
 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

(คอมพวิเตอร์) 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
 

ส านักงานเขตพืน้การศึกษา 
 
 



 

 

สารบญั 
          หนา้ 

ก าหนดการสอน 
หน่วยที ่1 เร่ือง  เทคโนโลยสีารสนเทศกบัชีวติประจ าวนั  จ านวน 3 ช่ัวโมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ก าเนิดเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ประวติัโดยยอ่ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศกบัชีวติประจ าวนั 

หน่วยที ่2 เร่ือง ข้อมูลและสารสนเทศ  จ านวน 3 ช่ัวโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง จากขอ้มูลมาเป็นสารสนเทศ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง จากสารสนเทศมาเป็นความรู้  

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ความรู้ช่วยในการตดัสินใจ 
หน่วยที ่3 เร่ือง คอมพวิเตอร์กบัการประมวลผลข้อมูล จ านวน 12 ช่ัวโมง 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง คอมพิวเตอร์คืออะไร  
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง การนบัเลข 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง เลขฐานสองกบัระบบดิจิทลั 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 6 เร่ือง ประโยชนข์องคอมพิวเตอร์และการน าไปใชง้าน 

หน่วยที ่4 เร่ือง เครือข่ายคอมพวิเตอร์ จ านวน 6 ช่ัวโมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง การส่ือสารและเครือข่ายส่ือสาร 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง ประโยชนข์องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หน่วยที ่5 เร่ือง ส่ือสารสนเทศแบบต่าง ๆ จ านวน 4 ช่ัวโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  หอ้งสมุดแหล่งความรู้ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง  Digital Library หอ้งสมุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง แหล่งขอ้มูลของประเทศไทยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 



 

 

หน่วยที ่6 เร่ือง ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทีใ่ช้สร้างสรรค์งาน จ านวน 4 ช่ัวโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  ความหมายของซอฟตแ์วร์ 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง ประเภทของซอฟตแ์วร์ 
หน่วยที ่7 เร่ือง การตกแต่งภาพด้วย PhotoShop จ านวน 8 ช่ัวโมง 
 แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง  ส่วนประกอบของโปรแกรม 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง  การใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่าย 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง  การตดัต่อภาพอยา่งง่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก ำหนดกำรสอน 
 

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร์)             ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี     1 
    เวลา     40    ชัว่โมง 

ช่ือหน่วย สาระการเรียนรู้ เวลา(ชัว่โมง) 

หน่วยที ่1 เร่ือง  ก าเนิดเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
เทคโนโลยสีารสนเทศ ประวติัโดยยอ่ของเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 
กบัชีวติประจ าวนั เทคโนโลยสีารสนเทศกบัชีวติประจ าวนั 1 
   
หน่วยที ่2 เร่ือง จากขอ้มูลมาเป็นสารสนเทศ 1 
ขอ้มูลและสารสนเทศ จากสารสนเทศมาเป็นความรู้ 1 
 ความรู้ช่วยในการตดัสินใจ 1 
   
หน่วยที ่3 เร่ือง คอมพิวเตอร์คืออะไร 2 
คอมพิวเตอร์กบัการ การนบัเลข 2 
ประมวลผลขอ้มูล เลขฐานสองกบัระบบดิจิทลั 2 
 การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ 2 
 องคป์ระกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 2 
 ประโยชนข์องคอมพิวเตอร์และการน าไปใช ้ 2 
   
หน่วยที ่4 เร่ือง การส่ือสารและเครือข่ายส่ือสาร 2 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 
 ประโยชนข์องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2 
   
   
   
   

 



 

 

ก ำหนดกำรสอน 
 

กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี(คอมพิวเตอร์)             ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี     1 
    เวลา     40    ชัว่โมง 

ช่ือหน่วย สาระการเรียนรู้ เวลา(ชัว่โมง) 

หน่วยที ่5 เร่ือง  หอ้งสมุดแหล่งความรู้ 1 
ส่ือสารสนเทศแบบต่าง ๆ Digital Library หอ้งสมุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 
 แหล่งขอ้มูลของประเทศไทยบนเครือข่าย 2 
 คอมพิวเตอร์  
   
หน่วยที ่6  เร่ือง   
ซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปท่ีใช ้ ความหมายของซอฟตแ์วร์ 2 
สร้างสรรคง์าน ประเภทของซอฟตแ์วร์ 2 
   
หน่วยที ่7 เร่ือง ส่วนประกอบของโปรแกรม 2 
การตกแต่งภาพดว้ย การใชเ้คร่ืองมืออยา่งง่าย 3 
PhotoShop การตดัต่อภาพอยา่งง่าย 3 

   
รวม 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีคอมพิวเตอร์)        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยที ่ 1    เร่ือง  เทคโนโลยสีารสนเทศกบัชีวติประจ าวนั  เวลาเรียน   3  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง  ก าเนิดเทคโนโลยสีารสนเทศ  เวลาเรียน   1  ชัว่โมง 
สอนวนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    

สืบคน้ขอ้มูล  การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 
สาระส าคญั 
 ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

นกัเรียนบอกความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
นกัเรียนบอกความส าคญัและประโยชนข์องเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายและความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. ครูถามนกัเรียนวา่ มีเพื่อในหอ้งเรียนเดียวกนัก่ีคน 
 2. ครูใหน้กัเรียนบอกช่ือทีละคนแลว้จดรายช่ือไวทุ้กคน 
 3. ครูถามต่อวา่ ไดร้ายช่ือครบหรือยงั เม่ือครบแลว้ครูใหน้กัเรียนเรียงล าดบัรายช่ือ 
     ตามตวัอกัษรโดยเรียงจากนอ้ยไปหามาก คือ ก-ฮ 
 4. ครูสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
 5. ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง ก าเนิดเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 6. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 



 

 

 7. ครูสังเกตการปฏิบติังานและบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 8. จากงานท่ีนกัเรียนลงมือกระท า ครูใหน้กัเรียนบอกวา่อะไรคือขอ้มูลและอะไรคือ 
     ขอ้มูลสารสนเทศ 
 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้เร่ือง ก าเนิดเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. แบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
การวดัผลประเมนิผล 

1.  วธีิการวดั 
- สงัเกตการฟงั และการตอบค าถาม 

- ตรวจแบบฝึกหดั 
2.  เคร่ืองการวดัผลประเมินผล 
      -  แบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 

ใชก้ารผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

บันทกึข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

 
       ลงช่ือ  ……………………………. 

                            (……………….. ……….) 
                    ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา…………. 
             ………../……………../………. 
 
บันทกึผลหลงักระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน (เก่ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ปัญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
        ลงช่ือ  ……………………………….…ผูส้อน 
                   (………………..  ……….) 
           ต าแหน่ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 



 

 

ใบความรู้   
เร่ือง  ก าเนิดเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม มีการตั้งถ่ินฐานอยูก่นัเป็นหมู่เหล่าตั้งแต่โบราณกาลมาแลว้ กลุ่ม
เล็กท่ีสุดเรียกว่าครอบครัว ถดัข้ึนมาเป็นหมู่บา้น ต าบล ฯลฯ จนในท่ีสุดเป็นเมือง เป็นประเทศ 
มนุษยแ์ต่ละหมู่เหล่ามีการติดต่อพบปะกนั เพื่อแลกเปล่ียนอาหาร ส่ิงของเคร่ืองใช ้ยารักษาโรค 
ฯลฯ ท่ีชุมชนตนไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ จนเกิดเป็นการค้าขายระหว่าง
หมู่บ้าน ระหว่างต าบล เมือง และประเทศ การติดต่อเช่นน้ี ท าให้เกิดการส่งและรับ ข้อมูล
ข่าวสารถึงกนั แรก ๆ กเ็ป็นการบอกกนัปากต่อปาก 
ต่อมามีการส่ือสารกนัดว้ยตวัอกัษรท่ีจารึกบนวสัดุต่าง ๆ 
ซ่ึงต่อมากลายเป็นการส่งจดหมายถึงกนั 
 
 
 
 
ความตอ้งการการส่ือสารดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายข้ึน 
มีความรวมเร็วมากข้ึน ท าให้เกิดการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของเทคโนโลยีโทรคมนาคม ซ่ึงอาศยั
หลักวิชาทาง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เปล่ียนค าพูด ข้อความหรือภาพเป็น
สัญญาณไฟฟ้าส่งไปตามสาย หรือเปล่ียนเป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (เรียกวา่ คล่ืนวทิย)ุ กระจายไป
ในอากาศ เม่ือถึงปลายทาง สัญญาณหรือคล่ืนท่ีส่งไปนั้นก็จะถูกคืนสภาพให้กลบัเป็นค าพูด 
ขอ้ความหรือภาพเหมือนกบัท่ีส่งออกไปจากตน้ทาง ท าให้ท่ีอยู่คนละซีกโลกกนัสามารถรับรู้  
ขอ้มูลข่าวของกนัและกนัไดภ้ายในชัว่พริบตา 
 
 
 
 
 
 



 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีเพิ่งมีข้ึนในช่วงเวลาประมาณ 20 ปี ท่ีผ่านมาน้ีเอง 
เป็นเทคโนโลยีท่ีเกิดจากการรวมสองเทคโนโลยีเขา้ด้วยกนั คือ เทคโนโลยีโทรคมนาคมกบั
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ค  าว่า สารสนเทศ  หมายถึงตัวเน้ือหาของข้อมูลข่าวสาร เราใช้
คอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีรวบรวม จดัเก็บ ปรับเปล่ียนรูปแบบของสารสนเทศ และเทคโนโลยี
โทรคมนาคมซ่ึงพฒันาเครือข่ายโทรศพัทแ์ละเครือข่ายวิทยมุาสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข้ึน เป็นการน าเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์ (ค านวณ เปรียบเทียบ และตรวจสอบได้
รวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  า) มารวมกบัความสามารถของระบบโทรคมนาคม (ติดต่อไดร้วดเร็วและ
กวา้งไกล) ดงันั้น เทคโนโลยสีารสนเทศ จึงหมายถึง เทคโนโลยท่ีีใชร้ะบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มาจดัการกบัสารสนเทศนัน่เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัด 
เร่ือง ควำมรู้เกีย่วกบัเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ช่ือ-สกลุ.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
ค าช้ีแจ้ง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 
 
