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บันทึกขอความ
สวนราชการ   กศน.ตําบลนาแกว          
ที  ศธ.  0210.6702(07)/147       วันที่  11    เดือน   กันยายน    2555
เรื่อง   สรุปรายงานการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
           จํานวน 40 ชั่วโมง
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

เรียน   ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา

ตามที่  กศน. ตําบลนาแกว ไดจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดาน
เทคโยโลยีสารสนเทศ (ICT) จํานวน 40 ชั่วโมง  ในวันที่  9-22 สิงหาคม 2555 ระหวางเวลา 17.30-
20.30 น. ณ หองเรียนคอมพิวเตอร กศน.นาแกว  ตําบลนาแกว  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง                                         
  

บัดนี้  กศน. ตําบลนาแกว ไดดําเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีนักศึกษาผานการจบหลักสูตร  จํานวน  18
คน  จึงขอสงรายงานผลการอบรม  ดังรายละเอียดแนบทาย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                           
                                         (นางสุมาไร  แปนนอย)

              ครู กศน. ตําบลนาแกว



                คํานํา

แนวโนมการศึกษาในปจจุบัน ผูคนหันมาศึกษาดานคอมพิวเตอร ซึ่งมีความจําเปนอยาง
ยิ่งในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ตั้งแตกาวเดินจากบานที่อยูอาศัย หรือแมกระทั่ง ในบานของเราเอง ก็มี
ความจําเปนตองสัมผัสกับระบบอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร ทั้งนั้น ไมวาจะกาวไปซื้อของตามรานสะดวก
ซื้อตาง ๆ การกดบัตรเอทีเอ็ม ตาง ๆ เหลานี้ มักจะพบเห็นในชีวิตประจําวัน

ดังนั้น การเรียนดานคอมพิวเตอร การเรียนรูดานตาง ๆ ของระบบ จะทําใหผูที่เรียน 
เกิดทักษะในการใชบริการกับงานดานระบบอิเล็กทรอนิกส รวมทั้ง การใชงานคอมพิวเตอร อุปกรณตอ
พวงไดอยางดี รวมทั้งการแกปญหาเบื้องตนในการใชงานคอมพิวเตอรดวย ทําใหไมเปนคนตกยุค และถือ
เปนความสอดคลองกับพระราชบัญญัติดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังปรัชญาของการศึกษา
นอกโรงเรียนที่วา “การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต”

ทางผูจัดทําหวังวา สรุปรายงานเนื้อหาการอบรมคอมพิวเตอร และแนวทางการแกไข
ปญหา และขอเสนอแนะตาง ๆ จะเปนประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาคนควาไมมากก็นอย

ผูจัดทํา
                                                                        นางสุมาไร  แปนนอย



สารบัญ

            หัวขอ หนา

หลักการเหตุผลโครงการ    1
สรุปการอบรมวันที่ 9  สิงหาคม 2555    3
สรุปการอบรมวันที่ 10  สิงหาคม 2555    3
สรุปการอบรมวันที่ 11  สิงหาคม 2555    4
สรุปการอบรมวันที่ 12  สิงหาคม 2555    4
สรุปการอบรมวันที่ 13  สิงหาคม 2555    4
สรุปการอบรมวันที่ 14  สิงหาคม 2555    5
สรุปการอบรมวันที่ 15  สิงหาคม 2555    5
สรุปการอบรมวันที่ 16  สิงหาคม 2555    5
สรุปการอบรมวันที่ 17  สิงหาคม 2555    6
สรุปการอบรมวันที่ 18  สิงหาคม 2555    6
สรุปการอบรมวันที่ 19  สิงหาคม 2555    6
สรุปการอบรมวันที่ 20  สิงหาคม 2555    7
สรุปการอบรมวันที่ 21  สิงหาคม 2555    7
สรุปการอบรมวันที่ 22  สิงหาคม 2555    7
สรุปความรูที่ไดรับ    8
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ    9  
ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะ    10
ลงชื่อผูรายงาน    11
ภาพกิจกรรม
ภาคผนวก



หลักสูตร
อบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จํานวน 40 ชั่วโมง

ขอมูลพื้นฐานและเหตุผลความจําเปนในการจัดหลักสูตร
ระหวางวันที่  9-22 สิงหาคม 2555 ระหวางเวลา 17.30-20.30 น.

ณ หองเรียนคอมพิวเตอร กศน.นาแกว  ตําบลนาแกว  

คณะมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ดานสังคมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ไดกําหนดใหมุงเนนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ดวยการระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหาร

จัดการศึกษา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบควบคูไปกับการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้โดยจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสม

ในแตละพื้นที่ กระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เรงรัดการลงทุนดานการศึกษา

และการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน  ควบคูไปกับการลงทุนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเนนการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรใหพรอมรองรับและใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางคุมคา โดยใหใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 

กําหนดการจัดการศึกษาใหยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ .ศ.2551  ได

กําหนดการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยใหยึดหลักการเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนและกลุมเปาหมาย การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลาย  นํา

ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กศน.ตําบลนาแกว   

ไดเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประกอบการเรียนการสอน    เพื่อใหผูเรียนมี

ความรูความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการเรียนรูหรือการแสวงหาขาวสาร

ขอมูลตาง ๆ ไดตลอดไป ทั้งนี้   กศน.ตําบลนาแกว จึงไดรวมกันวางแผนเพื่อเปดอบรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง ใหกับประชากรวัยแรงงาน   ที่มีความสนใจใฝรู

ดานคอมพิวเตอร ในการนี้  กศน.ตําบลนาแกว ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการดําเนินการ สงเสริม สนับสนุน

และประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาตามอัธยาศัย ดานคอมพิวเตอร (ICT)



หลักการของหลักสูตร
ผูเรียนไดมีการพัฒนาความรู ความสามารถ มีทักษะในดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตมากขึ้น 

กาวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไดทัน สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการศึกษาและในชีวิตประจําวัน ได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ไดแก

1. กระบวนการสรางความรู
2. กระบวนการคิด
3. กระบวนการแกปญหา
4. กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ

จุดมุงหมายของหลักสูตร
1. ผูเรียนมีทักษะและความรูในการใชเครื่องคอมพิวเตอร
2. ผูเรียนสามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน
3. ผูเรียนสามารถนําความรูไปปฏิบัติหนาที่การงานในวิชาชีพของตนเองได

โครงสรางหลักสูตร

ที่ ชื่อหนวย/เรื่อง/หัวขอ เวลาเรียน
1 สวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร  การเปด ปด   3 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง
2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชเครื่องมือหนาจอ   19  ชั่วโมง
3 การใหความรูอุปกรณการตอพวงคอมพิวเตอร  การใชงานการคํานวณ  6 ชั่วโมง
4 การเรียนโปรแกรม Microsoft power point 6 ชั่วโมง
5 การทํางานการติดตอสื่อสารการใชอินเตอรเน็ต   6 ชั่วโมง

รวม                     5   หนวยการเรียนรู 40  ชั่วโมง



รายงานสรุปผลการอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ดานความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 40 ชั่วโมง  

วันที่  9-22 สิงหาคม 2555 ระหวางเวลา 17.30-20.30 น.
ณ หองเรียนคอมพิวเตอร กศน.นาแกว  ตําบลนาแกว  อําเภอเกาะคา
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา

วันที่ 9 กันยายน 2555
เรื่อง  การใชงาน Windows เบื้องตน
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - ประธานเปดการอบรมคอมพิวเตอร

- อธิบายลักษณะของสวนประกอบฮารดแวรคอมพิวเตอร
- การใชงาน Windows เบื้องตน การยอ/ขยาย/ยาย
- การใชงานไอคอนตาง ๆ และรูจักสวนประกอบของ Windows และการเปด/ปดเครื่อง

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ

- นักศึกษาบางคนขาดทักษะความรู ดานการใชงานเมาส และ Windows
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- สอนตัวตอตัว และ มอบหมายใหคนที่นั่งใกล ใหคําแนะนํา พรอมเตรียมงานในวันตอไป

วันที่ 10 กันยายน 2555
เรื่อง  การใชงาน โปรแกรม Application และการใชงาน Microsoft Word เบื้องตน
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การใชงานโปรแกรม Application

-  ฝกการใชเมาส จาก Paint
- การใชโปรแกรม Calculator
- การใชงานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องตน

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - นักศึกษาพิมพตัวอักษรไมได 
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- อธิบายเพิ่มเติม พรอมใหแบบคียบอรดไปทอง



วันที่ 11 กันยายน 2555
เรื่อง  การใชงาน Microsoft Word
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การใชโปรแกรม Word เบื้องตน

-  การพิมพขอความ
- การจัดรูปแบบอักษร

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - เครื่องคอมพิวเตอรบางเครื่องมีปญหา 
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- จัดการตรวจซอม และแนะนําวิธีการใชงานที่ถูกวิธี

วันที่ 13  กันยายน 2555
เรื่อง  การใชงาน Microsoft Word เลขลําดับและสัญลักษณหนาหัวขอ
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การพิมพสัญลักษณหนาหัวขอ

- การพิมพขอมูลเลขลําดับ
- การพิมพขอมูลสัญลักษณหนาหัวขอ
- การจัดรูปแบบสัญลักษณะ

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - นักศึกษาบางคน คลุมดําไมคลอง
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- แนะนําไมตองคลุมลําดับ

วันที่ 14 กันยายน 2555
เรื่อง  การใชงาน Microsoft Word การสรางคอลัมน
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การตั้งคาคอลัมน

- การพิมพคอลัมนดานซาย/ขวา
- การจัดรูปแบบของตัวอักษร
- การเพิ่มหนางาน

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - นักศึกษาบางคนขาดทักษะการใชงานพิมพ
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- อธิบายเพิ่มเติมตัวตอตัว และ ใหคนที่อยูขาง แนะนํา



วันที่ 15 กันยายน 2555
เรื่อง  การแทรกสัญลักษณและสรางรูปวาด
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การแทรกสัญลักษณรูปภาพตางๆ

- การแทรกรูปวาด
- การจัดการรูปวาด ยอ/ขยาย 

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - นักศึกษาบางคนตองการทราบเว็บไซตใหม เพิ่มเติม
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- อธิบายเพิ่มเติมตัวตอตัว และแนะนําเว็บไซตที่นาสนใจ

วันที่ 16 กันยายน 2555
เรื่อง  การแทรกรูปภาพ
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การแทรกภาพตัดปะ

- การจัดการรูปภาพ
- การแทรกภาพทั่วไป
- การจัดการรูปภาพถาย

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ

- นักศึกษาขาดความรูดานการตกแตงภาพ
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- อธิบายเพิ่มเติม พรอม สาธิตผานหนาจอ

