
 

 

คลังข้อมูล 
รายวิชา ว32194 วิทยาการค านวณ                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                                              ภาคเรียนที่ 2 
หน่วยกิจ 0.5 เวลาเรียน 20 ชม./ภาคเรียน                                    เวลา 1 ช่ัวโมง 

        

1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 1.1 ตัวช้ีวัด 
   ว 4.2  ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี 
      สารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่าง
      สร้างสรรค์ 
    

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายลักษณะของคลังข้อมูลได้ถูกต้อง (K) 
 2. บอกคุณลักษณะที่ส าคัญของคลังข้อมูลได้ถูกต้อง (K) 
 3. สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคลังข้อมูลได้ถูกต้อง (P) 
 4. เห็นความส าคัญของคลังข้อมูลที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (A) 
 

3. สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

- คุณค่าของข้อมูลและกรณีศึกษา พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 

4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  คลังข้อมูลเป็นหลักการ วิธีการ และแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อน าข้อมูลเหล่านี้ไป
 วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น คลังข้อมูลจึงไม่ใช่การน าซอฟต์แวร์มาใช้ในการจัดการเก็บข้อมูล  
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
    - ทักษะการสื่อสาร 
    - ทักษะการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

1. มีวินัย รับผิดชอบ    
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งม่ันในการท างาน 

แผนการจัดการเรียนรู ้



สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
    - ทักษะการท างานร่วมกัน 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
    - ทักษะการสืบค้นข้อมูล   

 

 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 วิธีการสอนโดยเนน้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) 
 

 
 

 

 
 ขั้นที ่1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1. นักเรียนและครูร่วมกันทบทวนเนื้อหาการเรียนจากชั่วโมงท่ีแล้วเกี่ยวกับฐานข้อมูลและประโยชน์ใน 
   การจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 
  2. ครูอธิบายเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “คลังข้อมูล คือ ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับองค์กรหรือ 
   หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลน ามาจัดเก็บรวบรวมกันเป็น 
   คลังข้อมูลที่สามารถน ามาประมวลผลด้วยวิธีการต่าง ๆ”  
 

 
 

 ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  1. นักเรียนสืบหาความหมายของคลังข้อมูลจากหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยี (วิทยาการ 
   ค านวณ) ม.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล หรืออินเทอร์เน็ตที่เครื่อง 
   คอมพิวเตอร์ของตนเอง 
  2. ครูถามค าถามประจ าหัวข้อกับนักเรียนว่า “การเก็บข้อมูลในคลังข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร”  
   (แนวตอบ : นักเรียนตอบตามความคิดเห็นของตนเอง โดยค าตอบขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน  
   เช่น ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล หรือพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลในอนาคต) 
  3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน หรือตามความเหมาะสม เพ่ือศึกษาข้อมูลตามหัวข้อต่าง ๆ  
   ร่วมกันจากหนังสือเรียนหรืออินเทอร์เน็ตและจัดท าเป็นรายงานโดยมีหัวข้อ ดังนี้ 
     1. ลักษณะของคลังข้อมูล 
     2. คุณลักษณะของคลังข้อมูล 

ชั่วโมงที่ 1 

 
ขั้นน า 

ขั้นสอน 



     3. ความสัมพันธ์ของระบบคลังข้อมูลกับระบบฐานข้อมูล 
     4. หลักการเบื้องต้นของคลังข้อมูล 
  
 ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explanation) 
  4. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและส่งตัวแทนออกมาน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียน 
   เกี่ยวกับเนื้อหาต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการศึกษา 
 
 ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration) 
  5. ครูอธิบายความรู้เสริมจากเนื้อหาเพื่อขยายความรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับตัวอย่างการน าระบบคลังข้อมูล
   ไปใช้ว่า “การท างานขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ หน่วยงานรัฐหรือเอกชน ได้มีการน า 
   คลังข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือความสะดวกสบายมากขึ้น เช่น การน าระบบคลังสินค้าไป
   ใช้ในระบบการจัดการชนิดสินค้า ซึ่งมีส่วนช่วยให้เจ้าของธุรกิจค้าปลีกเข้าใจพฤติกรรมและความ 
   ต้องการในการซื้อสินค้าของลูกค้ามากข้ึน หรือระบบจัดการค่าใช้บริการ ท าให้บริษัทโทรคมนาคม 
   สามารถก าหนดอัตราค่าบริการที่ท าให้บริษัทได้ก าไรสูงสุด” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluation) 
  1. ครูประเมินผลนักเรียนจากการสังเกตการตอบค าถาม ความสนใจในการเรียน และตรวจสอบผลการ
   น าเสนอผลงาน  
  2. นักเรียนและครูสรุปเนื้อหาร่วมกันเกี่ยวกับคลังข้อมูลว่า “คลังข้อมูลเป็นหลักการ วิธีการ และ 
   แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อน าข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 
 
 
 
 
 

ขั้นสรุป 

Note 
     วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียน 
 - มีทักษะการท างานร่วมกัน โดยให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมกระบวนการกลุ่ม โดยเปิด
โอกาสให้นักเรียนสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 
 - มีทักษะการสืบค้นข้อมูล โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือสืบ
เสาะหาความรู้ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
 



7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1 ประเมินระหว่างการจัดกิจกรรม     
1) การน าเสนอผลงาน 

 
- ประเมินการน าเสนอ 
  ผลงาน 

 
- แบบประเมิน 
  การน าเสนอผลงาน 

 
ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

2) พฤติกรรมการท างาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

3) พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     4) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ - สังเกตความมีวินัย  
  ความรับผิดชอบ 
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 
 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
   1) หนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เทคโนโลยี 
     การจัดการข้อมูล 
   2) เครื่องคอมพิวเตอร์ 

8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
   1) ห้องคอมพิวเตอร์ 
   2) อินเทอร์เน็ต 

 

9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงช่ือ  ................................. 
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 
 



 

10. บันทึกผลหลงัการสอน 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
      
      
 


