โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ประมวลรายวิชา/โครงการจัดการเรียนรู้
( Course Syllabus )
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนมาตรฐานสากล (Word – Class Standard School)
1. ชื่อวิชา โปรแกรมสานักงาน รหัสวิชา ง20204
จำนวนชั่วโมง 2 ชั่วโมง/สัปดำห์ 40 ชั่วโมง/ภำคเรียน จำนวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2560
ผู้สอน นำงจันทิมำ นุชฉัยยำ, นำงสำวกำญจนำ บุญธรรม
2. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษำและปฏิบัติ เกี่ยวกับประเภทของซอฟต์แวร์ สำนักงำนอัตโนมัติและซอฟต์แวร์ประยุกต์ และ
กำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทต่ำง ๆ เช่น โปรแกรมประมวลคำ โปรแกรมกรำฟิกและ
นำเสนอ โปรแกรมตำรำงทำงำน และโปรแกรมจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อกำรจัดทำเอกสำรและ
กำรนำเสนอ ตลอดจนสำมำรถนำโปรแกรมต่ำง ๆ มำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน ในรูปแบบ
ที่เหมะสมกับลักษณะงำน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพ รวมทั้ง
พัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรับผิดชอบ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมีควำมมุ่งมั่นในกำรทำงำน
มีเจตคติที่ดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในกำรใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในกำรทำงำนและ
ประกอบอำชีพอย่ำงเหมำะสม
3. ผลการเรียนรู้
1. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. สร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. วิเครำะห์ข้อมูลแล้วนำมำเลือกหัวข้อในหำกำรผลิตสื่อ
4. ใช้งำนโปรแกรมกำรสร้ำงสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
5. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของโปรแกรม Microsoft Word
6. ใช้งำนและสร้ำงชิ้นงำนจำกโปรแกรม Microsoft Word
7. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของโปรแกรม Microsoft Publisher
8. ใช้งำนและสร้ำงชิ้นงำนจำกโปรแกรม Microsoft Publisher
9. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของโปรแกรม Microsoft excel

10. ใช้งำนและสร้ำงชิ้นงำนจำกโปรแกรม Microsoft Excel
11. อธิบำยควำมหมำยและควำมสำคัญของโปรแกรม Microsoft PowerPoint
12. ใช้งำนและสร้ำงชิ้นงำนจำกโปรแกรม Microsoft PowerPoint
13. นำเสนอสื่อที่นักเรียนสร้ำงต่อผู้อื่นได้
รวม 13 ผลการเรียนรู้
4.การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
4.1 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
สัดส่วนคะแนนระหว่ำงภำคต่อปลำยภำค 80:20 คะแนน
คะแนนก่อนกลำงภำค 30
คะแนน
คะแนนสอบกลำงภำค 20
คะแนน
คะแนนหลังกลำงภำค 30
คะแนน
สอบปลำยภำค
20
คะแนน
รวม
100 คะแนน
4.2 คะแนนก่อนสอบกลำงภำค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลก่อนกลางภาค
ผลการ
หน่วยการเรียนรู้
เรียนรู้
ข้อที่ 1 รู้จักหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ข้อที่
2,3,4

กำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ข้อที่ 5,6 รู้จักโปรแกรม Microsoft Word

คะแนน

รูปแบบการประเมิน

10

- กำรทดสอบด้วย
แบบทดสอบ ก่อน-หลัง
เรียน จำนวน 20 ข้อ
- ประเมินตำมสภำพ
จริงจำกกำรฝึกปฏิบัติ
และตรวจชิ้นงำนที่
สำเร็จ
- ประเมินตำมสภำพ
จริงจำกกำรตรวจ
ชิ้นงำน

10

10

สื่อการสอน
งำนนำเสนอเรื่อง
ควำมรู้เกี่ยวกับ
E-book
สำธิตขั้นตอนกำร
สร้ำงหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
งำนนำเสนอเรื่อง
รู้จักกับโปรแกรม
Microsoft Word

4.3 คะแนนสอบกลำงภำค รวม 20 คะแนน
ขอบข่ำยสำระกำรเรียนรู้ในกำรประเมินผลกลำงภำค
ตัวชี้วัด
หน่วยกำรเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบข้อสอบ
ข้อที่ กำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย
20
ใบงำนกำรสร้ำงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ จำนวน
1-4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1 เล่ม

4.4 คะแนนหลังกลำงภำค รวม 30 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลหลังกลางภาค
ตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้
คะแนน รูปแบบการประเมิน
ข้อที่ 7,8 รู้จักโปรแกรม Microsoft Publisher
5
- ประเมินตำมสภำพจริง
จำกกำรตรวจคำตอบใน
ใบงำน
- กำรทดสอบด้วย
แบบทดสอบ ก่อน-หลัง
เรียน จำนวน 10 ข้อ
ข้อที่ รู้จักโปรแกรม Microsoft Excel
10 - สอบภำคปฏิบัติ
9,10
ข้อที่
11,12

รู้จักโปรแกรม Microsoft PowerPoint

ข้อที่ 13 นำเสนอผลงำน

5

- สอบภำคปฏิบัติ

10

- กำรนำเสนอผลงำน
ของตนเอง

สื่อการสอน
- งำนนำเสนอ
เรื่อง
ส่วนประกอบ
ของโปรแกรม
Microsoft
Publisher
- video กำรใช้
งำนโปรแกรม
Microsoft
Excel
- video
กำรใช้งำน
โปรแกรม
Microsoft
PowerPoint
- video
กำรนำเสนองำน
ต่อหน้ำ
สำธำรณะชน

4.5 คะแนนสอบปลำยภำค 20 คะแนน
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ในการประเมินผลปลายภาค
ตัวชี้วัด
หน่วยการเรียนรู้
คะแนน
รูปแบบการสอบ
ข้อที่ - รวมโปรแกรม Microsoft office ที่ใช้
20 - แบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ
7-12 งำนในชีวิตประจำวัน
- ข้อสอบอัตนัยจำนวน 1 ข้อ