วันที่ 17 กันยายน 2555
เรื่อง  การใชงาน Microsoft Word การพิมพจดหมาย
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การใชคําสั่ง แท็บ ในการจัดระยะจุดตาง ๆ บนตัวจดหมาย

- พัฒนาทักษะการพิมพเนื้อจดหมาย
- การใสรายละเอียดของตัวจดหมาย
- การวาดภาพวิว เพื่อทดสอบความเขาใจในเนื้อหา

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - นักศึกษาบางคนขาดทักษะการพิมพงาน
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- แนะนําใหมีการฝกพิมพมากขึ้น เวลาพิมพใหอานเปนประโยคและพิมพ



วันที่ 18  กันยายน 2555
เรื่อง  การใชงาน Microsoft Word การสรางตารางขอมูล
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การกําหนดรูปแบบตาราง

- การจัดรูปแบบขอความในตาราง
- การจัดตกแตงตาราง

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - นักศึกษาบางคนขาดทักษะดานการจัดตารางงาน
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- อธิบายแนะนํา การใชงานตาราง

วันที่ 19 กันยายน 2555
เรื่อง  การใชงาน Microsoft Word การสรางนามบัตรโดยใชตาราง
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การจัดรูปแบบตารางเพื่อใชทํานามบัตร

- การจัดรูปแบบของนามบัตร
- การคัดลอกจัดทํานามบัตร

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - นักศึกษาบางคนขาดทักษะดานการทํานามบัตร
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- อธิบายเพิ่มเติมตัวตอตัว และ ใหคนที่อยูขาง แนะนํา

วันที่ 20 กันยายน 2555
เรื่อง  การใชงาน Microsoft Word ใชงานอินเตอรเน็ต
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การใชงานอินเตอรเน็ตเบื้องตน

- การศึกษาและคนหาขอมูล
- การสมัคร E-mail
- การรับสง E-mail

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - นักศึกษาบางคนขาดทักษะการใชงานอินเตอรเน็ต
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- อธิบายเพิ่มเติมตัวตอตัว และ ใหคนที่อยูขาง แนะนํา



วันที่ 21  กันยายน 2555
เรื่อง  การใชงาน Microsoft Excel  เบื้องตน
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การใชงานโปรแกรม Microsoft Excel

- การสรางตารางงาน
- การอางเซลล และการคํานวณ

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - นักศึกษาบางคนขาดทักษะการคํานวณ
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- อธิบายเพิ่มเติมตัวตอตัว และ ใหคนที่อยูขาง แนะนํา

วันที่ 22 กันยายน 2555
เรื่อง  การใชงาน Microsoft Excel และ PowerPoint
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การสรางแผนภูมิ

- การพิมพตกแตงแผนภูมิ
- การสรางงานนําเสนอโดยใช Microsoft PowerPoint
- การตกแตงขอความ พื้นหลัง

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - นักศึกษาบางคนขาดทักษะการพิมพกลองขอความ
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- อธิบายเพิ่มเติมตัวตอตัว และ ใหคนที่อยูขาง แนะนํา

วันที่ 22  กันยายน 2555
เรื่อง  การนําเสนอ Microsoft PowerPoint
สื่อประกอบการสอน เอกสาร/ตํารา โปรเจคเตอร และ คอมพิวเตอร
เนื้อหา - การจัดรูปแบบภาพนิ่ง

- การทํา Effect เลื่อนหนา
- การทํา Effect ทีละตัว
- การนําเสนองานผาน โปรเจคเตอร

วิธีการสอน - บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในหองเรียน
ปญหาที่พบ - นักศึกษาบางคนขาดทักษะการใชงานอุปกรณ
เสนอแนะ/แนวทางแกไข

- อธิบายเพิ่มเติมตัวตอตัว และ ใหคนที่อยูขาง แนะนํา



สรุปความรูที่ไดรับหลังจากการเรียน
การอบรมในครั้งนี้ ไดมีการจัดการเรียนการสอนในหอง เนนกระบวนการผูเรียนเปน

ศูนยกลาง (Child Center) ผูเรียนทุกคนไดเรียนรูรวมกัน สามารถแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบปญหา 
และปฏิบัติงานรวมกัน โดยเนื้อหาที่อบรมทําใหนักศึกษาไดรับความรูดานการเปด/ปดเครื่องคอมพิวเตอร
การตรวจเช็คอุปกรณคอมพิวเตอรเบื้องตน การตรวจสอบ CMOS การใชงานคอมพิวเตอรในหองสมุด 
การใชงาน Microsoft Windows XP เบื้องตน การเปด/ปดโปรแกรม Microsoft Word การพิมพงาน 
และจัดรูปแบบขอความ การบันทึก และ นําขอมูลกลับมาแกไข แนะนําความรูดานคอมพิวเตอรการพิมพ
สัญลักษณหนาหัวขอ การพิมพขอมูลรูปแบบคอลัมน การจัดรูปแบบการพิมพ แนะนําความรูดาน
คอมพิวเตอร การตั้งคาหนากระดาษการพิมพจดหมาย การจัดยอหนาจดหมาย การจัดรูปแบบของการ
พิมพงานจดหมาย การพิมพหนาซองจดหมาย การเรียก/ซอน เครื่องมือรูปวาด และเครื่องมืออื่น ๆ  การ
วาดภาพ โดยเครื่องมือรูปวาดแบบตาง ๆ การพิมพขอความในเครื่องมือรูปวาด การวาดภาพวิว เพื่อ
ทดสอบความเขาใจในเนื้อหา- การสรางตารางดวยวิธีการตาง ๆ  การกําหนดจํานวนแถว คอลัมน และ 
การยอ/ขยาย ลบ ตาราง การพิมพขอมูลลงชองตาราง และจัดรูปแบบตาราง การกําหนดรูปแบบนามบัตร  
การพิมพขอมูลลงนามบัตร การแทรกรูปภาพ และ การสั่งพิมพ- การผสานเซลลตาราง การแทรกรูปภาพ
ในตาราง การประยุกตการใชงานตาราง แนะนําความรูดานคอมพิวเตอร ดานอุปกรณตอพวง การเปดใช
งานโปรแกรม Browser การสืบคนขอมูลในอินเตอรเน็ต การติดตอสื่อสารกันบนเครือขายอินเตอรเน็ต 
การสมัครใชงาน E-mail ฟรี และ การรับ-สง E-mail

ปญหา/อุปสรรค
1. นักศึกษาขาดทักษะดานการพิมพงาน
2. นักศึกษาขาดความรูและทักษะดานคอมพิวเตอร
3. นักศึกษาขาดความรูในดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรยุคปจจุบัน

แนวทางการแกไขปญหา
1. เสริมทักษะความรูดานคอมพิวเตอรสมัยใหมดานตาง  ๆ เพิ่มเติม
2. ใหใบงานที่ไมมีเนื้อหามาก สําหรับนักศึกษาที่พิมพชา
3. มีการสลับที่นั่งระหวางคนที่ถนัดคอมพิวเตอรและไมถนัดในการชวยแนะนํา
4. เพิ่มความรูดานอินเตอรเน็ต และ การคนหาขอมูลที่ตองการนําไปใช



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
การวัดและประเมินผล

การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรไอซีทีเบื้องตน ไดดําเนินการวัดผลโดยการใชการทดสอบ 
และใชแบบสอบถามผูเรียน ในการจัดกิจกรรมแตละครั้ง วิทยากรจะดําเนินการใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะ
ดานคอมพิวเตอร และทดสอบโดยใหผูเรียนรวมแลกเปลี่ยนการเรียนรูรวมกัน

ความพึงพอใจของผูเรียน

ผูเขารวมกิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร ICT มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคิด
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม คิดเปนรอยละ 92.91 โดยมีหัวขอในการประเมินดังนี้

1. สถานที่จัดอบรมในโครงการมีความเหมาะสม คิดเปนรอยละ 97.77
2. อุปกรณ(เครื่องคอมพิวเตอร)ที่ใชในการอบรม คิดเปนรอยละ 97.77
    สามารถใชงานไดตามความตองการ
3. เนื้อหาในการอบรมตรงตามความตองการสามารถ คิดเปนรอยละ 92.22

              นําไปใชประโยชนได           
4. วิทยากรสามารถถายทอดเนื้อหาไดเขาใจ คิดเปนรอยละ 83.33
5. ทานมีความมั่นใจมากขึ้นในการใชคอมพิวเตอร

              หลังจากไดรับการอบรมครั้งนี้มากขึ้น คิดเปนรอยละ 92.22
6. ทานสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใช คิดเปนรอยละ 93.33
     ในการทํางานของทานได
7. วิธีการหรือรูปแบบของการจัดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 91.11
8. เอกสารประกอบการอบรม เหมาะสม คิดเปนรอยละ 95.55

สรุปผลโครงการ อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอรเบื้องตนระยะสั้น 40 ชั่วโมง
ผูเขารวมโครงการฝกอบรมคอมพิวเตอร จํานวน  22 คน แยกเปนชาย  3 คน หญิง 15 คน เรียน

จบหลักสูตรการฝกอบรม จํานวน 22 คน ผลการเรียนอยูในระดับดี ผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการฝกอบรมคอมพิวเตอรเบื้องตน คิดเปนรอยละ 92.91 การดําเนินการจัดกิจกรรม สําเร็จบรรลุ
ตามวัตถุประสงค
ปญหาอุปสรรค/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

1. ควรสงเสริมใหผูเรียนกลุมอื่น เขาเรียน
2. ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรม

ลงชื่อผูรายงาน

………………………………………….…
(นางสุมาไร  แปนนอย)
ครูกศน.ตําบลนาแกว





รายชื่อผูเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูล
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา
หลักสูตร จํานวน 40 ชั่วโมง ระหวางวันที่ 9 – 22  สิงหาคม 2555