1. บอกความหมายของสารสนเทศ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2. บอกความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
3. อธิบายการส่งสัญญาณดว้ยหลกัทางวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
4. จงบอกความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
5. จงบอกความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการน าเทคโนโลยมีาใช ้
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ดี  ให ้ 2 พอใช ้ ให ้ 1     ควรปรับปรุง  ให ้ 0 
เกณฑ์การประเมนิ การผา่นการประเมินทุกรายการตอ้งได ้ 1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผา่น ไม่ผา่น 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ์ การสนใจในการตอบค าถาม 

ความกระตือรือร้น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงช่ือ ) ………………………………………….… ผูป้ระเมิน ( ครูผูส้อน ) 
   ( ………………………………………… ) 

   ………. / …………… / ………. 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีคอมพิวเตอร์)        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยที ่ 1    เร่ือง  เทคโนโลยสีารสนเทศกบัชีวติประจ าวนั  เวลาเรียน   3  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ 2  เร่ือง  ประวติัโดยยอ่ของเทคโนโลยสีารสนเทศ เวลาเรียน   1  ชัว่โมง 
สอนวนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    

สืบคน้ขอ้มูล  การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 
สาระส าคญั 
 ประวติัความเป็นมาของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

นกัเรียนบอกประวติัความเป็นมาของเทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 ประวติัความเป็นมาและการพฒันาของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. ครูทบทวนเก่ียวกบัความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2. ครูใหน้กัเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อชมวดีีทศัน์ 
 3. ใหน้กัเรียนชมวดีีทศัน ์เร่ือง ประวติัความเป็นมาของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 4. ครูแจกแบบฝึกหดั เร่ือง ประวติัความเป็นมาของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะท่ีนกัเรียนศึกษาท าแบบฝึกหดั 
 
 
 



 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. วดีีทศัน ์เร่ือง ประวติัความเป็นมาของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2. แบบฝึกหดั เร่ือง ประวติัความเป็นมาของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
การวดัผลประเมนิผล 

1.  วธีิการวดั 
- สงัเกตการฟงั และการตอบค าถาม 

- ตรวจแบบฝึกหดั 
2.  เคร่ืองการวดัผลประเมินผล 
      -  แบบฝึกหดั เร่ือง ประวติัความเป็นมาของเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 

ใชก้ารผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

บันทกึข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

 
       ลงช่ือ  ……………………………. 

                            (……………….. ……….) 
                    ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา…………. 
             ………../……………../………. 
 
บันทกึผลหลงักระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน (เก่ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ปัญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
        ลงช่ือ  ……………………………….…ผูส้อน 
                   (………………..  ……….) 
           ต าแหน่ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 



 

 

แบบฝึกหัด 
เร่ือง ประวตัิควำมเป็นมำของเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

ช่ือ-สกลุ.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
ค าช้ีแจ้ง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 
 
1. ใครคือผูป้ระดิษฐโ์ทรเลขคนแรก 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2. บิดาแห่งคอมพิวเตอร์คือใคร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
3. ใครคือผูอ้อกแบบวงจรตรรกะ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
4. ใครคือบิดาแห่งสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
5. Personal Computer คืออะไร ใครคือผูผ้ลิต 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ดี  ให ้ 2 พอใช ้ ให ้ 1     ควรปรับปรุง  ให ้ 0 
เกณฑ์การประเมนิ การผา่นการประเมินทุกรายการตอ้งได ้ 1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผา่น ไม่ผา่น 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ์ การสนใจในการตอบค าถาม 

ความกระตือรือร้น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงช่ือ ) ………………………………………….… ผูป้ระเมิน ( ครูผูส้อน ) 
   ( ………………………………………… ) 

   ………. / …………… / ………. 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีคอมพิวเตอร์)        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยที ่ 1    เร่ือง  เทคโนโลยสีารสนเทศกบัชีวติประจ าวนั  เวลาเรียน   3  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ือง  เทคโนโลยสีารสนเทศกบัชีวติประจ าวนั เวลาเรียน   1  ชัว่โมง 
สอนวนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    

สืบคน้ขอ้มูล  การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 
สาระส าคญั 
 เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นชีวติประจ าวดั 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

นกัเรียนบอกเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
นกัเรียนบอกความส าคญัของเทคโนโลยท่ีีใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนั ความแม่นย  าและถูกตอ้ง
ของขอ้มูลสารสนเทศจากแหล่งท่ีเช่ือถือได ้
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. ครูใหน้กัเรียนบอกส่ิงท่ีรู้จกัภายในบา้นท่ีนกัเรียนคิดวา่เป็นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 2. ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 3. ครูแจกแบบฝึกหดั เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะท่ีนกัเรียนศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกหดั 
 
 



 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
2. แบบฝึกหดั เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
การวดัผลประเมนิผล 

1.  วธีิการวดั 
- สงัเกตการฟงั และการตอบค าถาม 

- ตรวจแบบฝึกหดั 
2.  เคร่ืองการวดัผลประเมินผล 
      -  แบบฝึกหดั เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 

ใชก้ารผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

บันทกึข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

 
       ลงช่ือ  ……………………………. 

