
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ                                    
เร่ือง การรวบรวมข้อมูล                                                             เวลา 2 ช่ัวโมง 
รายวิชา (ว23191) วิทยาการค านวณ                     ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                
1.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวั้ด 
สาระท่ี 4 เทคโนโลยี 

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

ตัวช้ีวัด ม.3/2 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล น ำเสนอข้อมูลและสำรสนเทศตำมวัตถุประสงค์ 
โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริกำรบนอินเทอร์เน็ตที่หลำกหลำย 
2.จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. บอกลักษณะและประเภทของข้อมูลได้ (K) 
 2. เลือกวิธีกำรรวบรวมข้อมูลได้เหมำะสมกับประเภทข้อมูลได้ (K,P)  
 3. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของวิธีกำรรวบรวมข้อมูล (A) 
3.สาระส าคัญ 
 กำรรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่ส ำคัญที่สุดของกำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ ดังนั้นควรมีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับลักษณะและประเภทของข้อมูล ตลอดจนวิธีกำรรวบรวมข้อมูล เพ่ือจะได้น ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง
และเหมำะสมกับงำนของตน  หำกพิจำรณำถึงประเภทของข้อมูลสำมำรถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ตำมแหล่งที่มำของ
ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
4.สาระการเรียนรู้ 

1. กำรรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
2. กำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

5.รูปแบบการสอน/วิธีการสอน 
 1. รูปแบบกำรสอนแบบกำรอภิปรำย 
 2. วิธีกำรสอนโดยเน้นกระบวนกำรกลุ่ม (Group Process–Based Instruction) 
6.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 ข้อที่ 5 ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 
 
 



 
 

7.ทักษะ 4 Cs 
 ทกัษะการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
 ทกัษะการท างานร่วมกนั (Collaboration Skill) 
 ทกัษะการส่ือสาร (Communication Skill) 
 ทกัษะความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

8.คุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
ข้อที่ 2 ซื่อสัตว์ สุจริต 

ข้อที่ 6 มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 

9.การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที่ 1 
ขั้นที ่1  กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 

ขั้นน า (10 นาที) 

1. ครูสอบถำมนักเรียนว่ำ “ในภำคเรียนที่ผ่ำนมำ นักเรียนชอบวิชำไหนมำกที่สุด เพรำะอะไร” (ครูสุ่มถำม 

นักเรียน 4 – 5 คน)  

2. จำกนั้นครูถำมต่อว่ำ “ค ำถำมท่ีครูถำมข้ำงต้นเป็นลักษณะของข้อมูลประเภทไหน” (แนวค ำตอบ ข้อมูล

ปฐมภูมิ) 

 
ขัน้ท่ี 2 ส ารวจค้นหา (Exploration) 

1. ครทูบทวนควำมรู้นักเรียน โดยกำรถำมค ำถำม ถ้ำเรำพิจำรณำข้อมูลตำมแหล่งที่มำของข้อมูล สำมำรถแบ่ง 

ข้อมูลได้กี่ประเภท อะไรบ้ำง (นักเรียนได้เรียนเรื่อง กำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศในระดับชั้นม.1) (แนวค ำตอบ 

2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ) 

2. ครูอธิบำยกับนักเรียนว่ำข้อมูลแต่ละประเภทมีลักษณะต่ำงกัน กำรรวบรวมข้อมูลจึงต่ำงกัน 

3. ครูให้นักเรียนเปิดในหนังสือเรียนวิชำ เทคโนโลยี(วิทยำกำรค ำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 หน้ำ 3 – 5 และ 

อธิบำยกำรรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ สำมำรถท ำได้ดังนี้ กำรสัมภำษณ์ส่วนบุคคล กำรสัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์ กำรใช้

แบบสอบถำม และกำรสังเกต (ให้นักเรียนศึกษำวิธีกำรรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเพ่ิมเติมในหนังสือเรียน หน้ำ 3 – 5) 

หรือค้นหำข้อมูลเพ่ิมเติมจำกอินเทอร์เน็ต 

4. ครูถำมนักเรียนว่ำ ในตอนต้นชั่วโมงครูถำมเรื่องวิชำที่นักเรียนชอบมำกท่ีสุด เพรำะอะไร เป็นกำรเก็บ 

รวบรวมข้อมูลแบบใด (แนวค ำตอบ กำรสัมภำษณ์ส่วนบุคคล) 

5. ครูอธิบำยกำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ในหนังสือเรียนวิชำ เทคโนโลยี(วิทยำกำรค ำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  



 
 

3 หน้ำ 6  ในกำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งทุติยภูมิสำมำรถแบ่งออกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล

ภำยในและข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลภำยนอก (ให้นักเรียนศึกษำวิธีกำรรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเพ่ิมเติมในหนังสือเรียน 

อจท. หน้ำ 6) หรือค้นหำข้อมูลในอินเทอร์เน็ต 

 6. ครูให้นักเรียนท ำแบบฝึก Exercise ในหนังสือแบบฝึกหัด เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) หน้ำ 3 – 6 เพ่ือ
ตรวจสอบควำมเข้ำใจ 
 