ณ  กศน.ตําบลนาแกว  ตําบลนาแกว  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ที ชื อ-สกลุ อายุ อาชีพ การศึกษา ที อยู่ หมายเหตุ
1 นางคําสุข  แกวบุญปน 47 รับจ้าง ประถม 35/2   หมู่ 8 ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
2 นางจันทรตา  องคะ 51 รับจ้าง ประถม   65   หมู่ ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
3 นายสมหวัง  วงคกลม 37 รับจ้าง ม.ตน้ 149/1 หมู่ 7 ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
4 นายชาตรี  หนิ้วปน 27 รับจ้าง ม.ตน้ 146/1  หมู่ 7ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
5 นางประมวล  วงคสอน 44 รับจ้าง ม.ตน้      หมู่ ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
6 นางกสิณา  จันทรทา 45 รับจ้าง ม.ตน้      หมู่ ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
7 นางสมพร  โคตวงค 46 รับจ้าง ม.ตน้ 150  หมู่ 4 ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
8 นางสุภารัตน  ใจแพทย 43 รับจ้าง ม.ตน้ 55/1 หมู่ 8 ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
9 นางลําพรรณ  ตะถิ่น 38 รับจ้าง ม.ตน้   36 หมู่ 8 ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
10 นางนาง  แสงเทพ 39 รับจ้าง ม.ตน้ 36/3 หมู่ 8 ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
11 นางอรุณศรี  พรหม 30 รับจ้าง ม.ตน้ 82/3  หมู่ 8 ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
12 น.ส.ไพรินทร  ทอนชวย 31 รับจ้าง ม.ปลาย 52/30  หมู่ 1 ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
13 นายธรรมนูญ  ประสาน

ทอง
28 รับจ้าง ม.ปลาย    99  หมู่ 2 ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา

14 นางอัมพร  ตะโก 52 รับจ้าง ม.ปลาย      หมู่ ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
15 นางศรีบาล  เตือนจิต 37 รับจ้าง ม.ปลาย      หมู่ ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
16 นางแสงเดือน  ปกแกวนา 33 รับจ้าง ม.ปลาย      หมู่ ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
17 นางอรพิน  วงคกลม 36 รับจ้าง ม.ปลาย 149/1 หมู่ 7 ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา
18 น.ส.เพ็ญประภา  โพธิ์

สําราญ
28 รับจ้าง ม.ปลาย   246 หมู่ 7 ตาํบลนาแกว้  อ. เกาะคา



นางสุมาไร  แปนนอย ครู กศน. 
ตําบลนาแกว นิเทศ นักศึกษาที่

เรียนคอมพิวเตอร

นักศึกษา กศน ตาํบลนาแกว้รอบรมพฒันาความรู้ 
เรื อง ดา้น ICT  ณ กศน.ตาํบลนาแกว้





บันทึกขอความ
สวนราชการ   กศน. ตําบลนาแกว           
ที  ศธ.  0210.6702(07)/ 107           วันที่     26      เดือน  กรกฎาคม   2555
เรื่อง   ขออนุมัติหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)    
         จํานวน 40 ชั่วโมง
……….……………………….……………………………………………………………………………….…………………………………

เรียน   ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณป 2554 ไดรับงบประมาณ เรียนฟรี 15 ป อยางมี
คุณภาพและสํานักงาน  กศน. ไดดําเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 
เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมการศึกษาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ใหกับนักศึกษา กศน.ตําบลนาแกว จํานวน  18 คน ที่คาดวาจะจบและผูที่มี
ความสนใจ ตั้งแตวันที่ 9-22  สิงหาคม 2555                                                                                                                          

บัดนี้  นางสุมาไร  แปนนอย ครู กศน.ตําบลนาแกว  ไดจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  จํานวน 40 ชั่วโมง เปนที่เรียบรอยแลว ดังรายละเอียด
หลักสูตรแนบทาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

                  
                                          (นางสุมาไร  แปนนอย)

                     ครู กศน.ตําบลนาแกว



หลักสูตร 
อบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จํานวน 40 ชั่วโมง

ขอมูลพื้นฐานและเหตุผลความจําเปนในการจัดหลักสูตร

คณะมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ดานสังคมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ไดกําหนดใหมุงเนนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ดวยการระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหาร

จัดการศึกษา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบควบคูไปกับการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้โดยจัดใหมีศูนยการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรูที่เหมาะสม

ในแตละพื้นที่ กระจายอํานาจใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เรงรัดการลงทุนดานการศึกษา

และการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน  ควบคูไปกับการลงทุนดานเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เนนการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรใหพรอมรองรับและใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางคุมคา โดยใหใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 

กําหนดการจัดการศึกษาใหยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน และใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา และพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  ได

กําหนดการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยใหยึดหลักการเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับ

ความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนและกลุมเปาหมาย การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลาย  นํา

ภูมิปญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา  

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กศน. ตําบลนาแกว

ไดเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนมีความรู

ความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการเรียนรูหรือการแสวงหาขาวสารขอมูล

ตาง ๆ ไดตลอดไป ทั้งนี้หัวหนา กศน.ตําบลนาแกว จึงไดรวมกันวางแผนเพื่อเปดอบรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง ใหกับนักศึกษาที่คาดวาจะจบ และผูที่มีความ

สนใจใฝรูดานคอมพิวเตอร ในการนี้ สํานักงาน กศน. ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการดําเนินการ สงเสริม 

สนับสนุนและประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงไดจัดทําโครงการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสนองตอบตอทิศทางการพัฒนาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  

ประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ไดแก พัฒนาวิทยุ/โทรทัศนเพื่อการศึกษา พัฒนาหองสมุด

ประชาชนใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน  จัดหาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT  สงเสริม

การศึกษาตามอัธยาศัย  และโครงการการจัดหาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT  เพื่อสงเสริมการศึกษาตาม

อัธยาศัยในศูนยการเรียนชุมชน



หลักการของหลักสูตร
ผูเรียนไดมีการพัฒนาความรู ความสามารถ มีทักษะในดานคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตมากขึ้น 

กาวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไดทัน สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการศึกษาและในชีวิตประจําวันได
อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ไดแก

5. กระบวนการสรางความรู
6. กระบวนการคิด
7. กระบวนการแกปญหา
8. กระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ

จุดมุงหมายของหลักสูตร
4. ผูเรียนมีทักษะและความรูในการใชเครื่องคอมพิวเตอร
5. ผูเรียนสามารถนําความรูไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

โครงสรางหลักสูตร
ที่ ชื่อหนวย/เรื่อง/หัวขอ เวลาเรียน
1 สวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร  การเปด ปด   3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง
2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชเครื่องมือหนาจอ   15  ชั่วโมง
3 การใหความรูอุปกรณการตอพวงคอมพิวเตอร  การใชงานการคํานวณ  12 ชั่วโมง
4 การทํางานการติดตอสื่อสารการใชอินเตอรเน็ต   9 ชั่วโมง

รวม                     4   หนวยการเรียนรู 40  ชั่วโมง



คําอธิบายรายวิชา การ  อบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
จํานวน 40 ชั่วโมง

หนวยการเรียนรูที่  1  สวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอรการเปดและปด
ขอบเขตรายวิชา

สวนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร  การเปด ปด   6 ชั่วโมง
- การเปด/ปดเครื่องคอมพิวเตอร
- การตรวจเช็คอุปกรณคอมพิวเตอรเบื้องตน
- การตรวจสอบ CMOS

                  หนวยการเรียนรูที่  2  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชเครื่องมือหนาจอ  
ขอบเขตรายวิชา

  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการใชเครื่องมือหนาจอ   15  ชั่วโมง
- การเปด/ปดโปรแกรม Microsoft Word
- การพิมพงาน และจัดรูปแบบขอความ
- การบันทึก และ นําขอมูลกลับมาแกไข
- แนะนําความรูดานคอมพิวเตอร
- การพิมพสัญลักษณหนาหัวขอ
- การพิมพขอมูลรูปแบบคอลัมน
- การจัดรูปแบบการพิมพ
- การตั้งคาหนากระดาษการพิมพจดหมาย
- การจัดยอหนาจดหมาย
- การเรียก/ซอน เครื่องมือรูปวาด และเครื่องมืออื่น ๆ
- การวาดภาพ โดยเครื่องมือรูปวาดแบบตาง ๆ
- การพิมพขอความในเครื่องมือรูปวาด
- การวาดภาพวิว เพื่อทดสอบความเขาใจในเนื้อหา
- การสรางตารางดวยวิธีการตาง ๆ 
- การกําหนดจํานวนแถว คอลัมน และ การยอ/ขยาย ลบ ตาราง
- การพิมพขอมูลลงชองตาราง และจัดรูปแบบตาราง
- การผสานเซลลตาราง
- การกําหนดรูปแบบนามบัตร 
- การพิมพขอมูลลงนามบัตร
- การแทรกรูปภาพ และจัดรูปแบบนามบัตร
- การคัดลอกนามบัตร และ การสั่งพิมพ
- การผสานเซลลตาราง
- การแทรกรูปภาพในตาราง
- การประยุกตการใชงานตาราง



หนวยการเรียนรูที่  3  การพิมพงานและการจัดรูปแบบในการทํางาน
ขอบเขตรายวิชา

    การใหความรูอุปกรณการตอพวงคอมพิวเตอร  การใชงานการคํานวณ 12  ชั่วโมง
- แนะนําความรูดานคอมพิวเตอร ดานอุปกรณตอพวง
-การจัดรูปแบบสไลด
-การใสเสียง
-การใส Effect
-การใสภาพวิดีโอ

หนวยการเรียนรูที่  4  การพิมพงานและการจัดรูปแบบในการทํางาน
การติดตอสื่อสารการใชอินเตอรเน็ต 

    การทํางานการติดตอสื่อสารการใชอินเตอรเน็ต   9  ชั่วโมง
- การสืบคนขอมูลในอินเตอรเน็ต
- การติดตอสื่อสารกันบนเครือขายอินเตอรเน็ต
- การสมัครใชงาน E-mail ฟรี และ การรับ-สง mail
แนวทางการประเมินหลักสูตร

1. ประเมินจากภาคทฤษฎี  จากการสอบขอเขียน   30  คะแนน
2. ประเมินจากการฝกปฏิบัติ   จากการทดสอบปฏิบัติตามใบงาน 70  คะแนน

การวัดและประเมินผล
- สอบถามประเมินกิจกรรม
- ประเมินผลงานชิ้นงาน จากงานที่สง
- การสังเกต 
- ใบงาน

ผูรับผิดชอบ
               นางสุมาไร  แปนนอย   ครู กศน.ตําบลนาแกว
รายชื่อผูสอนในหลักสูตร
              นายสมพล  ปูสาร



แผนการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) คอมพิวเตอรเบื้องตน
จํานวน 40 ชั่วโมง

ณ  กศน.ตําบลนาแกว  ตําบลนาแกว  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง

ว/ด/ป มาตรฐาน กิจกรรม วัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ระยะเวลา

ชั่วโมง
อุปกรณ/สื่อ

การ
ประเมิ
นผล

สอดคลอง
กับ

เศรษฐกิจ
พอเพียง

9 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

ความรู
เบื้องตน
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
การใชงาน
Microsoft 
Word  
เบื้องตน
ขอบเขต
เนื้อหา

