
 

 

ประมวลผลข้อมลู 
                                                                                                                     เวลา 2 ชั่วโมง 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ว 4.2   เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี 
  ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม  

  ว 4.2 ม.5/1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล 
    เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา หรือเพ่ิมมูลค่าให้กับบริการหรือ 
    ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ 
 

2. สาระการเรียนรู้ 
 2.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  1) การเก็บข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมกับการประมวลผล 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  3) การประมวลผลข้อมูล และเครื่องมือ 
 4) การท าข้อมูลให้เป็นภาพ (data visualization) เช่น bar chart, scatter, histogram 
 2.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
 

3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
   การประมวลผลข้อมูลเป็นกระบวนการต่าง ๆ ที่กระท ากับข้อมูลเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ ซึ่งขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลเป็นพ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการบริหาร
หรือการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยมีข้ันตอนเบื้องต้น 6 ขั้นตอน ได้แก่ การท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ 
การประมวลผลข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางสถิติ และการท าข้อมูลให้เป็นภาพ  

 
 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 



 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
    - ทักษะการสื่อสาร 
    - ทักษะการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
2. ความสามารถในการคิด 
    - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
 - ทักษะการสังเกต 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
    - ทักษะการท างานร่วมกัน 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
    - ทักษะการสืบค้นข้อมูล   
    - ทักษะการเลือกใช้เทคโนโลย ี  

1. มีวินัย รับผิดชอบ    
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งม่ันในการท างาน 
 

 

 

5. ชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 - ชิ้นงาน/ภาระงาน(รวบยอด) เรื่อง การประมวลผลข้อมูล 
 

6. การวัดและการประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 

6.1 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน 
     (รวบยอด) เรื่อง การประมวลผล 
     ข้อมูล 

- ตรวจชิ้นงาน/ภาระ  
  งาน (รวบยอด)  

- แบบประเมินชิ้นงาน 
  /ภาระงาน(รวบยอด)  

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

6.2 การประเมินก่อนเรียน  
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
  เรื่อง ประมวลผลข้อมูล 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
  ก่อนเรียน  

 
- แบบทดสอบก่อนเรียน  

 
ประเมินตามสภาพจริง 

 

6.3  การประเมินระหว่างการจัด
กิจกรรม 
1)  การจัดท ารายงาน 
    การประมวลผลข้อมูล 

 
 
- ตรวจชิ้นงาน 

 
 
- แบบประเมินชิ้นงาน 

 
 
ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

      2) การน าเสนอผลงาน - ประเมินการน าเสนอ   
ผลงาน 

- แบบประเมิน 
  การน าเสนอผลงาน 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

         



 

รายการวัด วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
     3) พฤติกรรมการท างาน 
         รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

  4) พฤติกรรมการท างานกลุ่ม - สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม   

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานกลุ่ม  

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

 5) การน าเสนอผลงาน - ประเมินการน าเสนอ   
  ผลงาน 

- แบบประเมิน 
  การน าเสนอผลงาน 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

     6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย   
  ความรับผิดชอบ  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน  
  คุณลักษณะ            
  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ์ 

6.4  การประเมินหลังเรียน  
-   แบบทดสอบหลังเรียน 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
    เรื่อง ประมวลผลข้อมูล 

 
- ตรวจแบบทดสอบ 
  หลังเรียน 

 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

 
ประเมินตามสภาพจริง 

 
7. กิจกรรมการเรียนรู้   
 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที ่3 ประมวลผลข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เร่ืองที่ 1 : การท าความเข้าใจวัตถุประสงค์และการเก็บรวบรวมข้อมูล  

วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)                                            
 
 
  ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement)  
  1. ครถูามค าถามประจ าหัวข้อกับนักเรียนว่า“การประมวลผลข้อมูลจ าเป็นต้องท าสิ่งใดบ้าง เพื่อให้
   ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงเป้าหมายมากที่สุด” 
  2. ให้นักเรียนสืบค้นค าตอบจากหนังสือเรียนและจากอินเทอร์เน็ต 
  3. ครูอธิบายกับนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 
 