ช่ัวโมงที่ 2 
ขั้นสอน (40 นาที) 

7. ครูสนทนำกับนักเรียนว่ำ “ในคำบท่ีแล้วนักเรียนรู้ว่ำตัวเองชอบวิชำอะไร คำบนี้เรำมำจะมำดูว่ำสำขำที่ 
นักเรียนอยำกเรียนต่อและอำชีพที่อยำกท ำอนำคต จะสัมพันธ์กันหรือไม่”   

8. ครูสนทนำกับนักเรียนในกำรจัดกำรข้อมูลอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เรำต้องเลือกวิธีให้เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ท่ี 
เรำจะใช้งำน ตั้งแต่เลือกวิธีกำรรวบรวมข้อมูล วิธีกำรประมวลผล และกำรน ำเสนอข้อมูล จำกนั้นครูให้นักเรียน
แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 5 คน 

9. ครูแจกใบงำนที่ 1.1.1 เรื่อง อำชีพในอนำคต ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 20 คน ขึ้นไป ตำมหัวข้อที่ก ำหนดให้ (กลุ่มประชำกรที่แต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลไม่ควร
ซ้ ำกัน) 
    10. จำกนั้นครูให้นักเรียนวำงแผนวิธีกำรรวบรวมข้อมูลที่เหมำะสม โดยนักเรียนสำมำรถเลือกเพ่ือนต่ำงห้องได้ 
ใช้คำบพักเท่ียงในกำรรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยที่นักเรียนต้องกำรได้ เช่น นักเรียนต่ำงห้อง เพ่ือไม่ให้กระทบ
กำรเรียนของนักเรียนห้องอ่ืน 
 
ขั้นสรุป (10 นาที) 

1. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรำยถึงควำมส ำคัญของวิธีกำรรวบรวมข้อมูล  
2. ครูสนทนำกับนักเรียนว่ำ ถ้ำนักเรียนรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องน ำข้อมูลที่รวบรวม

ได้ไปประมวลผล ซึ่งในคำบถัดไป เรำจะมำเรียนรู้เรื่อง กำรประมวลผลข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่มี
ประโยชน์และตรงตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน 
 
 
 
 
 
 



 
 

10.ส่ือแหล่งการเรียนรู้ 
1. หนังสือเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี  (วิทยำกำรค ำนวณ) ม.3 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 

เรื่อง กำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ 
 2. หนังสือแบบฝึกหัดรำยวิชำพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) ม.3 หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 
1 เรื่อง กำรจัดกำรข้อมูลและสำรสนเทศ 
  3. ใบงำนที่ 1.1.1 เรื่อง อำชีพในอนำคต 

 
11.การวัดและการประเมินผล 
 11.1 การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม 

จุดประสงค์ วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

1. บอกลักษณะและ
ประเภทของข้อมูลได้ (K) 

 

ตรวจแบบฝึกหัด 

Exercise หน้ำ 3–6  

แบบฝึกหัดรำยวิชำ

พ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี (วิทยำกำร

ค ำนวณ) ม.3  

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 

เรื่อง กำรจัดกำรข้อมูล

และสำรสนเทศ 

หน้ำ 3–6   

บอกลักษณะและ

ประเภทของข้อมูลได้

ถูกต้อง 60% ขึ้นไป 

2. เลือกวิธีกำรรวบรวม
ข้อมูลได้เหมำะสมกับ
ประเภทข้อมูลได้ (K,P)  

ตรวจใบงำนที่ 1.1.1 

เรื่อง อำชีพในอนำคต  

(ข้อ 1) 

แบบประเมินใบงำนที่ 

1.1.1 เรื่อง อำชีพใน

อนำคต 

เลือกวิธีกำรรวบรวม

ข้อมูลได้เหมำะสมกับ

ประเภทข้อมูลได้ในระดับ

คุณภำพพอใช้ขึ้นไปถือว่ำ

ผ่ำน 

3. ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของวิธีกำร
รวบรวมข้อมูล (A) 

ตรวจใบงำนที่ 1.1.1 

เรื่อง อำชีพในอนำคต 

(ข้อ 3) 

แบบประเมินใบงำนที่ 

1.1.1 เรื่อง อำชีพใน

อนำคต 

อธิบำยวิธีกำรรวบรวม

ข้อมูลว่ำมีประโยชน์กับ

กำรรวบรวมข้อมูลที่

ต้องกำรได้ชัดเจน ใน

ระดับคุณภำพพอใช้ขึ้น

ไปถือว่ำผ่ำน 



 
 