- ผูเรียนมีความรู
ความเขาใจวิธีการ
ปดเปดเครื่อง
คอมพิวเตอร
-  ผูเรียนมีความรู
ในเรื่องอุปกรณ
ตางๆของ
คอมพิวเตอร
- เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความ
เขาใจ การใชงาน 
โปรแกรม 
Microsoft Word 
เบื้องตน

-  การเปด/ปด เครื่อง
คอมพิวเตอร
-  การตรวจเช็คอุปกรณ
คอมพิวเตอรเบื้องตน
-  การตรวจสอบ CMOS 
-  การใชงาน Microsoft 
Windows XP เบื้องตน
-  การเปด/ปดโปรแกรม 
Microsoft Word
-  การพิมพงาน และ
จัดรูปแบบขอความ
-  การบันทึก และนําขอมูล
กลับมาแกไข
-  แนะนําความรูดาน
คอมพิวเตอร

วิทยากรแนะนําอุปกรณ
คอมพิวเตอร
ใหผูเรียนไดสัมผัสเครื่อง
คอมพิวเตอร
ผูเรียนทดลองเปดปดเครื่อง
คอมพิวเตอร
วิทยากรแนะนําเครื่องมือ
พวงของคอมพิวเตอร
-  วิทยากรแนะนําการใชงาน 
และคําสั่งตาง ๆ ของ 
โปรแกรม Microsoft Word  
-  ผูเรียนฝกพิมพงาน และ
จัดรูปแบบขอความ พรอมทั้ง
บันทึก และลองเปดขอมูล
เดิมมาแกไข

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง



ว/ด/ป
มาตรฐาน กิจกรรม วัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม

ระยะเวลา
ชั่วโมง

อุปกรณ/สื่อ
การ

ประเมิ
นผล

สอดคลอง
กับ

เศรษฐกิจ
พอเพียง

10 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใชงาน 
Microsoft 
Word ดาน
การจัด
ตกแตง
เอกสาร
การใชงาน 
Microsoft 
Word ดาน
การจัด
ตกแตง
เอกสาร

- เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความ
เขาใจ การใชงาน 
โปรแกรม 
Microsoft Word
ดานการจัด
ตกแตงเอกสาร
- เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความ
เขาใจ การใชงาน 
โปรแกรม 
Microsoft Word
ดานการจัด
ตกแตงเอกสาร

-  การพิมพสัญลักษณหนา
หัวขอ
-  การพิมพขอมูลรูปแบบ
คอลัมภ
-  การจัดรูปแบบการพิมพ
-  แนะนําความรูดาน
คอมพิวเตอร

-  วิทยากรแนะนําการใชงาน 
และคําสั่งตาง ๆ ของ 
โปรแกรม Microsoft Word
ในเรื่องดานการจัดตกแตง
เอกสาร
-  ผูเรียนฝกปฏิบัติในการ
ตกแตงเอกสารที่ตนเองพิมพ
-  วิทยากรแนะนําการใชงาน 
และคําสั่งตาง ๆ ของ 
โปรแกรม Microsoft Word
ในเรื่องดานการจัดตกแตง
เอกสาร
-  ผูเรียนฝกปฏิบัติในการ
ตกแตงเอกสารที่ตนเองพิมพ

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง



ว/ด/ป

มาตรฐาน กิจกรรม วัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
ระยะเวลา

ชั่วโมง
อุปกรณ/สื่อ

การ
ประเมิ
นผล

สอดคลอง
กับ

เศรษฐกิจ
พอเพียง

11 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใชงาน 
Microsoft 
Word  การ
พิมพ
จดหมาย

- เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความ
เขาใจ การใชงาน 
โปรแกรม 
Microsoft Word
การพิมพจดหมาย

-  การตั้งคาหนากระดาษ
การพิมพจดหมาย
-  การจัดยอหนาจดหมาย
-  การจัดรูปแบบของการ
พิมพงานจดหมาย
-  การพิมพหนาซอง
จดหมาย

-  วิทยากรแนะนํา และ
อธิบายการใชงาน คําสั่งใน
การพิมพจดหมาย
-  ครูใหผูเรียนฝกปฏิบัติใน
การพิมพจดหมายหมุนเวียน
ถึงเพื่อน แลวบันทึกจดหมาย
เก็บไว

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง

12 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใชงาน 
Microsoft 
Word 
เครื่องมือรูป
วาด

- เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความ
เขาใจ การใชงาน 
โปรแกรม 
Microsoft Word
เครื่องมือวาดรูป

-  การเรียก/ซอน เครื่องมือ
รูปวาด และเครื่องมืออื่น ๆ
-  การวาดภาพ โดย
เครื่องมือรูปวาดแบบตาง ๆ
-  การพิมพขอความใน
เครื่องมือรูปวาด
-  การวาดภาพวิว เพื่อ
ทดสอบความเขาใจใน
เนื้อหา

-วิทยากรอธิบายพรอมสาธิต
การวาดรูปการใชเครื่องมือ-  
- วิทยากรมอบหมายงานให
ผูเรียนฝกปฏิบัติการวาดรูป
และการใชเครื่องมือ

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง



13 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใชงาน 
Microsoft 
Word พิมพ
งานตาราง

- เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความ
เขาใจ การใชงาน 
โปรแกรม 
Microsoft Word 
ในการพิมพงานใน
ตาราง

-  การสรางตารางดวย
วิธีการตาง ๆ
-  การกําหนดจํานวนแถว 
คอลัมภ และ การยอ/ขยาย 
ลบ ตาราง
--  การพิมพขอมูลลงชอง
ตาราง และจัดรูปแบบ
ตาราง
-  การผสานเซลลตาราง

- วิทยากรอธิบายและแนะนํา
การสรางตาราง การยอ/
ขยาย ลบ ตาราง การพิมพ
ขอมูลลงในตาราง การ
จัดรูปแบบตาราง การผสาน
เซลลตาราง
-  ผูเรียนฝกปฏิบัติการใช
คําสั่งตาง ๆ 

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง

14 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใชงาน 
Microsoft 
Word พิมพ
นามบัตร

- เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความ
เขาใจ และ
สามารถ พิมพ
นามบัตร จาก
โปรแกรม
Microsoft Word 

-  การกําหนดรูปแบบ
นามบัตร
-  การพิมพขอมูลลง
นามบัตร
-  การแทรกรูปภาพ และ
จัดรูปแบบนามบัตร
-  การคัดลอกนามบัตร 
และการสั่งพิมพ

- วิทยากรอธิบายและแนะนํา
การจัดทํานามบัตร การพิมพ
ขอมูลลงนามบัตร การแทรก
รูปภาพและจัดรูปแบบ
นามบัตร การคัดลอก
นามบัตร และการสั่งพิมพ
นามบัตร
-  ครูใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง



15 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใชงาน 
Microsoft 
PowerPoint

-  เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ
โปรแกรม
Microsoft 
PowerPoint
เบื้องตน

-  การเริ่มทําสไลด
-  การแทรกรูปภาพในสไลด

-  วิทยากรอธิบาย พรอมทั้ง
แนะนําการใชโปรแกรม และ
คําสั่งเบื้องตน Microsoft 
PowerPoint
-  การเริ่มทําสไลด
-  การแทรกรูปภาพในสไลด
-  การใสเอฟเฟกต
-  การนําเสนองาน
-  ผูเรียนฝกปฏิบัติ

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง

16 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใชงาน 
Microsoft 
PowerPoint

-  เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ
โปรแกรม
Microsoft 
PowerPoint
เบื้องตน

-  การใสเอฟเฟกต
-  การนําเสนองาน

-  วิทยากรอธิบาย พรอมทั้ง
แนะนําการใชโปรแกรม และ
คําสั่งเบื้องตน Microsoft 
PowerPoint
-  การเริ่มทําสไลด
-  การแทรกรูปภาพในสไลด
-  การใสเอฟเฟกต
-  การนําเสนองาน
-  ผูเรียนฝกปฏิบัติ

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง



17 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใชงาน 
Microsoft 
Excel

-  เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ
โปรแกรม
Microsoft Excel
เบื้องตน

-   การใชงาน Microsoft 
Excel เบื้องตน
-  การจัดรูปแบบเซลล และ 
การคํานวณ

-  วิทยากรอธิบาย พรอมทั้ง
แนะนําการใชโปรแกรม และ
คําสั่งเบื้องตน Microsoft 
Excel 
-  การจัดรูปแบบเซลล และ 
การคํานวณ
-  การจัดรูปแบบตาราง และ
รูปแบบการพิมพ
-  การสรางแผนภูมิ และการ
ตกแตง แกไข
-  ครูใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง

18 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใชงาน 
Microsoft 
Excel

-  เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ
โปรแกรม
Microsoft Excel
เบื้องตน

-  การจัดรูปแบบตาราง 
และรูปแบบการพิมพ
-  การสรางแผนภูมิ และ
การตกแตง แกไข

-  วิทยากรอธิบาย พรอมทั้ง
แนะนําการใชโปรแกรม และ
คําสั่งเบื้องตน Microsoft 
Excel 
-  การจัดรูปแบบเซลล และ 
การคํานวณ
-  การจัดรูปแบบตาราง และ
รูปแบบการพิมพ
-  การสรางแผนภูมิ และการ
ตกแตง แกไข
-  ครูใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง



19 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใช
อินเตอร
เบื้องตน

-  เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ
การใช
อินเตอรเน็ตและ
สามารถใช
อินเตอรในการ
สืบคนขอมูลได

-  การเปดใชงานโปรแกรม 
Browser 

-  วิทยากรแนะนําการเปดใช
งานโปรแกรม Borwser 
-  การสืบคนขอมูลใน
อินเตอรเน็ต และการนํางาน
จากเว็บมาเก็บไวใน Word 
-  การติดตอสื่อสารกันบน
เครือขายอินเตอรเน็ต การ 
Post
-  การสมัครใชงาน E-mail 
ฟรี การรับ-สง mail

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง

20 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใช
อินเตอร
เบื้องตน

-  เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ
การใช
อินเตอรเน็ตและ
สามารถใช
อินเตอรในการ
สืบคนขอมูลได

-  การสืบคนขอมูลใน
อินเตอรเน็ต และการนํา
งานจากเว็บมาเก็บไวใน 
Word 

-  วิทยากรแนะนําการเปดใช
งานโปรแกรม Borwser 
-  การสืบคนขอมูลใน
อินเตอรเน็ต และการนํางาน
จากเว็บมาเก็บไวใน Word 
-  การติดตอสื่อสารกันบน
เครือขายอินเตอรเน็ต การ 
Post
-  การสมัครใชงาน E-mail 
ฟรี การรับ-สง mail