                            (……………….. ……….) 
                    ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา…………. 
             ………../……………../………. 
 
บันทกึผลหลงักระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน (เก่ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ปัญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
        ลงช่ือ  ……………………………….…ผูส้อน 
                   (………………..  ……….) 
           ต าแหน่ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 



 

 

ใบความรู้  
เร่ือง เทคโนโลยสีำรสนเทศทีใ่ช้ในชีวติประจ ำวนั 

 
 คนเราทุกวนัน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนท่ีใชชี้วติอยูใ่นเมือง ไม่สามารถจะอยูไ่ดโ้ดยไม่มี
การติดต่อกบัโลกภายนอก การรับรู้ข่าวสาร เช่น การอ่านหนงัสือพิมพ ์ การฟังวทิยหุรือดู  
โทรทศัน ์ กเ็ป็นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศแบบหน่ึง การใชโ้ทรศพัท ์ โทรสาร กเ็ป็นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากนั้น การถอนเงินจากเคร่ืองจ่ายเงินอตัโนมติั (ตู ้ เอ ที เอม็) กเ็ป็น
อีกตวัอยา่งหน่ึงของการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนั 
 ไม่แต่เฉพาะคนในเมืองเท่านั้น แมแ้ต่คนในชนบทกมี็ 
ส่วนตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจ าวนัดว้ย เช่น 
เม่ือไปท าบตัรประชาชนท่ีอ าเภอ ทางอ าเภอจะเรียกดูขอ้มูลจาก 
ฐานขอ้มูล กลางของส านกัทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ซ่ึง 
ต่อเช่ือมกนัเป็นเครือข่ายท่ีสามารถเรียกใชง้านไดท้นัที เช่นน้ี 
เรียกวา่ ระบบออนไลน ์(หรือสายตรง) ระบบเช่นน้ีมี 
ประโยชนม์าก เพราะจ าท าใหผู้ใ้ชไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 
และตรงกนั และท่ีเราจะพบไดอี้กท่ีคือระบบเวชระเบียน 
การคน้หาประวติัผูป่้วย ซ่ึงจะเกบ็ขอ้มูลไวท่ี้เคร่ือง 
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย เม่ือมีการเรียกใชง้านกจ็ะส่งขอ้มูลไปยงั 
เคร่ืองท่ีเรียกใชง้านเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัด 
เร่ือง เทคโนโลยสีำรสนเทศทีใ่ช้ในชีวติประจ ำวนั 

ช่ือ-สกลุ.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
ค าช้ีแจ้ง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 
 
1. จงบอกเทคโนโลยท่ีีนกัเรียนรู้จกัมา 5 อยา่ง  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคืออะไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
3. จงยกตวัอยา่งงานท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนนอกเหนือ 
    จากตวัอยา่งในใบความรู้ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ดี  ให ้ 2 พอใช ้ ให ้ 1     ควรปรับปรุง  ให ้ 0 
เกณฑ์การประเมนิ การผา่นการประเมินทุกรายการตอ้งได ้ 1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผา่น ไม่ผา่น 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ์ การสนใจในการตอบค าถาม 

ความกระตือรือร้น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงช่ือ ) ………………………………………….… ผูป้ระเมิน ( ครูผูส้อน ) 
   ( ………………………………………… ) 

   ………. / …………… / ………. 



 

 

แบบทดสอบ  
ช่ือ-สกลุ………………………………………………..เลขท่ี…..ชั้นประถมศึกษาปีท่ี………. 
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย     X      ทบัขอ้ท่ีถูกท่ีสุด 
1. สารสนเทศหมายถึง 
 ก. ขอ้มูล 
 ข. ขอ้มูลท่ีมีการประมวลผลแลว้ 
 ค. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ง. เทคโนโลย ี
2.  บิดาแห่งคอมพิวเตอร์คือใคร 

ก.  จอร์ช บูล 
 ข.  เอด็แวก็ 
 ค.  ชาร์ล แบบเบจ 
 ง.  คิลบี และ นอยส์ 
3.  ใครคือผูอ้อกแบบวงจรตรรกะ 

ก.  จอร์ช บูล 
 ข.  เอด็แวก็ 
 ค.  ชาร์ล แบบเบจ 
 ง.  คิลบี และ นอยส์ 
4.  อุปกรณ์ใดท่ีใชก้ารประมวลผลออนไลน ์

ก.  คอมพิวเตอร์ 
 ข.  โทรเลข 
 ค.  เคร่ืองบนัทึกเวลา 
 ง.  เคร่ืองถอนเงินสด (ATM) 
5. โปรแกรมคือโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 
 ก. Microsoft Word 
 ข. Microsoft Excel 
 ค. Internet Explorer 
 ง. Basic Program 