 
 11.2 การประเมินใบงานที่ 1.1.1 เรื่อง อาชีพในอนาคต 

ประเด็นในการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

1. กำรเลือกวิธีกำร

รวบรวมข้อมูล 

สำมำรถเลือกวิธีกำร

รวบรวมข้อมูลให้

เหมำะสมกับ

วัตถุประสงค์กำรใช้งำน 

และเหมำะกับกลุ่ม

ตัวอย่ำง 

สำมำรถเลือกวิธีกำร

รวบรวมข้อมูลให้

เหมำะสมกับ

วัตถุประสงค์กำรใช้งำน 

และเหมำะกับกลุ่มเป็น

ส่วนใหญ่ 

สำมำรถเลือกวิธีกำร

รวบรวมข้อมูลให้

เหมำะสมกับ

วัตถุประสงค์กำรใช้งำน 

และเหมำะกับกลุ่ม

ตัวอย่ำงเพียงบำงส่วน 

2. เหตุผลกำรเลือกวิธี

รวบรวมข้อมูล 

สำมำรถบอกเหตุของ

กำรเลือกวิธีรวบรวม

ข้อมูลได้สมเหตุสมผล  

สำมำรถบอกเหตุของ

กำรเลือกวิธีรวบรวม

ข้อมูลได้สมเหตุสมผล

เป็นส่วนใหญ่ 

สำมำรถบอกเหตุของ

กำรเลือกวิธีรวบรวม

ข้อมูลได้สมเหตุสมผล

เพียงบำงส่วน 

3. ควำมส ำคัญของ

วิธีกำรรวบรวมข้อมูล 

อธิบำยวิธีกำรรวบรวม

ข้อมูลว่ำมีประโยชน์กับ

กำรรวบรวมข้อมูลที่

ต้องกำรได้ชัดเจน  

อธิบำยวิธีกำรรวบรวม

ข้อมูลว่ำมีประโยชน์กับ

กำรรวบรวมข้อมูลที่

ต้องกำรได้ชัดเจนเป็น

ส่วนใหญ่ 

อธิบำยวิธีกำรรวบรวม

ข้อมูลว่ำมีประโยชน์กับ

กำรรวบรวมข้อมูลที่

ต้องกำรได้เพียงบำงส่วน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

8 – 9 ดี 

5 – 7 พอใช้ 

น้อยกว่ำ 5 ปรับปรุง 

 

 

 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
ค าชี้แจง : ครูพิจำรณำให้คะแนนนักเรียนรำยบุคคลตำมข้อค ำถำมที่ก ำหนดให้ในใบรำยชื่อนักเรียน 
 โดยใช้เกณฑ์ในกำรประเมิน ดังนี้ 
  3  =  มำก  2  =  ปำนกลำง   1  =  น้อย  

พฤติกรรมที่สังเกต 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1.แสวงหำข้อมูลจำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ    
2.มีควำมตั้งใจ    

3. .พยำยำมแสวงหำควำมรู้    

4.เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้    
5.ยกตัวอย่ำงกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือ
แก้ปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ 

   

รวม (15)  
  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14-15 ดีมำก 
11-13 ดี 
8-10 พอใช้ 
1-7 ปรับปรุง 



 
 

แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรำฟิกเบื้องต้น 

ค าชี้แจง ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข 3, 2, 1 ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับค่ำระดับคะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

3 หมำยถึง ดีมำก 2 หมำยถึง ดี 1 หมำยถึง ปำนกลำง 0 หมำยถึง ควรปรับปรุง 

เลขที่ 

ชื่อ – นามสกุล 

คุณ
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เลขที่ 

ชื่อ – นามสกุล 

คุณ
ลัก

ษณ
ะที่

 2
 

คุณ
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   หมายเหตุ 

     คุณลักษณะที่ 1 รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์  

     คุณลักษณะที่ 2 ซื่อสัตย์สุจริต  

     คุณลักษณะที่ 3 มีวินัย  

     คุณลักษณะที่ 4 ใฝ่เรียนรู้  

     คุณลักษณะที่ 5 อยู่อย่ำงพอเพียง 

     คุณลักษณะที่ 6 มุ่งมั่นในกำรทำงำน 

     คุณลักษณะที่ 7 รักควำมเป็นไทย  

     คุณลักษณะที่ 8 มีจิตสำธำรณะ 

  คุณลักษณะที่ 9 กล้ำแสดงออกในทำงที่เหมำะสม 

 

 



 
 

แบบสังเกตสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนรายบุคคล 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรำฟิกเบื้องต้น 

ค าชี้แจง ผู้สอนประเมินพฤติกรรมของนักเรียน แล้วเขียนตัวเลข 3, 2 , 1 ลงในช่องว่ำงที่ตรงกับค่ำระดับคะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

   3 หมำยถึง ดีมำก 2 หมำยถึง ดี 1 หมำยถึง ปำนกลำง 0 หมำยถึง ควรปรับปรุง 

เลขที่ 

 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
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ชื่อ – นำมสกุล 

แผนที่ 1 
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   หมายเหตุ 

     1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 

     2. ควำมสำมรถในกำรคิด 

     3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 

     4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 

  5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

 

 

 



 
 

ใบงานที่ 1.1.1  
เรื่อง อาชีพในอนาคต 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนและอำชีพที่อยำกท ำในอนำคต 
    อย่ำงน้อย 20 คน 
1. วิธีกำรรวมข้อมูล (อำจมำกกว่ำ 1 วิธี) พร้อมเหตุผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ชื่อ – สกุล ห้อง 

สาขาที่อยากเรียน

ต่อในระดับมัธยม

ตอนปลาย 

คณะที่อยากเรียน

ต่อในระดับ

ปริญญาตรี 

อาชีพที่อยากท าใน

อนาคต 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