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง



21 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใช
อินเตอร
เบื้องตน

-  เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ
การใช
อินเตอรเน็ตและ
สามารถใช
อินเตอรในการ
สืบคนขอมูลได

-  การติดตอสื่อสารกันบน
เครือขายอินเตอรเน็ต การ 
Post

-  วิทยากรแนะนําการเปดใช
งานโปรแกรม Borwser 
-  การสืบคนขอมูลใน
อินเตอรเน็ต และการนํางาน
จากเว็บมาเก็บไวใน Word 
-  การติดตอสื่อสารกันบน
เครือขายอินเตอรเน็ต การ 
Post
-  การสมัครใชงาน E-mail 
ฟรี การรับ-สง mail

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง

22 ส.ค. 
55

มาตรฐานที่ 2
การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 
การจัดการศึกษา
นอกระบบ
ประเภท
การศึกษา
ตอเนื่อง

การใช
อินเตอร
เบื้องตน

-  เพื่อใหผูเรียนมี
ความรูความเขาใจ
การใช
อินเตอรเน็ตและ
สามารถใช
อินเตอรในการ
สืบคนขอมูลได

-  การสมัครใชงาน E-mail 
ฟรี การรับ-สง mail
- สอบขอเขียน 
- สอบปฏิบัติ

-  วิทยากรแนะนําการเปดใช
งานโปรแกรม Borwser 
-  การสืบคนขอมูลใน
อินเตอรเน็ต และการนํางาน
จากเว็บมาเก็บไวใน Word 
-  การติดตอสื่อสารกันบน
เครือขายอินเตอรเน็ต การ 
Post
-  การสมัครใชงาน E-mail 
ฟรี การรับ-สง mail

3 วิทยากร
คอมพิวเตอร
ใบความรู

การ
สังเกต
การมี
สวน
รวม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

มีภูมิคุมกัน
และมี
เหตุผล 

สามารถนํา
ความรูที่
ไดรับไป

ใชไดอยาง
ถูกตอง



ผูจัดทําผูจัดทํา

ที่ปรึกษาที่ปรึกษา

นายจรณชัย  วรรณทองนายจรณชัย  วรรณทอง
ผูอํานวยการ กศนผูอํานวยการ กศน..อําเภอเกาะคาอําเภอเกาะคา

ผูรวบรวมผูรวบรวม//เรียบเรียงเรียบเรียง

                                                      นางสุมาไร  แปนนอย                        ครู กศนนางสุมาไร  แปนนอย                        ครู กศน ..ตําบลนาแกวตําบลนาแกว
                                                      นายสมพล  ปูสาร  นายสมพล  ปูสาร                วิทยากรวิทยากร

ผูออกแบบปกผูออกแบบปก

                  นางสุมาไร  แปนนอย                        ครู กศนนางสุมาไร  แปนนอย                        ครู กศน..ตําบลนาแกวตําบลนาแกว

ผลิตโดยผลิตโดย

กศนกศน..ตําบลนาแกวตําบลนาแกว
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา



รายงานผลโครงการฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาความรู้ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)


  จำนวน 40 ชั่วโมง 

ระหว่างวันที่ 9-22 สิงหาคม 2555  

ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กศน.ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง





วิทยากร  

นายสมพล  ปูสาร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

จังหวัดลำปาง



















บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กศน.ตำบลนาแก้ว          

ที  ศธ.  0210.6702(07)/147        วันที่   11    เดือน   กันยายน    2555

เรื่อง   สรุปรายงานการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

           จำนวน 40 ชั่วโมง

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

เรียน   
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

 ตามที่  กศน. ตำบลนาแก้ว ได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโยโลยีสารสนเทศ (ICT) จำนวน 40 ชั่วโมง  ในวันที่  9-22 สิงหาคม 2555  ระหว่างเวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กศน.นาแก้ว   ตำบลนาแก้ว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง                                         

บัดนี้  กศน. ตำบลนาแก้ว ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีนักศึกษาผ่านการจบหลักสูตร  จำนวน  18 คน  จึงขอส่งรายงานผลการอบรม  ดังรายละเอียดแนบท้าย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                  





          







                                         (นางสุมาไร  แป้นน้อย)






              
ครู กศน. ตำบลนาแก้ว

                คำนำ


แนวโน้มการศึกษาในปัจจุบัน ผู้คนหันมาศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ตั้งแต่ก้าวเดินจากบ้านที่อยู่อาศัย หรือแม้กระทั่ง ในบ้านของเราเอง ก็มีความจำเป็นต้องสัมผัสกับระบบอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ ทั้งนั้น ไม่ว่าจะก้าวไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ การกดบัตรเอทีเอ็ม ต่าง ๆ เหล่านี้ มักจะพบเห็นในชีวิตประจำวัน


ดังนั้น การเรียนด้านคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของระบบ จะทำให้ผู้ที่เรียน เกิดทักษะในการใช้บริการกับงานด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง การใช้งานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างดี รวมทั้งการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วย ทำให้ไม่เป็นคนตกยุค และถือเป็นความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังปรัชญาของการศึกษานอกโรงเรียนที่ว่า “การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตลอดชีวิต”



ทางผู้จัดทำหวังว่า สรุปรายงานเนื้อหาการอบรมคอมพิวเตอร์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าไม่มากก็น้อย

ผู้จัดทำ

                                                                        นางสุมาไร  แป้นน้อย




สารบัญ



            หัวข้อ








หน้า

หลักการเหตุผลโครงการ







   1



สรุปการอบรมวันที่ 9  สิงหาคม  2555





   3

สรุปการอบรมวันที่ 10  สิงหาคม  2555





   3

สรุปการอบรมวันที่ 11  สิงหาคม  2555





   4

สรุปการอบรมวันที่ 12  สิงหาคม  2555





   4


สรุปการอบรมวันที่ 13  สิงหาคม  2555





   4

สรุปการอบรมวันที่ 14  สิงหาคม  2555





   5

สรุปการอบรมวันที่ 15  สิงหาคม  2555





   5

สรุปการอบรมวันที่ 16  สิงหาคม  2555





   5

สรุปการอบรมวันที่ 17  สิงหาคม  2555





   6

สรุปการอบรมวันที่ 18  สิงหาคม  2555





   6

สรุปการอบรมวันที่ 19  สิงหาคม  2555





   6

สรุปการอบรมวันที่ 20  สิงหาคม  2555





   7

สรุปการอบรมวันที่ 21  สิงหาคม  2555





   7

สรุปการอบรมวันที่ 22  สิงหาคม  2555





   7

สรุปความรู้ที่ได้รับ







   8

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ






   9  


ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ






   10

ลงชื่อผู้รายงาน








   11

ภาพกิจกรรม

ภาคผนวก

หลักสูตร

อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จำนวน 40 ชั่วโมง

ข้อมูลพื้นฐานและเหตุผลความจำเป็นในการจัดหลักสูตร

ระหว่างวันที่  9-22 สิงหาคม 2555  ระหว่างเวลา 17.30-20.30 น. 

ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กศน.นาแก้ว   ตำบลนาแก้ว  


คณะมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้กำหนดให้มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ด้วยการระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบควบคู่ไปกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้โดยจัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ กระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน  ควบคู่ไปกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า โดยให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ



พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 กำหนดการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน และให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  ได้กำหนดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยให้ยึดหลักการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา  

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กศน.ตำบลนาแก้ว   ได้เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนการสอน    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการเรียนรู้หรือการแสวงหาข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ได้ตลอดไป ทั้งนี้   กศน.ตำบลนาแก้ว จึงได้ร่วมกันวางแผนเพื่อเปิดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง ให้กับประชากรวัยแรงงาน   ที่มีความสนใจใฝ่รู้ด้านคอมพิวเตอร์ ในการนี้  กศน.ตำบลนาแก้ว ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  ด้านคอมพิวเตอร์ (ICT)

หลักการของหลักสูตร

ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้ทัน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


ได้แก่

1. กระบวนการสร้างความรู้ 


2. กระบวนการคิด 


3. กระบวนการแก้ปัญหา 


4. กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 


จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

1. ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติหน้าที่การงานในวิชาชีพของตนเองได้

โครงสร้างหลักสูตร

		ที่

		ชื่อหน่วย/เรื่อง/หัวข้อ

		เวลาเรียน



		1

		ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  การเปิด ปิด   3  ชั่วโมง

		3  ชั่วโมง



		2

		ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องมือหน้าจอ   

		19  ชั่วโมง



		3

		การให้ความรู้อุปกรณ์การต่อพวงคอมพิวเตอร์  การใช้งานการคำนวณ  

		6 ชั่วโมง



		4

		การเรียนโปรแกรม Microsoft power point

		6 ชั่วโมง



		5

		การทำงานการติดต่อสื่อสารการใช้อินเตอร์เน็ต   

		6 ชั่วโมง



		รวม                     5   หน่วยการเรียนรู้

		40  ชั่วโมง





รายงานสรุปผลการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้

ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 40 ชั่วโมง  

วันที่  9-22 สิงหาคม 2555  ระหว่างเวลา 17.30-20.30 น. 

ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ กศน.นาแก้ว   ตำบลนาแก้ว  อำเภอเกาะคา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

วันที่ 9 กันยายน 2555

เรื่อง  
การใช้งาน Windows เบื้องต้น

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- ประธานเปิดการอบรมคอมพิวเตอร์

- อธิบายลักษณะของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

- การใช้งาน Windows เบื้องต้น การย่อ/ขยาย/ย้าย

- การใช้งานไอคอนต่าง ๆ และรู้จักส่วนประกอบของ Windows และการเปิด/ปิดเครื่อง

วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ

· นักศึกษาบางคนขาดทักษะความรู้ ด้านการใช้งานเมาส์ และ Windows

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- สอนตัวต่อตัว และ มอบหมายให้คนที่นั่งใกล้ ให้คำแนะนำ พร้อมเตรียมงานในวันต่อไป

วันที่   10 กันยายน 2555

เรื่อง  
การใช้งาน โปรแกรม Application และการใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การใช้งานโปรแกรม Application


-  ฝึกการใช้เมาส์ จาก Paint


- การใช้โปรแกรม  Calculator 

- การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น


วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- นักศึกษาพิมพ์ตัวอักษรไม่ได้ 

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- อธิบายเพิ่มเติม พร้อมให้แบบคีย์บอร์ดไปท่อง

วันที่ 11 กันยายน 2555


เรื่อง  
การใช้งาน Microsoft Word 


สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การใช้โปรแกรม Word เบื้องต้น

-  การพิมพ์ข้อความ

- การจัดรูปแบบอักษร


วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีปัญหา 

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- จัดการตรวจซ่อม และแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกวิธี

วันที่ 13  กันยายน 2555


เรื่อง  
การใช้งาน Microsoft Word เลขลำดับและสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การพิมพ์สัญลักษณ์หน้าหัวข้อ

- การพิมพ์ข้อมูลเลขลำดับ

- การพิมพ์ข้อมูลสัญลักษณ์หน้าหัวข้อ

- การจัดรูปแบบสัญลักษณะ

วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- นักศึกษาบางคน คลุมดำไม่คล่อง

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- แนะนำไม่ต้องคลุมลำดับ

วันที่ 14 กันยายน 2555


เรื่อง  
การใช้งาน Microsoft Word การสร้างคอลัมน์

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การตั้งค่าคอลัมน์

- การพิมพ์คอลัมน์ด้านซ้าย/ขวา

- การจัดรูปแบบของตัวอักษร

- การเพิ่มหน้างาน

วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- นักศึกษาบางคนขาดทักษะการใช้งานพิมพ์

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

· อธิบายเพิ่มเติมตัวต่อตัว และ ให้คนที่อยู่ข้าง แนะนำ

วันที่ 15 กันยายน 2555


เรื่อง  
การแทรกสัญลักษณ์และสร้างรูปวาด

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การแทรกสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆ

- การแทรกรูปวาด

- การจัดการรูปวาด ย่อ/ขยาย 

วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- นักศึกษาบางคนต้องการทราบเว็บไซต์ใหม่ เพิ่มเติม

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- อธิบายเพิ่มเติมตัวต่อตัว และแนะนำเว็บไซต์ที่น่าสนใจ

วันที่ 16 กันยายน 2555

เรื่อง  
การแทรกรูปภาพ

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การแทรกภาพตัดปะ

- การจัดการรูปภาพ

- การแทรกภาพทั่วไป

- การจัดการรูปภาพถ่าย

วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ


- นักศึกษาขาดความรู้ด้านการตกแต่งภาพ

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- อธิบายเพิ่มเติม พร้อม สาธิตผ่านหน้าจอ

วันที่ 17 กันยายน 2555


เรื่อง  
การใช้งาน Microsoft Word การพิมพ์จดหมาย

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การใช้คำสั่ง แท็บ ในการจัดระยะจุดต่าง ๆ บนตัวจดหมาย

- พัฒนาทักษะการพิมพ์เนื้อจดหมาย

- การใส่รายละเอียดของตัวจดหมาย

- การวาดภาพวิว เพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา

วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- นักศึกษาบางคนขาดทักษะการพิมพ์งาน

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- แนะนำให้มีการฝึกพิมพ์มากขึ้น เวลาพิมพ์ให้อ่านเป็นประโยคและพิมพ์

วันที่ 18  กันยายน 2555


เรื่อง  
การใช้งาน Microsoft Word การสร้างตารางข้อมูล

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การกำหนดรูปแบบตาราง

- การจัดรูปแบบข้อความในตาราง

- การจัดตกแต่งตาราง


วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- นักศึกษาบางคนขาดทักษะด้านการจัดตารางงาน

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- อธิบายแนะนำ การใช้งานตาราง

วันที่ 19 กันยายน 2555

เรื่อง  
การใช้งาน Microsoft Word การสร้างนามบัตรโดยใช้ตาราง

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การจัดรูปแบบตารางเพื่อใช้ทำนามบัตร

- การจัดรูปแบบของนามบัตร

- การคัดลอกจัดทำนามบัตร


วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- นักศึกษาบางคนขาดทักษะด้านการทำนามบัตร

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- อธิบายเพิ่มเติมตัวต่อตัว และ ให้คนที่อยู่ข้าง แนะนำ

วันที่ 20 กันยายน 2555


เรื่อง  
การใช้งาน Microsoft Word ใช้งานอินเตอร์เน็ต

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การใช้งานอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

- การศึกษาและค้นหาข้อมูล

- การสมัคร E-mail

- การรับส่ง E-mail

วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- นักศึกษาบางคนขาดทักษะการใช้งานอินเตอร์เน็ต

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- อธิบายเพิ่มเติมตัวต่อตัว และ ให้คนที่อยู่ข้าง แนะนำ

วันที่ 21  กันยายน 2555

เรื่อง  
การใช้งาน Microsoft Excel  เบื้องต้น

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

- การสร้างตารางงาน

- การอ้างเซลล์ และการคำนวณ

วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- นักศึกษาบางคนขาดทักษะการคำนวณ

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- อธิบายเพิ่มเติมตัวต่อตัว และ ให้คนที่อยู่ข้าง แนะนำ

วันที่ 22 กันยายน 2555

เรื่อง  
การใช้งาน Microsoft Excel และ PowerPoint

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การสร้างแผนภูมิ

- การพิมพ์ตกแต่งแผนภูมิ

- การสร้างงานนำเสนอโดยใช้ Microsoft PowerPoint

- การตกแต่งข้อความ พื้นหลัง

วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- นักศึกษาบางคนขาดทักษะการพิมพ์กล่องข้อความ

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- อธิบายเพิ่มเติมตัวต่อตัว และ ให้คนที่อยู่ข้าง แนะนำ

วันที่  22  กันยายน 2555

เรื่อง  
การนำเสนอ Microsoft PowerPoint

สื่อประกอบการสอน
เอกสาร/ตำรา โปรเจคเตอร์ และ คอมพิวเตอร์

เนื้อหา
- การจัดรูปแบบภาพนิ่ง


- การทำ Effect เลื่อนหน้า

- การทำ Effect ทีละตัว

- การนำเสนองานผ่าน โปรเจคเตอร์

วิธีการสอน
- บรรยาย สาธิต ถามตอบ และ ปฏิบัติในห้องเรียน

ปัญหาที่พบ
- นักศึกษาบางคนขาดทักษะการใช้งานอุปกรณ์

เสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


- อธิบายเพิ่มเติมตัวต่อตัว และ ให้คนที่อยู่ข้าง แนะนำ

สรุปความรู้ที่ได้รับหลังจากการเรียน



การอบรมในครั้งนี้ ได้มีการจัดการเรียนการสอนในห้อง เน้นกระบวนการผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน สามารถแสดงความคิดเห็น ถาม-ตอบปัญหา และปฏิบัติงานร่วมกัน โดยเนื้อหาที่อบรมทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านการเปิด/ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การตรวจสอบ CMOS การใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด การใช้งาน Microsoft Windows XP เบื้องต้น การเปิด/ปิดโปรแกรม Microsoft Word การพิมพ์งาน และจัดรูปแบบข้อความ การบันทึก และ นำข้อมูลกลับมาแก้ไข แนะนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์การพิมพ์สัญลักษณ์หน้าหัวข้อ การพิมพ์ข้อมูลรูปแบบคอลัมน์ การจัดรูปแบบการพิมพ์ แนะนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ การตั้งค่าหน้ากระดาษการพิมพ์จดหมาย การจัดย่อหน้าจดหมาย การจัดรูปแบบของการพิมพ์งานจดหมาย การพิมพ์หน้าซองจดหมาย การเรียก/ซ่อน เครื่องมือรูปวาด และเครื่องมืออื่น ๆ  การวาดภาพ โดยเครื่องมือรูปวาดแบบต่าง ๆ การพิมพ์ข้อความในเครื่องมือรูปวาด การวาดภาพวิว เพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา- การสร้างตารางด้วยวิธีการต่าง ๆ  การกำหนดจำนวนแถว คอลัมน์ และ การย่อ/ขยาย ลบ ตาราง การพิมพ์ข้อมูลลงช่องตาราง และจัดรูปแบบตาราง การกำหนดรูปแบบนามบัตร  การพิมพ์ข้อมูลลงนามบัตร การแทรกรูปภาพ และ การสั่งพิมพ์- การผสานเซลล์ตาราง การแทรกรูปภาพในตาราง การประยุกต์การใช้งานตาราง แนะนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วง การเปิดใช้งานโปรแกรม Browser การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสมัครใช้งาน E-mail ฟรี และ การรับ-ส่ง E-mail  

ปัญหา/อุปสรรค

1. นักศึกษาขาดทักษะด้านการพิมพ์งาน

2. นักศึกษาขาดความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์

3. นักศึกษาขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. เสริมทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ด้านต่าง  ๆ เพิ่มเติม

2. ให้ใบงานที่ไม่มีเนื้อหามาก สำหรับนักศึกษาที่พิมพ์ช้า

3. มีการสลับที่นั่งระหว่างคนที่ถนัดคอมพิวเตอร์และไม่ถนัดในการช่วยแนะนำ

4. เพิ่มความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต และ การค้นหาข้อมูลที่ต้องการนำไปใช้

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การวัดและประเมินผล


การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ไอซีทีเบื้องต้น ได้ดำเนินการวัดผลโดยการใช้การทดสอบ และใช้แบบสอบถามผู้เรียน ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง วิทยากรจะดำเนินการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และทดสอบโดยให้ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน

ความพึงพอใจของผู้เรียน


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์ ICT  มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คิดค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.91 โดยมีหัวข้อในการประเมินดังนี้


1. สถานที่จัดอบรมในโครงการมีความเหมาะสม

คิดเป็นร้อยละ 97.77


2. อุปกรณ์(เครื่องคอมพิวเตอร์)ที่ใช้ในการอบรม

คิดเป็นร้อยละ 97.77


    สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ


3. เนื้อหาในการอบรมตรงตามความต้องการสามารถ

คิดเป็นร้อยละ 92.22


              นำไปใช้ประโยชน์ได้



          


4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เข้าใจ


คิดเป็นร้อยละ 83.33


5. ท่านมีความมั่นใจมากขึ้นในการใช้คอมพิวเตอร์

              หลังจากได้รับการอบรมครั้งนี้มากขึ้น


คิดเป็นร้อยละ 92.22

6. ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้

คิดเป็นร้อยละ 93.33


     ในการทำงานของท่านได้


7. วิธีการหรือรูปแบบของการจัดกิจกรรม


คิดเป็นร้อยละ 91.11

 
8. เอกสารประกอบการอบรม เหมาะสม


คิดเป็นร้อยละ 95.55


สรุปผลโครงการ อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้นระยะสั้น 40 ชั่วโมง


ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน  22 คน แยกเป็นชาย  3 คน หญิง 15 คน เรียนจบหลักสูตรการฝึกอบรม จำนวน 22 คน ผลการเรียนอยู่ในระดับดี ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น คิดเป็นร้อยละ 92.91 การดำเนินการจัดกิจกรรม สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนกลุ่มอื่น เข้าเรียน


2. ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรม

ลงชื่อผู้รายงาน

………………………………………….…


(นางสุมาไร  แป้นน้อย)

ครูกศน.ตำบลนาแก้ว









รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

หลักสูตร จำนวน 40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9 – 22  สิงหาคม 2555

ณ  กศน.ตำบลนาแก้ว  ตำบลนาแก้ว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

		ที่

		ชื่อ-สกุล

		อายุ

		อาชีพ

		การศึกษา

		ที่อยู่

		หมายเหตุ



		1

		นางคำสุข  แก้วบุญปั๋น

		47

		รับจ้าง

		ประถม

		35/2   หมู่ 8 ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		2

		นางจันทร์ตา  องคะ

		51

		รับจ้าง

		ประถม

		  65   หมู่  ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		3

		นายสมหวัง  วงค์กลม

		37

		รับจ้าง

		ม.ต้น

		149/1  หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		4

		นายชาตรี  หนิ้วปัน

		27

		รับจ้าง

		ม.ต้น

		 146/1  หมู่  7ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		5

		นางประมวล  วงค์สอน

		44

		รับจ้าง

		ม.ต้น

		     หมู่  ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		6

		นางกสิณา  จันทร์ทา

		45

		รับจ้าง

		ม.ต้น

		     หมู่  ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		7

		นางสมพร  โคตวงค์

		46

		รับจ้าง

		ม.ต้น

		150  หมู่ 4 ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		8

		นางสุภารัตน์  ใจแพทย์

		43

		รับจ้าง

		ม.ต้น

		 55/1 หมู่ 8  ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		9

		นางลำพรรณ์  ต๊ะถิ่น

		38

		รับจ้าง

		ม.ต้น

		  36 หมู่ 8 ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		10

		นางนาง  แสงเทพ

		39

		รับจ้าง

		ม.ต้น

		 36/3  หมู่ 8  ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		11

		นางอรุณศรี  พรหม

		30

		รับจ้าง

		ม.ต้น

		 82/3  หมู่ 8  ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		12

		น.ส.ไพรินทร์  ทอนช่วย

		31

		รับจ้าง

		ม.ปลาย

		 52/30  หมู่ 1 ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		13

		นายธรรมนูญ  ประสานทอง

		28

		รับจ้าง

		ม.ปลาย

		   99  หมู่ 2 ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		14

		นางอัมพร  ต๊ะโก

		52

		รับจ้าง

		ม.ปลาย

		     หมู่  ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		15

		นางศรีบาล  เตือนจิต

		37

		รับจ้าง

		ม.ปลาย

		     หมู่  ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		16

		นางแสงเดือน  ปิกแก้วนา

		33

		รับจ้าง

		ม.ปลาย

		     หมู่  ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		17

		นางอรพิน  วงค์กลม

		36

		รับจ้าง

		ม.ปลาย

		149/1 หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		



		18

		น.ส.เพ็ญประภา  โพธิ์สำราญ

		28

		รับจ้าง

		ม.ปลาย

		  246 หมู่ 7 ตำบลนาแก้ว  อ. เกาะคา

		





















บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กศน. ตำบลนาแก้ว           

ที  ศธ.  0210.6702(07)/ 107           วันที่     26      เดือน  กรกฎาคม   2555

เรื่อง   ขออนุมัติหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT)    

         จำนวน 40 ชั่วโมง

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


เรียน   
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณปี 2554 ได้รับงบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพและสำนักงาน  กศน. ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว จำนวน  18 คน ที่คาดว่าจะจบและผู้ที่มีความสนใจ ตั้งแต่วันที่ 9-22  สิงหาคม 2555                                                                                                                                                                                              

บัดนี้  นางสุมาไร  แป้นน้อย ครู กศน.ตำบลนาแก้ว  ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  จำนวน 40 ชั่วโมง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดหลักสูตรแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

                  













                                          (นางสุมาไร  แป้นน้อย)






         
            ครู กศน.ตำบลนาแก้ว

หลักสูตร 

อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) จำนวน 40 ชั่วโมง

ข้อมูลพื้นฐานและเหตุผลความจำเป็นในการจัดหลักสูตร


คณะมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้กำหนดให้มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ด้วยการระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน ให้ความสำคัญกับการศึกษาในระบบควบคู่ไปกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้โดยจัดให้มีศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ กระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน  ควบคู่ไปกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นการพัฒนาเนื้อหาสาระและบุคลากรให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า โดยให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ


ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 กำหนดการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน และให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  ได้กำหนดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยให้ยึดหลักการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนและกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา  

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) กศน. ตำบลนาแก้ว ได้เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการเรียนรู้หรือการแสวงหาข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ได้ตลอดไป ทั้งนี้หัวหน้า กศน.ตำบลนาแก้ว จึงได้ร่วมกันวางแผนเพื่อเปิดอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) หลักสูตร 40 ชั่วโมง ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ และผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ด้านคอมพิวเตอร์ ในการนี้ สำนักงาน กศน. ซึ่งมีบทบาทภารกิจในการดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อสนองตอบต่อทิศทางการพัฒนาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ พัฒนาวิทยุ/โทรทัศน์เพื่อการศึกษา พัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  จัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT  ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  และโครงการการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT  เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยในศูนย์การเรียนชุมชน


หลักการของหลักสูตร

ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ก้าวตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงได้ทัน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการศึกษาและในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ได้แก่

5. กระบวนการสร้างความรู้ 


6. กระบวนการคิด 


7. กระบวนการแก้ปัญหา 


8. กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 


จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

4. ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

5. ผู้เรียนสามารถนำความรูไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

โครงสร้างหลักสูตร

		ที่

		ชื่อหน่วย/เรื่อง/หัวข้อ

		เวลาเรียน



		1

		ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  การเปิด ปิด   3  ชั่วโมง

		6  ชั่วโมง



		2

		ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องมือหน้าจอ   

		15  ชั่วโมง



		3

		การให้ความรู้อุปกรณ์การต่อพ่วงคอมพิวเตอร์  การใช้งานการคำนวณ  

		12 ชั่วโมง



		4

		การทำงานการติดต่อสื่อสารการใช้อินเตอร์เน็ต   

		9 ชั่วโมง



		รวม                     4   หน่วยการเรียนรู้

		40  ชั่วโมง





คำอธิบายรายวิชา การ  อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

จำนวน 40 ชั่วโมง

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์การเปิดและปิด

ขอบเขตรายวิชา

ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  การเปิด ปิด   6  ชั่วโมง

- การเปิด/ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

- การตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

- การตรวจสอบ CMOS


                  หน่วยการเรียนรู้ที่  2  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องมือหน้าจอ  

ขอบเขตรายวิชา

  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้เครื่องมือหน้าจอ   15  ชั่วโมง

- การเปิด/ปิดโปรแกรม Microsoft Word


- การพิมพ์งาน และจัดรูปแบบข้อความ

- การบันทึก และ นำข้อมูลกลับมาแก้ไข

- แนะนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

- การพิมพ์สัญลักษณ์หน้าหัวข้อ

- การพิมพ์ข้อมูลรูปแบบคอลัมน์

- การจัดรูปแบบการพิมพ์

- การตั้งค่าหน้ากระดาษการพิมพ์จดหมาย

- การจัดย่อหน้าจดหมาย

- การเรียก/ซ่อน เครื่องมือรูปวาด และเครื่องมืออื่น ๆ

- การวาดภาพ โดยเครื่องมือรูปวาดแบบต่าง ๆ

- การพิมพ์ข้อความในเครื่องมือรูปวาด

- การวาดภาพวิว เพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา

- การสร้างตารางด้วยวิธีการต่าง ๆ 

- การกำหนดจำนวนแถว คอลัมน์ และ การย่อ/ขยาย ลบ ตาราง

- การพิมพ์ข้อมูลลงช่องตาราง และจัดรูปแบบตาราง

- การผสานเซลล์ตาราง

- การกำหนดรูปแบบนามบัตร 

- การพิมพ์ข้อมูลลงนามบัตร

- การแทรกรูปภาพ และจัดรูปแบบนามบัตร

- การคัดลอกนามบัตร และ การสั่งพิมพ์

- การผสานเซลล์ตาราง

- การแทรกรูปภาพในตาราง

- การประยุกต์การใช้งานตาราง

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  การพิมพ์งานและการจัดรูปแบบในการทำงาน

ขอบเขตรายวิชา

    การให้ความรู้อุปกรณ์การต่อพวงคอมพิวเตอร์  การใช้งานการคำนวณ 12  ชั่วโมง

- แนะนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านอุปกรณ์ต่อพ่วง

-การจัดรูปแบบสไลด์

-การใส่เสียง

-การใส่ Effect


-การใส่ภาพวิดีโอ

หน่วยการเรียนรู้ที่  4  การพิมพ์งานและการจัดรูปแบบในการทำงาน

การติดต่อสื่อสารการใช้อินเตอร์เน็ต 


    การทำงานการติดต่อสื่อสารการใช้อินเตอร์เน็ต   9  ชั่วโมง

- การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต


- การติดต่อสื่อสารกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

- การสมัครใช้งาน E-mail ฟรี และ การรับ-ส่ง mail


แนวทางการประเมินหลักสูตร

1. ประเมินจากภาคทฤษฎี  จากการสอบข้อเขียน    30  คะแนน

2. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ   จากการทดสอบปฏิบัติตามใบงาน 70  คะแนน

การวัดและประเมินผล

· สอบถามประเมินกิจกรรม

· ประเมินผลงานชิ้นงาน จากงานที่ส่ง

· การสังเกต 

· ใบงาน


ผู้รับผิดชอบ

               นางสุมาไร  แป้นน้อย   ครู กศน.ตำบลนาแก้ว

รายชื่อผู้สอนในหลักสูตร

              นายสมพล  ปูสาร

แผนการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ(ICT) คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จำนวน 40 ชั่วโมง

ณ  กศน.ตำบลนาแก้ว  ตำบลนาแก้ว  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง

		ว/ด/ป

		มาตรฐาน

		กิจกรรม

		วัตถุประสงค์

		เนื้อหา

		ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

		ระยะเวลาชั่วโมง

		อุปกรณ์/สื่อ

		การประเมินผล

		สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง



		9  ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

		ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การใช้งาน Microsoft Word  เบื้องต้น

ขอบเขตเนื้อหา



		- ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการปิดเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

-  ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น



		-  การเปิด/ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ 


-  การตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 


-  การตรวจสอบ CMOS 


-  การใช้งาน Microsoft Windows XP เบื้องต้น


-  การเปิด/ปิดโปรแกรม Microsoft Word


-  การพิมพ์งาน และจัดรูปแบบข้อความ 


-  การบันทึก และนำข้อมูลกลับมาแก้ไข

-  แนะนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

		วิทยากรแนะนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ให้ผู้เรียนได้สัมผัสเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้เรียนทดลองเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์

