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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ                                    
เร่ือง นักส ารวจรุ่นเยาว์                                                                                 เวลา 4 ช่ัวโมง 
รายวิชา (ว21193) วิทยาการค านวณ                     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขัน้ตอน
และเป็นระบบ  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหา 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รู้เทา่ทนัและมีจริยธรรม 

ตัวชีวั้ด ม.1/3 รวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมลูและสารสนเทศตาม
วตัถปุระสงค์โดยใช้ซอฟแวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตท่ีหลากหลาย 
2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1)นกัเรียนเข้าใจและบอกลกัษณะของข้อมลูปฐมภมูิได้ (K) 
 2)นกัเรียนสามารถเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ ประมวลผลและน าเสนอข้อมลูในรูปแบบของสารสนเทศ
ได้ (P) 

3)นกัเรียนยกตวัอยา่งการใช้ข้อมลูปฐมภมูิในชีวิตประจ าวนัอย่างสร้างสรรค์ได้ (A) 
3.สาระส าคัญ 
 ข้อมลูท่ีถกูเก็บบนัทกึ รวบรวมจากแหลง่ข้อมลูโดยตรงผา่นวิธีการท่ีหลากหลาย เชน่ การสงัเกต ุการ
สอบถาม การสมัภาษณ์ รวมถึงการทดลองเพื่อจดัท าข้อมลูขึน้เรียกว่าข้อมลูปฐมภมูิ 
4.สาระการเรียนรู้ 

1.ลกัษณะของข้อมลูปฐมภมูิ  
2.วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ 
3. การน าเสนอข้อมลู 

5.รูปแบบการสอน/วิธีการสอน 
 บทบาทสมมติ / การปฏิบตัิ 
6.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ข้อที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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7.ทักษะ 4 Cs 
 ทกัษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 ทกัษะการท างานร่วมกนั (Collaboration Skill) 
 ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) 
 ทกัษะความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

8.คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตว์ สุจริต 

ข้อที่ 9 กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 

9.การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที่ 1 
ขัน้น า (10 นาที) 

1. เปิดวีดีโอภาพยนตร์นกัส ารวจ ในลกัษณะตา่งๆ ให้นกัเรียนเห็นถึงวิธีการเก็บข้อมลู 
2. ครูชวนนกัเรียนพดูคยุแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการส ารวจ รูปแบบการส ารวจ องค์ประกอบ

ของนกัเรียนส ารวจ แล้วให้นกัเรียนร่วมแสดงความคิดวา่นกัส ารวจควรจะเป็นอย่างไร 
 
ขัน้สอน (30 นาที) 

1. ครูก าหนดหวัข้อภารกิจในการส ารวจข้อมลูให้กบันกัเรียนแตล่ะกลุม่เพ่ือท าการส ารวจข้อมลูใกล้ตวั 

โดยให้นกัเรียนสร้างเคร่ืองมือส าหรับการเก็บข้อมลู เป็นข้อค าถาม 5 ข้อ เพ่ือไปถามเพ่ือนๆ ในห้อง 

และให้เพ่ือนๆ ในห้องตอบค าถามตามความคิดเห็นจริงตอ่ค าถามนัน้ๆ 

2. ครูให้นกัเรียนท าภารกิจการส ารวจในเวลาท่ีก าหนด จากนัน้ให้นกัเรียนทกุคนกลบัมาน าเสนอข้อมลูท่ี

ไปส ารวจหน้าชัน้เรียน 
ขัน้สรุป 

1. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายความรู้และทกัษะท่ีได้รับจากการท ากิจกรรม 

2. ครูสรุปลกัษณะของข้อมลูท่ีนกัเรียนไปส ารวจมาวา่เป็นลกัษณะของข้อมลูปฐมภมูิ 
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ช่ัวโมงที่ 2 (ต่อ) 
ขัน้สอน (40 นาที) 

1. ครูให้นกัเรียนทบทวนภารกิจท่ีได้ท าในชัว่โมงท่ีแล้ว 
2. ครูอธิบายนกัเรียนวา่สิ่งท่ีได้จากกิจกรรมในชัว่โมงท่ี 1 เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยการสมัภาษณ์ 

ซึง่ข้อค าถามท่ีนกัเรียนตัง้ขึน้เพ่ือไปถามเพื่อนในห้องเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
3. ครูอธิบายความหมายของข้อมลู และชนิดของข้อมลู และให้นกัเรียนท าใบงานเร่ือง ชนิดของข้อมลู 
4. ครูอธิบายการเก็บรวบรวมข้อมลู  ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการประมวลผล และน าเสนอข้อมลู 

สรุป (10 นาท)ี 
1. ครูให้นกัเรียนสรุปความรู้และทกัษะท่ีได้จากการท าภารกิจส ารวจ 

 
ช่ัวโมงที่ 3 - 4 (ต่อ) 
ขัน้สอน (90 นาที) 

