
 
 

 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กางานอาชีพและเทคโนโลยี     
รหัสวิชา ง20217      รายวิชา  ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2      จ านวน  1.0  หน่วยกิต  ( 40 ชั่วโมง) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3                        ภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2558 
ครูผู้สอน นายนฤทธิ์ จันมณี 
      
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาประวัติระบบปฏิบัติการลินุกซ์ การใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ผ่านทาง Live CD ROM ติดต้ัง 
ระบบปฏิบัติการ Linux ค าสั่งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ การติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม การใช้โปรแกรม Open Office 

ปฏิบัติการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux Live CD ติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ฝึกใช้ค าสั่งลินุกซ์ 
เบื้องต้น การติดตั้งโปรแกรมที่ต้องการเพิ่มเติม การใช้งานโปรแกรม Open Office 

เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบปฏิบัติการลินุกซ์ สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ ์มีทักษะ 
การใช้ค าสั่งลินุกซ์เบื้องต้น สามารถติดตั้งเพ่ิมโปรแกรมในระบบ มีทักษะการใช้โปรแกรมส านักงาน Open office 

ผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 
2. สามารถใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ Live CD ได ้
3. สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์ได้ 
4. ใช้ค าสั่งลินุกซ์เบื้องต้นได้ 
5. เพ่ิมโปรแกรมที่ต้องการในระบบลินุกซ์ได้ 
6. ใช้โปรแกรม Open Office ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3.  ก าหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

สัปดาห์ที ่ คาบที ่ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 

1-2 
 

1-4 
 

ปฐมนิเทศและบทน า 
แนะน ารายวิชา  วิธีการเรียน  การวัดและ 
     ประเมินผลการเรียน 

มีความเข้าใจ วิธีการเรียน  การวดัและ
ประเมินผลการเรียน 
 

ศึกษาประวัติระบบปฏิบัติการลินุกซ์ มีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาของ
ระบบปฏิบตัิการLinux 

 
3-5 

 
 

5-10 

การใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ผ่านทาง 
Live CD ROM 

มีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบปฏิบัติการLinux 
ผ่าน Live CD ROM 
สามารถสรา้ง Linux LIVE CD ROM เพื่อติดตั้งบน
คอมพิวเตอรไ์ด ้

6-9 
 

11-18 

การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux 
สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Linux บนเครื่อง
คอมพิวเตอรไ์ด ้
 

10 
 

19-20 
 

สอบกลางภาค  

11 - 13 
 

21-26 
 

การใช้ค าสั่งบนระบบปฏิบัติการ Linux สามารถใช้ระบบปฏิบตัิ Linux แบบ Graphic 
Mode และ แบบค าสั่ง(Text Mode) 

14 - 16 27-32 การติดตั้งโปรแกรมเพ่ิมเติม  สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมตามความ
ต้องการบนระบบปฏิบัติการLinux 

17 - 19 33-38 การใช้โปรแกรม Open Office  สามารถติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Open Office 

20 
 

39-40 
 

สอบปลายภาค  

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  1. การเรียนรู้จากประสบการณ์โดยมีการก าหนดชิ้นงานให้ไปศึกษาค้นคว้า 
  2. การสาธิต 
  3. การฝึกทักษะปฏิบตัิจริง 
  4. การท าใบงาน 

     
4.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน 

 การสอนรายวิชา ง20217ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 มีแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ ดงันี้ 
 4.1   ประเมินจากใบงานหรือการบ้านท่ีมอบหมาย                60         คะแนน 
 4.2   ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรมการเรยีนของนักเรียน: จติพิสัย   10 คะแนน 
 4.3   ประเมินจากการสอบกลางภาค      10  คะแนน 
 4.4   ประเมินจากการสอบปลายภาค      20  คะแนน 
         รวม 100  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี ้
4.1    ประเมินจากใบงาน และชิน้งาน (60 คะแนน) 

รายการ 
รูปแบบ 
ของงาน 

วันท่ีมอบ 
หมายงาน 

ก าหนดส่ง 
เวลาที่นักเรยีน

ควรใช้ 
คะแนน 

1.ประเมินจากการท าใบงานครั้งท่ี 1 งานเดี่ยว   100 นาที 10 

2.ประเมินจากการท าใบงานครั้งท่ี 2 งานเดี่ยว   100 นาที 10 

3.ประเมินจากการท าใบงานครั้งท่ี 3 งานเดี่ยว   100 นาที 10 

4.ประเมินจากการท าใบงานครั้งท่ี 4 งานเดี่ยว   100 นาที 10 

5.ประเมินจากการท าใบงานครั้งท่ี 5 งานเดี่ยว   100 นาที 10 

6.ประเมินจากการท าใบงานครั้งท่ี 6 งานเดี่ยว   100 นาที 10 

                                                                                                          รวม 60 
หมายเหตุ   1.เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการปฏิบัติงานนั้น ๆ   
                นักเรียนควรใช้เวลาท าประมาณเท่าใด การประมาณการดังกล่าว ครูได้พจิารณาจากความยากง่ายของงาน นั้น ๆ  
                2. งานหรือการบ้านที่มอบหมายแตไ่มไ่ด้คดิคะแนนกไ็ด้น าเสนอไว้ในตารางนี้ด้วย  เพื่อเป็นข้อมูลว่างานหรือการบ้านที่

ได้มอบหมายทั้งหมดของรายวิชา 
 3.  การปฏิบตัิงานเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัิเป็นรายคน และดูการท างานของแต่ละคน  
4.2 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จติพิสัย (10 คะแนน) 

 การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา งง20217 ประจ าภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2557   ได้ก าหนด
หัวข้อการประเมิน ดังแสดงในตารางข้างล่าง 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม 
(5) 

ดีมาก 
(4) 

ด ี
(3) 

ปานกลาง (2) ต้องปรับปรง (1) 

1.   ความสนใจใฝ่รู้หรือความอยากรู้อยากเห็น      

2.   ความรับผดิชอบ ความมุ่งมั่น อดทน      

3.   ความมีเหตผุล      

4.   ความมีระเบียบและรอบคอบ      

5.   ความซื่อสัตย ์      

6.   ความใจกว้างร่วมแสดงความคิดเห็น และ 
     รับฟัง ความคิดของผู้อื่น   

     

รวม      

รวมคะแนนจิตพิสัย 10 
4.3 การประเมินจากการสอบกลางภาค (20 คะแนน)   
ก าหนดการสอบกลางภาคจากการปฏิบัติการการตดิตั้ง OS LINUX  ให้สามารถเข้า login ใช้งานได้ 

 หัวข้อท่ีใช้ในการสอบ 
ลักษณะและจ านวน 
ข้อสอบ 

คะแนน 

1. ติดตั้งระบบปฏิบตัิการ Linux……………….. ปฏิบัต ิ 20 

4.4 การประเมินจากการสอบปลายภาค (20 คะแนน) 
ก าหนดการสอบปลายภาคการปฏบิัติ เวลาที่ใช้ในการสอบปฏิบตัิงาน  100 นาที 
เนื้อหาท่ีสอบ ลักษณะข้อสอบ ดังตาราง  

หัวข้อท่ีใช้ในการสอบ 
ลักษณะและ 
จ านวนข้อสอบ 

คะแนน 

การใช้ค าสั่ง Linux ,การตดิตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม และโปรแกรม Open Office สอบปฏิบัต ิ 20 
 