วิทยากรแนะนำเครื่องมือพ่วงของคอมพิวเตอร์

-  วิทยากรแนะนำการใช้งาน และคำสั่งต่าง ๆ ของ โปรแกรม Microsoft Word  

-  ผู้เรียนฝึกพิมพ์งาน และจัดรูปแบบข้อความ พร้อมทั้งบันทึก และลองเปิดข้อมูลเดิมมาแก้ไข

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		ว/ด/ป

		มาตรฐาน

		กิจกรรม

		วัตถุประสงค์

		เนื้อหา

		ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

		ระยะเวลาชั่วโมง

		อุปกรณ์/สื่อ

		การประเมินผล

		สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง



		10 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

		การใช้งาน Microsoft Word ด้านการจัดตกแต่งเอกสาร

การใช้งาน Microsoft Word ด้านการจัดตกแต่งเอกสาร



		- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Wordด้านการจัดตกแต่งเอกสาร

- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Wordด้านการจัดตกแต่งเอกสาร

		-  การพิมพ์สัญลักษณ์หน้าหัวข้อ 


-  การพิมพ์ข้อมูลรูปแบบคอลัมภ์

-  การจัดรูปแบบการพิมพ์ 


-  แนะนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ 




		-  วิทยากรแนะนำการใช้งาน และคำสั่งต่าง ๆ ของ โปรแกรม Microsoft Word ในเรื่องด้านการจัดตกแต่งเอกสาร 

-  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในการตกแต่งเอกสารที่ตนเองพิมพ์

-  วิทยากรแนะนำการใช้งาน และคำสั่งต่าง ๆ ของ โปรแกรม Microsoft Word ในเรื่องด้านการจัดตกแต่งเอกสาร 

-  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในการตกแต่งเอกสารที่ตนเองพิมพ์



		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		ว/ด/ป

		มาตรฐาน

		กิจกรรม

		วัตถุประสงค์

		เนื้อหา

		ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

		ระยะเวลาชั่วโมง

		อุปกรณ์/สื่อ

		การประเมินผล

		สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง



		11 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

		การใช้งาน Microsoft Word  การพิมพ์จดหมาย



		- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Wordการพิมพ์จดหมาย

		-  การตั้งค่าหน้ากระดาษการพิมพ์จดหมาย 


-  การจัดย่อหน้าจดหมาย

-  การจัดรูปแบบของการพิมพ์งานจดหมาย 


-  การพิมพ์หน้าซองจดหมาย

		-  วิทยากรแนะนำ และอธิบายการใช้งาน คำสั่งในการพิมพ์จดหมาย

-  ครูให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติในการพิมพ์จดหมายหมุนเวียนถึงเพื่อน แล้วบันทึกจดหมายเก็บไว้

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		12 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

		การใช้งาน Microsoft Word เครื่องมือรูปวาด




		- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Wordเครื่องมือวาดรูป

		-  การเรียก/ซ่อน เครื่องมือรูปวาด และเครื่องมืออื่น ๆ

-  การวาดภาพ โดยเครื่องมือรูปวาดแบบต่าง ๆ

-  การพิมพ์ข้อความในเครื่องมือรูปวาด

-  การวาดภาพวิว เพื่อทดสอบความเข้าใจในเนื้อหา



		-วิทยากรอธิบายพร้อมสาธิตการวาดรูปการใช้เครื่องมือ-  

- วิทยากรมอบหมายงานให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการวาดรูปและการใช้เครื่องมือ

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		13 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 

การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

		การใช้งาน Microsoft Word พิมพ์งานตาราง




		- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งาน โปรแกรม Microsoft Word ในการพิมพ์งานในตาราง

		-  การสร้างตารางด้วยวิธีการต่าง ๆ 


-  การกำหนดจำนวนแถว คอลัมภ์ และ การย่อ/ขยาย ลบ ตาราง

--  การพิมพ์ข้อมูลลงช่องตาราง และจัดรูปแบบตาราง 


-  การผสานเซลล์ตาราง

		- วิทยากรอธิบายและแนะนำการสร้างตาราง การย่อ/ขยาย ลบ ตาราง การพิมพ์ข้อมูลลงในตาราง การจัดรูปแบบตาราง การผสานเซลล์ตาราง

-  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งต่าง ๆ 

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		14 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 

การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง



		การใช้งาน Microsoft Word พิมพ์นามบัตร




		- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ พิมพ์นามบัตร จากโปรแกรมMicrosoft Word 

		-  การกำหนดรูปแบบนามบัตร 


-  การพิมพ์ข้อมูลลงนามบัตร

-  การแทรกรูปภาพ และจัดรูปแบบนามบัตร

-  การคัดลอกนามบัตร และการสั่งพิมพ์



		- วิทยากรอธิบายและแนะนำการจัดทำนามบัตร การพิมพ์ข้อมูลลงนามบัตร การแทรกรูปภาพและจัดรูปแบบนามบัตร การคัดลอกนามบัตร และการสั่งพิมพ์นามบัตร

-  ครูให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ 

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		15 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

		การใช้งาน Microsoft PowerPoint




		-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

		-  การเริ่มทำสไลด์ 


-  การแทรกรูปภาพในสไลด์



		-  วิทยากรอธิบาย พร้อมทั้งแนะนำการใช้โปรแกรม และคำสั่งเบื้องต้น Microsoft PowerPoint 

-  การเริ่มทำสไลด์ 


-  การแทรกรูปภาพในสไลด์

-  การใส่เอฟเฟ็กต์

-  การนำเสนองาน 


-  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		16 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง



		การใช้งาน Microsoft PowerPoint




		-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจโปรแกรม Microsoft PowerPoint เบื้องต้น

		-  การใส่เอฟเฟ็กต์

-  การนำเสนองาน 




		-  วิทยากรอธิบาย พร้อมทั้งแนะนำการใช้โปรแกรม และคำสั่งเบื้องต้น Microsoft PowerPoint 

-  การเริ่มทำสไลด์ 


-  การแทรกรูปภาพในสไลด์

-  การใส่เอฟเฟ็กต์

-  การนำเสนองาน 


-  ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		17 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

		การใช้งาน Microsoft Excel




		-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

		-   การใช้งาน Microsoft Excel เบื้องต้น 


-  การจัดรูปแบบเซลล์ และ การคำนวณ



		-  วิทยากรอธิบาย พร้อมทั้งแนะนำการใช้โปรแกรม และคำสั่งเบื้องต้น Microsoft Excel 

-  การจัดรูปแบบเซลล์ และ การคำนวณ

-  การจัดรูปแบบตาราง และรูปแบบการพิมพ์

-  การสร้างแผนภูมิ และการตกแต่ง แก้ไข

-  ครูให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		18 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง



		การใช้งาน Microsoft Excel




		-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจโปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

		-  การจัดรูปแบบตาราง และรูปแบบการพิมพ์

-  การสร้างแผนภูมิ และการตกแต่ง แก้ไข

		-  วิทยากรอธิบาย พร้อมทั้งแนะนำการใช้โปรแกรม และคำสั่งเบื้องต้น Microsoft Excel 

-  การจัดรูปแบบเซลล์ และ การคำนวณ

-  การจัดรูปแบบตาราง และรูปแบบการพิมพ์

-  การสร้างแผนภูมิ และการตกแต่ง แก้ไข

-  ครูให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		19 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

		การใช้อินเตอร์เบื้องต้น



		-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้อินเตอร์เน็ตและสามารถใช้อินเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้

		-  การเปิดใช้งานโปรแกรม Browser 




		-  วิทยากรแนะนำการเปิดใช้งานโปรแกรม Borwser 


-  การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และการนำงานจากเว็บมาเก็บไว้ใน Word 


-  การติดต่อสื่อสารกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การ Post


-  การสมัครใช้งาน E-mail ฟรี การรับ-ส่ง mail

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		20 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง



		การใช้อินเตอร์เบื้องต้น



		-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้อินเตอร์เน็ตและสามารถใช้อินเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้

		-  การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และการนำงานจากเว็บมาเก็บไว้ใน Word 




		-  วิทยากรแนะนำการเปิดใช้งานโปรแกรม Borwser 


-  การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และการนำงานจากเว็บมาเก็บไว้ใน Word 


-  การติดต่อสื่อสารกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การ Post


-  การสมัครใช้งาน E-mail ฟรี การรับ-ส่ง mail

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		21 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

		การใช้อินเตอร์เบื้องต้น



		-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้อินเตอร์เน็ตและสามารถใช้อินเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้

		-  การติดต่อสื่อสารกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การ Post




		-  วิทยากรแนะนำการเปิดใช้งานโปรแกรม Borwser 


-  การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และการนำงานจากเว็บมาเก็บไว้ใน Word 


-  การติดต่อสื่อสารกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การ Post


-  การสมัครใช้งาน E-mail ฟรี การรับ-ส่ง mail

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง



		22 ส.ค. 55

		มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง

		การใช้อินเตอร์เบื้องต้น



		-  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้อินเตอร์เน็ตและสามารถใช้อินเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลได้

		-  การสมัครใช้งาน E-mail ฟรี การรับ-ส่ง mail


- สอบข้อเขียน 

- สอบปฏิบัติ

		-  วิทยากรแนะนำการเปิดใช้งานโปรแกรม Borwser 


-  การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และการนำงานจากเว็บมาเก็บไว้ใน Word 


-  การติดต่อสื่อสารกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การ Post


-  การสมัครใช้งาน E-mail ฟรี การรับ-ส่ง mail

		3

		วิทยากร

คอมพิวเตอร์

ใบความรู้

		การสังเกต

การมีส่วนร่วม


ผลงาน/


ชิ้นงาน

		มีภูมิคุ้มกัน

และมีเหตุผล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้อย่างถูกต้อง





ผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

นายจรณชัย  วรรณทอง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา

ผู้รวบรวม/เรียบเรียง

                           นางสุมาไร  แป้นน้อย                        ครู กศน.ตำบลนาแก้ว

                           นายสมพล  ปูสาร  

       วิทยากร

ผู้ออกแบบปก

         นางสุมาไร  แป้นน้อย                        ครู กศน.ตำบลนาแก้ว

ผลิตโดย

กศน.ตำบลนาแก้ว

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา
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นางสุมาไร  แป้นน้อย ครู กศน. ตำบลนาแก้ว นิเทศ นักศึกษาที่เรียนคอมพิวเตอร์





นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้วรอบรมพัฒนาความรู้ เรื่อง ด้าน ICT  ณ กศน.ตำบลนาแก้ว
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