1. ครูแนะน าซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการน าเสนอข้อมลู คือโปรแกรม power point 
2. ครูให้นกัเรียนน าข้อมลูท่ีเก็บมาได้จากกิจกรรม นกัส ารวจ มาน าเสนอข้อมลูด้วยโปรแกรม power 

point 
3. ครูอธิบายสว่นประกอบตา่งๆ ของโปรแกรม และวิธีการใช้เคร่ืองมือ ค าสัง่ตา่งๆ ให้โปรแกรม พร้อมให้

นกัเรียนปฏิบตัิตามตวัอยา่ง 
4. ครูมอบหมายให้นกัเรียนด าเนินการสร้างชิน้งาน การน าเสนอผลการส ารวจข้อมลูของนกัเรียนแตล่ะคน 

ในโปรแกรม power point ตามความคดิสร้างสรรค์ของนกัเรียน 
5. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ออกแบบ รูปแบบการน าเสนอข้อมลูด้วยตวันกัเรียนเอง โดยต้องค านงึถึง

ความเหมาะสมของการน าเสนอ และสามารถดขู้อมลูท่ีน าเสนอได้เข้าใจง่าย 
 
สรุป (10 นาท)ี 

1.ครูสรุปลกัษณะของข้อมลูปฐมภมูิ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ และการน าเสนอข้อมลู 
 
 
 
 
 



54 
 

10.ส่ือแหล่งการเรียนรู้ 
1.หนงัสือเรียน วิชาวิทยาการค านวณ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี1 
2. ส่ือ power point 
3. อินเทอร์เน็ต 
 

11.การวัดและการประเมินผล 
จุดประสงค์ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1)นกัเรียนเข้าใจและบอก
ลกัษณะของข้อมลูปฐมภมูิ 
(K) 

1.การตอบค าถามในชัน้
เรียนและการตอบ
ค าถามในแบบฝึกหดั 

1.แบบฝึกหดั 1.นกัเรียนตอบค าถาม
ได้ถกูต้องมากกวา่  

60 % ข้ึนไป 
2)นกัเรียนสามารถเก็บ
รวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ 
ประมวลผลและน าเสนอ
ข้อมลูในรูปแบบสารสนเทศ
ได้ (P) 

2.การน าเสนอข้อมลูท่ี
นกัเรียนรวบรวมใน
รูปแบบสารสนเทศ 

2.แบบประเมินชิน้งาน
การน าเสนอชิน้งาน 

2.นกัเรียนได้คะแนน
การน าเสนอชิน้งาน  

60 %  ข้ึนไป 

3)นกัเรียนยกตวัอยา่งการ
ใช้ข้อมลูปฐมภมูิใน
ชีวิตประจ าวนัอยา่ง
สร้างสรรค์ได้ (A) 
 

3.นกัเรียนยกตวัอย่าง
การใช้ข้อมลูปฐมภมูิใน
ชีวิตประจ าวนัอยา่ง
สร้างสรรค์ได้ 

3.แบบประเมิน
พฤตกิรรมในหวัข้อการ
ตอบค าถาม 

3.นกัเรียนยกตวัอย่าง
ได้มากกว่า2ตวัอยา่ง 
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แบบประเมินผลงาน 

ประเด็นการประเมินชิน้งาน 

ค าอธิบายระดบัคณุภาพ / ระดบัคะแนน 

ดี (3 คะแนน) พอใช้ (2 คะแนน) ปรับปรุง (1 คะแนน) 

1.ความถกูต้องของเนือ้หา 1.สามารถส ารวจค้นหา
จ านวนสิง่ของตา่ง ๆ จาก
แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิได้
ถกูต้องตามโจทย์ที่ได้รับ 

1.สามารถส ารวจค้นหา
จ านวนสิง่ของตา่ง ๆ จาก
แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิได้ถกูต้อง
ตามโจทย์ที่ได้รับ แตม่ี
ข้อผิดพลาดลก็น้อย 

1.สามารถส ารวจค้นหา
จ านวนสิง่ของตา่ง ๆ จาก
แหลง่ข้อมลูปฐมภมูิได้
ถกูต้องตามโจทย์ที่ได้รับ 
แตม่ีข้อผิดพลาด 

2.คณุภาพของผลงานและ
การน าเสนอข้อมลูใน
กระดาษ 

2.แสดงออกถึงการวางแผน 
การน าเสนอข้อมลูจาก
แหลง่ข้อมลูปฐมภมูเิป็น
อยา่งดี ท าให้เข้าใจงา่ย 
และใช้อินโฟกราฟฟิก มี
ความสมัพนัธ์กบัโจทย์ที่
ได้รับ 