 
 

 ขั้นที ่2 ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  1. นักเรียนด าเนินการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล การท าความเข้าใจ 
   วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล จากหนังสือเรียนหรือศึกษาเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต 

  2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มจัดท ารายงานการประมวลผลข้อมูล
   โดยให้นักเรียนส ารวจหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ที่จะประมวลผลเกี่ยวกับโรงเรียนของฉัน 

  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาน าเสนอหัวข้อเรื่องที่จัดท าโดยแต่ละกลุ่มจะต้องไม่ซ้ ากัน 
  

 ขั้นที ่3 อธิบายความรู้ (Explanation) 
  4. ครูแบ่งกระดานหน้าชั้นเรียนออกเป็น 2 ด้าน โดยด้านแรกเขียนว่า “แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ” และ 
   ด้านที่สองเขียนว่า “แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ” จากนั้นให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลและออกมาเติม 
   ค าตอบหน้าชั้นเรียน โดยครูก าหนดเวลาให้ตามความเหมาะสม 
  5. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คนออกมาอภิปรายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างแหล่งข้อมูล
   ปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
  6. ครูอธิบายกับนักเรียนเกี่ยวกับข้อมูลที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์และประมวลผล 
 

 ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration) 
    7. นักเรียนท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาเพ่ือขยายความเข้าใจ โดยให้นักเรียนเก็บรวบรวม
   ข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีการสังเกตการณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
   8. ครูอธิบายกับนักเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
    9. นักเรียนท ากิจกรรมโดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลการซื้อขายสินค้าใน
   สหกรณ์โรงเรียนจากบัญชีซื้อ-ขายที่สหกรณ์ หรือเก็บรวบรวมข้อมูลการยืม-คืนหนังสือจาก
   ห้องสมุดท่ีได้ท าการบันทึกไว้แล้ว 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 



 

   10. เปิดโอกาสให้นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการประมวลผล
   ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของฉัน 
 

    
 
 ขั้นที่ 5  ตรวจสอบผล (Evaluation) 
  1. ครูประเมินผลโดยการสังเกตการตอบค าถาม ความสนใจในการเรียน และการท า  
   กิจกรรมกลุ่มด้วยความเสียสละ 
  2. นักเรียนและครูสรุปถึงการท าความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล 
   และการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 

เร่ืองที่ 2 : การเตรียมข้อมูล  

วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)                                            
 
 
  

 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1. ครูถามค าถามท้าทายความคิดของนักเรียนว่า“นักเรียนคิดว่าสื่อดิจิทัลรูปแบบใดมีผลต่อ 
   การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุมากที่สุด” 
  2. ครูอธิบายกับนักเรียนเกี่ยวกับรูปแบบที่หลากหลายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่

บทเรียน  

 

 
 

  

 ขั้นที ่2 ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  1. ให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมข้อมูล 

2. ครูถามค าถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า “จากการสืบค้นข้อมูลนักเรียนพบขั้นตอน
การเตรียมข้อมูลถูกแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน 

 

 ขั้นที ่3 อธิบายความรู้ (Explanation) 
  3. ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมข้อมูลหน้าชั้นเรียน 
 

 ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration) 
  4. ครูอธิบายความรู้เสริมจากเนื้อหาเพื่อขยายความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการเตรียมข้อมูล 

ขั้นสรุป 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 



 

  5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) เพ่ือด าเนินการคัดเลือกข้อมูล และจัดท าในรูปแบบตารางการเก็บ
   รวบรวมข้อมูลจากนั้นให้แต่ละกลุ่มด าเนินการตรวจสอบข้อมูล  
 

  
 
 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluation) 
  1. ครูประเมินผลโดยการสังเกตการตอบค าถาม ความสนใจในการเรียน และการท า  
   กิจกรรมกลุ่มด้วยความเสียสละ 
  2. นักเรียนและครูสรุปเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูลว่า “การเตรียมข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญต่อการ
   น าข้อมูลไปประมวลผล ซึ่งแต่ละข้ันตอนจะต้องท าอย่างรอบคอบซึ่งการเตรียมข้อมูลที่ดีจะท า
   ให้ข้อมูลที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวิเคราะห์และท าให้ข้อมูลที่ได้มีประสิทธิภาพ” 
 

