสอนเพยีงใด 

    

2.2.2   ครูผูส้อนมีเทคนิคในการสอนมากนอ้ยเพยีงใด     
2.2.3 ครูผูส้อนมีการบูรณาการสอนและการจดักิจกรรมการสอนน่าสนใจเพยีงใด               
2.2.4    ครูผูส้อนมีการเฉลยแบบฝึกหดัหลงับทเรียนในชั้นเรียนเพือ่ใหผู้เ้รียนได ้
            รับรู้และปรับปรุงขอ้ผดิพลาดทุกหน่วยการเรียนมากนอ้ย เพยีงใด             

    

2.2.5    ครูผูส้อนมีการแทรกและอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียนใน 
            การจดักิจกรรมการสอนในระดบัใด 

    

2.3  ความคดิเห็นด้านอื่น ๆ 
   2.3.1  ส านวนภาษาที่ใชง่้ายต่อความเขา้ใจเพียงใด  

    

   2.3.2  รูปแบบเหมาะสมเพยีงใด         
   2.3.3  มีความถูกตอ้งชดัเจนมากนอ้ยเพยีงใด      

2.3.4 ผูส้ร้างส่ือน้ีมีความรู้ ทกัษะ และเทคนิคในการถ่ายทอดอยู ่ในระดบัใด               
2.3.5   ความพงึพอใจของท่านจากการใชส่ื้อน้ีอยูใ่น ระดบัใด     

ตอนที่ 2    
1.  ผูเ้รียนมีความคิดเห็นอยา่งไรในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนความรู้ความสามารถในการ
สร้างและใชส่ื้อการสอนรวมทั้งบูรณาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

1.1  ขอ้ดีและ/หรือ ขอ้ที่ประทบัใจ 
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 1.2  ขอ้ควรปรับปรุง 
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...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
1.3 ขอ้เสนอแนะ 

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

 