2.แสดงออกถึงการวางแผน 
การน าเสนอข้อมลูจาก
แหลง่ข้อมลูปฐมภมูเิป็นอยา่ง
ดี ท าให้เข้าใจง่าย และใช้
อินโฟกราฟฟิก มี
ความสมัพนัธ์กบัโจทย์ที่ได้รับ
แตม่ีข้อผิดพลาดในบางหวัข้อ 

2.แสดงออกถึงการวางแผน 
การน าเสนอข้อมลูจาก
แหลง่ข้อมลูปฐมภมูเิป็น
อยา่งดี ท าให้เข้าใจงา่ย 
และใช้อินโฟกราฟฟิก มี
ความสมัพนัธ์กบัโจทย์ที่
ได้รับแตม่ีข้อผิดพลาด 

3.การน าเสนอข้อมลูหน้าชัน้
เรียน 

3.สามารถน าเสนอข้อมลู
โดยใช้ชิน้งานมาน าเสนอได้
อยา่งชดัเจน ถกูต้อง มกีาร
พดูที่เสยีงดงั ตอบค าถาม
ได้ชดัเจน 

3.สามารถน าเสนอข้อมลูโดย
ใช้ชิน้งานมาน าเสนอได้อยา่ง
ชดัเจน ถกูต้อง มีการพดูที่
เสยีงดงั แตม่ีบางหวัข้อที่ตอบ
ค าถาม ผิดพลาด 

3.น าเสนอข้อมลูชิน้งานไม่
ชดัเจน  มีการพดูที่เสยีงดงั 
และมีบางหวัข้อที่ตอบ
ค าถาม ผิดพลาด 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
8 - 9 ดี 

5 - 7 พอใช้ 
1 - 4 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
ค ำชี้แจง : ครูพิจารณาให้คะแนนนักเรียนรายบุคคลตามข้อค าถามที่ก าหนดให้ในใบรายชื่อนักเรียน 
 โดยใช้เกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้ 
  3  =  มาก  2  =  ปานกลาง   1  =  น้อย  

พฤติกรรมที่สังเกต 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.แสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ    
2.มีความตั้งใจ    

3. .พยายามแสวงหาความรู้    

4.เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้    
5.ยกตัวอย่างการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 

   

รวม (15)  
  

เกณฑ์กำรตัดสินคุณภำพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภำพ 
14-15 ดีมาก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 
1-7 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมรำยบุคคล 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 

ค ำชี้แจง ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข 3, 2, 1 ลงในช่องว่างที่ตรงกับค่าระดับคะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

3 หมายถึง ดีมาก 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ปานกลาง 0 หมายถึง ควรปรับปรุง 

เลขที่ 

ชื่อ – นำมสกุล 

คุณ
ลัก

ษณ
ะที่

 2
 

คุณ
ลัก

ษณ
ะที่

 9
 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    
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เลขที่ 

ชื่อ – นำมสกุล 

คุณ
ลัก

ษณ
ะที่

 2
 

คุณ
ลัก

ษณ
ะที่

 9
 

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

   หมำยเหตุ 

     คุณลักษณะที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

     คุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต  

     คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย  

     คุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้  

     คุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่างพอเพียง 

     คุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในการทางาน 

     คุณลักษณะที่ 7 รักความเป็นไทย  

     คุณลักษณะที่ 8 มีจิตสาธารณะ 

  คุณลักษณะที่ 9 กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม 
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แบบสังเกตสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนรำยบุคคล 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น 

ค ำชี้แจง ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข 3, 2 , 1 ลงในช่องว่างที่ตรงกับค่าระดับคะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

   3 หมายถึง ดีมาก 2 หมายถึง ดี 1 หมายถึง ปานกลาง 0 หมายถึง ควรปรับปรุง 

เลขที่ 

 

 

ชื่อ – นามสกุล 

แผนที่ 1 

สม
รร

ถน
ะข

้อ 
5 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   
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เลขที่ 

 

 

ชื่อ – นามสกุล 

แผนที่ 1 

สม
รร

ถน
ะข

้อ 
5 

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

     

   หมำยเหตุ 

     1. ความสามารถในการสื่อสาร 

     2. ความสามรถในการคิด 

     3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

     4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ใบงำนเรื่อง ชนิดของข้อมูล 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียน ที่พบในชีวิตประจ าวันและแยกชนิดว่าเป็นข้อมูลชนิดใด โดย

ยกตัวอย่างชนิดละ 5 ตัวอย่าง 

 

ข้อควำม เสียง ภำพนิ่ง ตวัเลข ภำพเคลื่อนไหว/วิดีโอ 

1. 1. 1. 1. 1. 

2. 2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 3. 

4. 4. 4. 4. 4. 

5. 5. 5. 5. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