เร่ืองที่ 3 : การประมวลผลข้อมูล  

วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)                                            
 
 
  

 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1. ครทูบทวนความรู้จากชั่วโมงท่ีแล้วเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูล  

  2. ครูอธิบายกับนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า“การประมวลผลเป็นกระบวนการที่กระท า
   กับข้อมูล เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถท าได้หลากหลาย
   วิธ”ี 

 
 

          
 ขั้นที ่2 ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  1. นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลจากหนังสือเรียนหรืออินเทอร์เน็ต 

 

 ขั้นที ่3 อธิบายความรู้ (Explanation) 
  2. ครูซักถามนักเรียนว่า“จากการสืบค้นข้อมูลนักเรียนพบวิธีการประมวลผลข้อมูลใดบ้าง 
  3. ครูสุ่มนักเรียน 3-4 คน ออกมายกตัวอย่างวิธีการประมวลผลข้อมูลหน้าชั้นเรียน 
 
 ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration) 
  4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) เพ่ือด าเนินการประมวลผลข้อมูลภายในกลุ่มของตนเองโดยใช้
   วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ขั้นสรุป 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 



 

  5. ครูมอบหมายให้นักเรียนลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตนเองให้ได้มากท่ีสุด และน าความรู้ที่
   ได้มาปรับใช้อย่างเหมาะสม 
  
  
 
 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluation) 
  1. ครูประเมินผลโดยการสังเกตการณ์ตอบค าถาม ความสนใจในการเรียน และการท า 
   กิจกรรมกลุ่มด้วยความเสียสละ 
  2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล 

 

 
เร่ืองที่ 4 : การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ  

วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)                                            
 
 
  

 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  

  1. ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล 

  2. ครูซักถามเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียนว่า“นักเรียนรู้จักสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
   ใดบ้าง” 

  3. ครูอธิบายกับนักเรียนเพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน 

 
 

  

 ขั้นที ่2 ส ารวจค้นหา (Exploration)   
  1. นักเรียนสังเกตและศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากหนังสือเรียน หรือศึกษา 
   เพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต 

  2. ครูยกตัวอย่างโจทย์ต่าง ๆ และให้นักเรียนร่วมกันหาค าตอบตามท่ีได้ศึกษาขั้นตอน 
   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยนักเรียนคนที่ตอบค าถามจะต้องบอกถึงวิธีการหาค าตอบ 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
 ขั้นที ่3 อธิบายความรู้ (Explanation) 
  3. ครูอธิบายเพิ่มเติมกับนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องมือที่เข้ามาอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์
   ข้อมูลทางสถิติ 

ขั้นสรุป 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 



 

 
 ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration) 
  4. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากท่ีได้เก็บรวบรวมข้อมูล
   ร่วมกัน โดยเลือกซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นตามที่แต่ละกลุ่มถนัด เพื่อจัดท าให้อยู่ในลักษณะ
   แถวและคอลัมน์ 
  5. นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งงานกันอย่างละเอียด และเปิดโอกาสให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
   ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยครูคอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 

 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluation) 
  1. ครูประเมินผลนักเรียนจากการสังเกตการณ์ตอบค าถาม ความสนใจในการเรียน และการท า
   กิจกรรมกลุ่มด้วยความเสียสละ 
  2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติว่า “การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
   สถิติ เป็นการท าให้ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายวิธี เช่น การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต การ
   หาค่ามัธยฐาน การหาค่าฐานนิยม การหาค่าพิสัย และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แต่ใน
   ปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาอ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ การ
   ใช้ตารางการท างาน” 

 

เร่ืองที่ 5 : การท าข้อมูลให้เป็นภาพ  

วิธีการสอนโดยเน้นรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)                                            
 
 
  

 ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engagement) 
  1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และเปิดโอกาสให้นักเรียน

  ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  2. ครูอธิบายเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียนว่า “เนื่องจากผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลมักเป็น 
   ข้อมูลในลักษณะตัวเลข ข้อความ อีกท้ังผลลัพธ์ยังเป็นข้อมูลที่มีปริมาณสูง ซึ่งค่อนข้างยากต่อ
   การท าความเข้าใจ ดังนั้น หากสามารถน าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาน าเสนอเป็นภาพจะ
   ท าให้ผู้รับข้อมูลเข้าใจผลลัพธ์ได้ง่ายข้ึน” 
 

 
 

  

ขั้นสรุป 

ขั้นน า 

ขั้นสอน 



 

 ขั้นที ่2 ส ารวจค้นหา (Exploration) 
  1. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีของการท าข้อมูลให้เป็นภาพจาก 
   เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง จากนั้นครูสุ่มนักเรียน 2-3 คน ออกมาน าเสนอข้อมูล 
   ตามที่ได้สืบค้นบริเวณหน้าชั้นเรียน 
  2. นักเรียนศึกษาขั้นตอนการท าข้อมูลให้เป็นภาพทั้ง 4 ขั้นตอน จากหนังสือเรียน  
 
 ขั้นที ่3 อธิบายความรู้ (Explanation) 
  3. ครูอธิบายกับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการท าข้อมูลให้เป็นภาพ  
  4. ครูอธิบายความรู้เสริมจากเนื้อหาเพื่อขยายความเข้าใจของผู้เรียนเกี่ยวกับMotion Graphic ว่า 

  “Motion Graphic เป็นสื่อที่ใช้ในการน าเสนอกราฟิกให้มีการเคลื่อนไหวได้ในหลากหลายมิติ 
  โดยการเพ่ิมลูกเล่น เสียงประกอบ เพ่ือท าให้สื่อมีความน่าสนใจ นิยมใช้กับการน าเสนอเนื้อหา
  ที่มีข้อมูลเยอะ เข้าใจยาก ให้ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย” 

  5. นักเรียนดูรูปตัวอย่างอินโฟกราฟิกจากหนังสือเรียน และอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่ม 
 
 ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Elaboration) 
  6. นักเรียนแบ่งกลุ่ม (กลุ่มเดิม) และอภิปรายร่วมกันภายในกลุ่มเกี่ยวกับการท าข้อมูลให้เป็นภาพ
  7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนลงมือท าข้อมูลให้เป็นภาพจากข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ทางสถิติ 
   จากชั่วโมงท่ีผ่านมาในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยครูคอยให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด 
  8. นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นส่งตัวแทนออกมาน าเสนอข้อมูลหารจัดท า
   รายงานการประมวลผลข้อมูลหน้าชั้นเรียน  
  9. นักเรียนลงมือท ากิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหา เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ใน 
   ศตวรรษท่ี 21 

 

  
 

 ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluation)  
  1. ครูประเมินผลนักเรียนจากการสังเกตการตอบค าถาม ความสนใจในการเรียน การท างาน 
   ร่วมกันภายในกลุ่ม 
  2. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเนื้อหาการเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประมวลผลข้อมูล ถึงขั้นตอน
   การประมวลผลข้อมูลทั้ง 6 ขั้นตอน 
  3. นักเรียนท าแบบฝึกหัดประจ าหน่วยการเรียนรู้ และให้นักเรียนตอบค าถามลงในสมุดประจ าตัว 
   และท าชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) เรื่อง การประมวลผลข้อมูล โดยให้นักเรียนจัดท ารายงาน
   การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ 1 เรื่อง ตามกระบวนการประมวลผลข้อมูล 
   ทั้ง 6 ขั้นตอน จากนั้นน ามาส่งในชั่วโมง ถัดไป    

ขั้นสรุป 



 

   4.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประมวลผลข้อมูล 
 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
 1) หนังสือเรียน รายวิชาพ้ืนฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ม.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  
  เรื่อง ประมวลผลข้อมูล  
 2) เครื่องคอมพิวเตอร์   

    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องคอมพิวเตอร์ 
  2) อินเทอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