 

 

เฉลย 1.ข  2.ค  3.ก  4.ง 5.ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีคอมพิวเตอร์)        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยที ่ 2    เร่ือง  ขอ้มูลและสารสนเทศ    เวลาเรียน   3  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง  จากขอ้มูลมาเป็นสารสนเทศ  เวลาเรียน   1  ชัว่โมง 
สอนวนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    

สืบคน้ขอ้มูล  การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 
สาระส าคญั 
 ความหมายขอ้มูล วธีิการหาขอ้มูล  การน าขอ้มูลไปใช ้
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

นกัเรียนบอกความหมายขอ้มูลได ้
นกัเรียนรู้จกัวธีิการน าขอ้มูลไปใชไ้ด ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 ความหมายขอ้มูล วธีิการหาขอ้มูล ขอ้มูลท่ีมีการจดบนัทึกและไม่มีการจดบนัทึก การน า
ขอ้มูลไปใช ้การประมวลผลขอ้มูล 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. ครูถามนกัเรียนโดยครูเป็นผูช้ี้มือถามนกัเรียนวา่ช่ืออะไรแลว้จดบนัทึกไว ้
 2. ครูใหค้รูถามนกัเรียนต่อไปอีกจนกวา่จะครบ 10 คน แลว้จดบนัทึกทุก ๆ คน 
 3. ครูใหห้วัหนา้ชั้นเรียนไปขอรายช่ือนกัเรียนทั้งชั้นจากฝ่ายทะเบียน 
 4. เม่ือไดข้อ้มูลมาแลว้ ครูถามบอกใหน้กัเรียนเขา้ใจวา่ ช่ือของนกัเรียนหมายถึง 
     ขอ้มูล ซ่ึงอาจไดม้าจากการสอบถามหรือการขอจากแหล่งอ่ืน ดงัท่ีหวัหนา้ชั้น 
     ไปขอมาจากฝ่ายทะเบียน เพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจมากยิง่ข้ึนใหศึ้กษาใบความรู้ 



 

 

 5. ครูสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
 6. ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง จากขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 
 7. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั เร่ือง จากขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 
 8. ครูสังเกตการปฏิบติังานและบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 
ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้เร่ือง จากขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 
2. แบบฝึกหดั เร่ือง จากขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
การวดัผลประเมนิผล 

1.  วธีิการวดั 
- สงัเกตการฟงั และการตอบค าถาม 

- ตรวจแบบฝึกหดั 
2.  เคร่ืองการวดัผลประเมินผล 
      -  แบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 

ใชก้ารผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

บันทกึข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

 
       ลงช่ือ  ……………………………. 

                            (……………….. ……….) 
                    ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา…………. 
             ………../……………../………. 
 
บันทกึผลหลงักระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน (เก่ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ปัญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
        ลงช่ือ  ……………………………….…ผูส้อน 
                   (………………..  ……….) 
           ต าแหน่ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 



 

 

ใบความรู้   
เร่ือง  จากข้อมูลเป็นสารสนเทศ 

 

ความหมายของขอ้มูล  
 ขอ้มูลคือ ขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์หรือส่ิงท่ีสนใจ ท่ีบ่งบอกถึงสถานะทางกายภาพ
บางอยา่งในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เช่น มีแสงสว่างหรือไม่มี สวิตช์ปิดหรือเปิด อุณหภูมิท่ี
องศาเซลเซียส จ านวนนกัเรียนก่ีคน ช่ือ อาย ุเพศ ของนกัเรียนแต่ละคน เป็นตน้ 
 

วิธีการหาขอ้มูล 
 ในการหาขอ้มูลนั้น เรามีวธีิการหาขอ้มูลโดยการแบ่งตามกรณีการจดัเกบ็ดงัน้ี 
 กรณีท่ี 1 ขอ้มูลท่ีมีการจดบนัทึกไวเ้รียบร้อยแลว้ ให้ผูห้าขอ้มูลไปติดต่อหน่วยงานท่ีท า
การรวบรวมและจดัเก็บข้อมูลนั้ น เช่น ครูให้นักเรียนไปขอรายช่ือนักเรียนทั้ งหมอจากฝ่าย
ทะเบียน ซ่ึงฝ่ายทะเบียนเป็นผูท่ี้รวบรวมและจดัเกบ็ขอ้มูลนั้นไว ้เรามาสามารถน ามาใชง้านได้
ทันที (ปัจจุบันส่วนใหญ่มีการจดัเก็บโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถเรียกมาใช้งานได้
สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน) 
 กรณีท่ี 2 ขอ้มูลท่ีไม่มีการจดบนัทึกไว ้เช่น ผูห้าขอ้มูลตอ้งท าการส ารวจขอ้มูลเอง โดย
การสอบถาม เช่น ครูสอบถามช่ือนักเรียนแต่ละคนในห้องว่าช่ืออะไรกนับา้งแลว้จดบนัทึกไว้
เองเพื่อน าไปใชง้านต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิธีการน าขอ้มูลไปใช ้
 ขอ้มูลท่ีหาหรือรวบรวมมาไดใ้นชั้นตน้นั้น เรียกว่า ขอ้มูลดิบ ยงัไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ดม้ากนกั จะตอ้งน าไปท าการประมวลผลเสียก่อน 
 
การประมวลผลขอ้มูล 
 การประมวลผลขอ้มูล คือ การน าขอ้มูลไปจดัหมวดหมู่ ค  านวณหาค่าบางอย่างท่ีสนใจ 
เช่น ถา้อยากทราบว่าอตัราส่วนเปรียบเทียบว่ามีนกัเรียนชายกบันกัเรียนหญิงก่ีคน ซ่ึงเราไดน้ า
ขอ้มูลมาผ่านการนบั หรือการท าสถิติบนัทึก เพื่อให้ไดจ้  านวนนกัเรียนชายกบันกัเรียนหญิง ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 
ตวัอยา่งขอ้มูล 
ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เพศ 

1 เดก็ชายสมปอง  สีดาดาด 13 ชาย 
2 เดก็หญิงสมศรี  มีชูสาร 12 หญิง 
3 เดก็ชายอานนท ์ อานยั 13 ชาย 

    
 ฯลฯ   
 
การประมวลผล 

รายการ ขีดนบัจ านวน จ านวนตวัเลข คิดเป็นร้อยละ 
นกัเรียนชาย  22 46.80 
นกัเรียนหญิง  25 53.20 
รวม  47 100.00 
 
จากขอ้การประมวลผลขอ้มูลท าให้เราทราบว่า มีนกัเรียนราย 22 คน คิดเป็นร้อยละ 46.80 ของ
นกัเรียนทั้งหมด นกัเรียนหญิง 25 คน คิดเป็นร้อยละ 53.20 ของนกัเรียนทั้งหมด รวมทั้งหมด 47 
คน ซ่ึงขอ้มูลท่ีผ่านการประมวลผลแลว้ เราเรียกกว่า สารสนเทศ ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในดา้นต่าง ๆ ไดต่้อไป 



 

 

แบบฝึกหัด 
เร่ือง จากขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 

ช่ือ-สกลุ.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
ค าช้ีแจ้ง ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 
 
1. บอกความหมายของขอ้มูล 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2. วธีิการหาขอ้มูลมีก่ีวธีิอะไรบา้ง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
3. สารสนเทศคืออะไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
4. ขอ้มูลดิบ คืออะไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
5. จากใบความรู้ อะไรคือสารสนเทศ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ดี  ให ้ 2 พอใช ้ ให ้ 1     ควรปรับปรุง  ให ้ 0 
เกณฑ์การประเมนิ การผา่นการประเมินทุกรายการตอ้งได ้ 1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผา่น ไม่ผา่น 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ์ การสนใจในการตอบค าถาม 

ความกระตือรือร้น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงช่ือ ) ………………………………………….… ผูป้ระเมิน ( ครูผูส้อน ) 
   ( ………………………………………… ) 

   ………. / …………… / ………. 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีคอมพิวเตอร์)        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยที ่ 2    เร่ือง  ขอ้มูลและสารสนเทศ    เวลาเรียน   3  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ 2  เร่ือง  จากสารสนเทศมาเป็นความรู้  เวลาเรียน   1  ชัว่โมง 
สอนวนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    

สืบคน้ขอ้มูล  การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 
สาระส าคญั 
 ความรู้จากสารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

นกัเรียนบอกประโยชนจ์ากการสาสนเทศได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 การเกบ็รวบรวมสารสนเทศเพื่อเป็นความรู้ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. ครูทบทวนเก่ียวกบัสารสนเทศคืออะไร 
 2. ครูใหน้กัเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อชมวดีีทศัน์ 
 3. ใหน้กัเรียนชมวดีีทศัน ์เร่ือง ความรู้จากสารสนเทศ 
 4. ครูแจกแบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้จากสารสนเทศ 
 5. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะท่ีนกัเรียนศึกษาท าแบบฝึกหดั 
 
 
 



 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. วดีีทศัน ์เร่ือง ความรู้จากสารสนเทศ 
2. แบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้จากสารสนเทศ 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
การวดัผลประเมนิผล 

1.  วธีิการวดั 
- สงัเกตการฟงั และการตอบค าถาม 

- ตรวจแบบฝึกหดั 
2.  เคร่ืองการวดัผลประเมินผล 
      -  แบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้จากสารสนเทศ 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 

ใชก้ารผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

บันทกึข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

 
       ลงช่ือ  ……………………………. 

                            (……………….. ……….) 
                    ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา…………. 
             ………../……………../………. 
 
บันทกึผลหลงักระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน (เก่ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ปัญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
        ลงช่ือ  ……………………………….…ผูส้อน 
                   (………………..  ……….) 
           ต าแหน่ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 



 

 

แบบฝึกหัด 
เร่ือง ควำมรู้จำกสำรสนเทศ 

ช่ือ-สกลุ.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
ค าช้ีแจ้ง จากเส้นทางต่อไปน้ีจงหาเส้นจากนครราชสีมาถึงฉะเชิงเทราจะใช ้
  เส้นทางใดจึงจะไดร้ะยะทางใกลท่ี้สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ดี  ให ้ 2 พอใช ้ ให ้ 1     ควรปรับปรุง  ให ้ 0 
เกณฑ์การประเมนิ การผา่นการประเมินทุกรายการตอ้งได ้ 1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผา่น ไม่ผา่น 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ์ การสนใจในการตอบค าถาม 

ความกระตือรือร้น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงช่ือ ) ………………………………………….… ผูป้ระเมิน ( ครูผูส้อน ) 
   ( ………………………………………… ) 

   ………. / …………… / ………. 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีคอมพิวเตอร์)        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยที ่ 2    เร่ือง  ขอ้มูลและสารสนเทศ    เวลาเรียน   3  ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ 3  เร่ือง  ความรู้ช่วยในการตดัสินใจ   เวลาเรียน   1  ชัว่โมง 
สอนวนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    

สืบคน้ขอ้มูล  การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 
สาระส าคญั 
 ความรู้ช่วยในการตดัสินใจ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

นกัเรียนสามารถใชส้ารสนเทศเพื่อช่วยในการตดัสินใจได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 การใชค้วามรู้จากสารสนเทศเพื่อช่วยในการตดัสินใจ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. ครูใหส้มมุติเหตุการใหน้กัเรียนเดินทางโดยการเปรียบเทียบการเดินทาง 3 ดา้น 
     คือ การเดินทางโดยรถโดยสาร รถไฟ เคร่ืองบิน 
 2. ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้ เร่ือง ความรู้ช่วยในการตดัสินใจ 
 3. ครูแจกแบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้ช่วยในการตดัสินใจ 
 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะท่ีนกัเรียนศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกหดั 
 
 



 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้เร่ือง ความรู้ช่วยในการตดัสินใจ 
2. แบบฝึกหดั เร่ือง ความรู้ช่วยในการตดัสินใจ 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
การวดัผลประเมนิผล 

1.  วธีิการวดั 
- สงัเกตการฟงั และการตอบค าถาม 

- ตรวจแบบฝึกหดั 
2.  เคร่ืองการวดัผลประเมินผล 
      -  แบบฝึกหดั เร่ือง เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 

ใชก้ารผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

บันทกึข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

 
       ลงช่ือ  ……………………………. 

                            (……………….. ……….) 
                    ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา…………. 
             ………../……………../………. 
 
บันทกึผลหลงักระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน (เก่ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ปัญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
        ลงช่ือ  ……………………………….…ผูส้อน 
                   (………………..  ……….) 
           ต าแหน่ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 



 

 

ใบความรู้  
เร่ือง ควำมรู้ช่วยในกำรตดัสินใจ 

 
การใชค้วามรู้เพื่อช่วยในการตดัสินใจ ตวัอยา่งต่อไปน้ีเป็นการเปรียบเทียบการเงินทาง

เพื่อใชค้วามรู้จากสารสนเทศในการประยกุตใ์นกบัชีวติประจ าวนั 
 

ตารางการโดยสาร จากกรุงเทพ ถึง เชียงใหม่ 
 

ล าดบัท่ี การเดินทาง ระยะเวลา จ านวนเท่ียว จ านวนเงิน 
1 รถโดยสารประจ า 18 ชัว่โมง 16 480 
2 รถไฟ 14 ชัว่โมง 11 320 
3 เคร่ืองบิน 2 ชัว่โมง 2 1,850 

 
เม่ือเราพิจารณาแลว้วา่  
 เม่ือตอ้งการเดินทางด่วนตอ้งเดินทางดว้ยเคร่ืองบิน แต่ตอ้งวางแผนดา้นเวลาใหดี้ 
 เม่ือตอ้งการเดินทางแบบสบาย ๆ ไปเร่ือย ๆ ไม่ตอ้งรอนานเกินไปกร็ถโดยสาร 
 เม่ือตอ้งการประหยดัค่าใชจ่้าย ตอ้งเดินทางดว้ยรถไฟ  
 

จากขอ้มูลสารสนเทศ ท าใหเ้ราไดรั้บความรู้และน าความรู้ท่ีไดรั้บมาช่วยในการตดั สิน
ใจในการเดินทาง ท าใหเ้ราใชเ้วลาและเงินไดอ้ยา่งคุม้ค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฝึกหัด 
เร่ือง เทคโนโลยสีำรสนเทศทีใ่ช้ในชีวติประจ ำวนั 

ช่ือ-สกลุ.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
ค าช้ีแจ้ง จากตารางจงตอบค าถามต่อไปน้ี  
 
 

ล าดบัท่ี ตลาด ปริมาณรับซ้ือ 
กก. 

ราคารับซ้ือต่อ 
กก. 

ค่าขนส่งต่อ 
กก. 

1 ตลาด   ก 3,500 7.50 0.60 
2 ตลาด   ข 5,000 7.00 0.50 
3 ตลาด   ค 4,000 8.00 0.85 
4 ตลาด   ง 3,000 7.35 0.75 

 
นายสมพร มีสินคา้อยู ่11,500 กก. จงตอบค าถามต่อไปน้ี 
 
 
ขายสินคา้ท่ีใดจะไดร้าคามากท่ีสุดและไดเ้ท่าไร........................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
ขายสินคา้ท่ีลดจะใชต้น้ทุนขนส่งต ่าท่ีสุด………....................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
ตลาด ก. กบัตลาด ง. ไดก้  าไรต่างกนัเท่าใดหลงัหกัตน้ทุนแลว้  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
 



 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน ดี  ให ้ 2 พอใช ้ ให ้ 1     ควรปรับปรุง  ให ้ 0 
เกณฑ์การประเมนิ การผา่นการประเมินทุกรายการตอ้งได ้ 1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกลุ คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผา่น ไม่ผา่น 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ์ การสนใจในการตอบค าถาม 

ความกระตือรือร้น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50  
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงช่ือ ) ………………………………………….… ผูป้ระเมิน ( ครูผูส้อน ) 
   ( ………………………………………… ) 

   ………. / …………… / ………. 



 

 

แบบทดสอบ  
ช่ือ-สกลุ………………………………………………..เลขท่ี…..ชั้นประถมศึกษาปีท่ี………. 
ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย     X      ทบัขอ้ท่ีถูกท่ีสุด 
1. สารสนเทศหมายถึง 
 ก. ขอ้มูล 
 ข. ขอ้มูลท่ีมีการประมวลผลแลว้ 
 ค. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ง. เทคโนโลย ี
2.  ขอ้มูลท่ีเกบ็มาไดเ้รียกวา่อะไร 

ก.  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 ข.  ขอ้มูลสถิติ 
 ค.  ขอ้มูลดิบ 
 ง.  ขอ้มูลพื้นฐาน 
3.  การหาขอ้มูลหาไดก่ี้วธีิ 

ก.  1 วธีิ 
 ข.  2 วธีิ 
 ค.  3 วธีิ 
 ง.  4 วธีิ 
4.  เราน าสารสนเทศไปท าอะไร 

ก.  ประดบัความรู้ 
 ข. แจกจ่ายใหก้บัคนอ่ืน 
 ค.  ขายใหก้บัผูอ้ยากรู้ 
 ง. ช่วยในการตดัสินใจ 
5. เราน าขอ้มูลมาประมวลผลเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงขอ้มูลท่ีไดเ้รียกวา่ 

ก. ขอ้มูลสารสนเทศ 
 ข. ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 ค.  ขอ้มูลดิบ 
 ง.  ขอ้มูลพื้นฐาน 



 

 

เฉลย 1.ข  2.ค  3.ข  4.ง 5.ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย(ีคอมพิวเตอร์)        ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยที ่ 3    เร่ือง คอมพิวเตอร์กบัการประมวลผลขอ้มูล  เวลาเรียน   12 ชัว่โมง 
แผนการเรียนรู้ที ่ 1  เร่ือง  คอมพิวเตอร์คืออะไร   เวลาเรียน   2   ชัว่โมง 
สอนวนัท่ี…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
มาตรฐาน ง 4.1 เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ    

สืบคน้ขอ้มูล  การเรียนรู้ การส่ือสาร การแกปั้ญหา  การท างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 
 
สาระส าคญั 
 ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
 
ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

นกัเรียนบอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได ้
 

สาระการเรียนรู้ 
 คอมพิวเตอร์คืออะไร มีวธีิการท างานอยา่งไร 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 1. ครูถามนกัเรียนรู้จกัคอมพิวเตอร์หรือไม่ 
 2. ครูถามนกัเรียน คอมพิวเตอร์มีวธีิการท างานอยา่งไร 
 3. ครูใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้เร่ือง คอมพิวเตอร์คืออะไร 
 4. ครูสังเกตพฤติกรรมการท างาน 
 5. ครูใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดั เร่ือง คอมพิวเตอร์คืออะไร 
 6. ครูสังเกตการปฏิบติังานและบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 



 

 

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
1. ใบความรู้เร่ือง คอมพิวเตอร์คืออะไร 
2. แบบฝึกหดั เร่ือง คอมพิวเตอร์คืออะไร 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 
การวดัผลประเมนิผล 

1.  วธีิการวดั 
- สงัเกตการฟงั และการตอบค าถาม 

- ตรวจแบบฝึกหดั 
2.  เคร่ืองการวดัผลประเมินผล 
      -  แบบฝึกหดั เร่ือง คอมพิวเตอร์คืออะไร 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
3.  เกณฑก์ารวดัผลประเมินผล 

ใชก้ารผา่นเกณฑ ์ร้อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

กจิกรรมเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

บันทกึข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………… 

 
       ลงช่ือ  ……………………………. 

                            (……………….. ……….) 
                    ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา…………. 
             ………../……………../………. 
 
บันทกึผลหลงักระบวนการจัดการเรียนรู้ 
 ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียน (เก่ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ปัญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 ขอ้เสนอแนะ / แนวทางแกไ้ข 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

 
        ลงช่ือ  ……………………………….…ผูส้อน 
                   (………………..  ……….) 
           ต าแหน่ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 



 

 

 


