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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ข้อมูล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  เรียนรู้ข้อมูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและทคโนโลยี วิชา คอมพิวเตอร์ ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2561 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
  ง 3.1 ป.5/1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ข้อมูลเป็นเร่ืองราวหรือข้อเท็จจริงท่ีสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ จึงต้องรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือได้ 

3 สาระการเรยีนรู ้
 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  — 
 3.2 สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน 
  1) ความหมายของข้อมูล 
  2) ประเภทของข้อมูล 
  3) ประโยชน์ของข้อมูล 

4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา 3) ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
  2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 4) ทักษะการประเมิน  
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการท างาน 

6 ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 

 การเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าท่ีตนเองสนใจ 
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7 การวัดและการประเมินผล 
 7.1 การประเมินก่อนเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง เรียนรู้ข้อมูล 
 7.2 การประเมินระหวา่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1) ตรวจใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ข้อมูลของครอบครัวฉัน 
  2) ตรวจใบงานท่ี 1.2 เร่ือง ประเภทของข้อมูล 
  3) ตรวจใบงานท่ี 1.3 เร่ือง ประโยชน์ของข้อมูล 
  4) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน 
  5) ประเมินการน าเสนอผลงาน 
  6) สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล  
  7) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม  
  8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7.3 การประเมินหลังเรียน 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง เรียนรู้ข้อมูล 
 7.4 การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
  - ตรวจการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าท่ีตนเองสนใจ 

8 กิจกรรมการเรยีนรู ้

 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  

เร่ืองที่   1 ความหมายของข้อมูล 

วิธีสอนแบบ  สบืเสาะหาความรู ้(Inquiry Method : 5E) 

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

 1. ครูให้นักเรียนดูแผ่นพับโฆษณาสินค้า จากน้ันช่วยกันวิเคราะห์ แล้วตอบค าถามเก่ียวกับแผ่นพับโฆษณาสินค้า
ตามท่ีก าหนด  

 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเก่ียวกับแผ่นพับโฆษณาสินค้า 

ขั้นที่ 2 ส ารวจค้นหา (Explore) 

  นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เร่ือง ความหมาย         
ของข้อมูล จากหนังสือเรียน 
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ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ (Explain) 
 1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ท่ีได้จากการศึกษาให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วซักถามข้อสงสัย             

จนทุกคนในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตรงกัน 
 2. นักเรียนแต่ละคนบันทึกข้อมูลเก่ียวกับครอบครัวของตนเองลงในใบงานที่ 1.1 เร่ือง ข้อมูล 
  ของครอบครัวฉัน จากน้ันแลกเปล่ียนกันดูกับเพื่อนในกลุ่ม เสร็จแล้วน าส่งครูตรวจ 

ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ (Expand) 

  สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาเก่ียวกับข้อมูลท่ีได้รับต้ังแต่ต่ืนนอนจนมาถึงโรงเรียน จากน้ันส่งตัวแทนกลุ่ม 
น าเสนอผลการสนทนาหน้าช้ันเรียน แล้วให้เพื่อนกลุ่มอ่ืนท่ีมีผลการสนทนาท่ีแตกต่างกันออกไปน าเสนอเพิ่มเติม 

ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล (Evaluate) 

 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนสรุปความรู้เร่ือง ความหมายของข้อมูล ลงในกระดาษ เสร็จแล้วน าส่งครู
ตรวจ 

 2. ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท าใบงาน และการสรุปความรู้ 
 
เร่ืองที่ 2   ประเภทของข้อมูล 

วิธีสอนโดยเนน้กระบวนการ :  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 

ขั้นที่ 1 สังเกต ตระหนัก 

 1. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพข้อมูลประเภทต่างๆ แล้วร่วมกันตอบค าถามเก่ียวกับบัตรภาพตามประเด็น       
ท่ีก าหนด  

 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของข้อมูลแต่ละประเภท 

ขั้นที่ 2 วางแผนปฏิบัติ 

 1. สมาชิกกลุ่มเดิมก าหนดหมายเลขประจ าตัวของสมาชิกแต่ละคนเป็นหมายเลข 1-5  
 2. สมาชิกแต่ละหมายเลขร่วมกันวางแผนศึกษาความรู้เร่ือง ประเภทของข้อมูล จากหนังสือเรียนตาม

ประเด็นท่ีก าหนด 

ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ 

  สมาชิกแต่ละหมายเลขร่วมกันรวบรวมข้อมูลและศึกษาความรู้เร่ือง ประเภทของข้อมูล จากหนังสือเรียน 
ตามท่ีได้วางแผนไว้ 

ขั้นที่ 4 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ 

 1. สมาชิกแต่ละหมายเลขผลัดกันอธิบายความรู้ท่ีได้จากการศึกษาให้เพื่อนในกลุ่มฟัง จนทุกคนในกลุ่ม            
มีความรู้ความเข้าใจท่ีกระจ่าง ชัดเจน 

 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 1.2 เร่ือง ประเภทของข้อมูล เสร็จแล้วน าใบงานส่งครูตรวจ 
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ขั้นที่ 5 สรุป 

  ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เร่ือง ประเภทของข้อมูล 
 
เร่ืองที่ 3  ประโยชน์ของข้อมูล 
 

วิธีสอนโดยเนน้กระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก 
ขั้นที่ 1 สังเกต 

 1. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพประโยชน์ของข้อมูลในด้านต่างๆ แล้วร่วมกันตอบค าถามเก่ียวกับบัตรภาพ          
ตามประเด็นท่ีก าหนด 

 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของข้อมูล  

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์วิจารณ์ 

 1. สมาชิกกลุ่มเดิมร่วมกันศึกษาความรู้เร่ือง ประโยชน์ของข้อมูล จากหนังสือเรียน  
 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับประโยชน์ของข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์                  

ในชีวิตประจ าวันตามประเด็นท่ีก าหนด แล้วจับสลากเลือกตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการอภิปราย                 
หน้าช้ันเรียน  

 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 1.3 เร่ือง ประโยชน์ของข้อมูล เสร็จแล้วให้ครูและนักเรียนร่วมกัน
เฉลยค าตอบ  

ขั้นที่ 3 สรุป 

  นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เร่ือง ประโยชน์ของข้อมูล 

  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าที่ตนเองสนใจชนิดเดียวกัน 2 ยี่ห้อ โดย
ให้ครอบคลุมประเด็นตามท่ีก าหนด 

 

9 สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 9.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ป.5 
  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ป.5 
  3) แผ่นพับโฆษณาสินค้า 
  4) บัตรภาพ 
  5) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ข้อมูลของครอบครัวฉัน 
  6) ใบงานท่ี 1.2 เร่ือง ประเภทของข้อมูล 
  7) ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง ประโยชน์ของข้อมูล 
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 9.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://blog.eduzones.com/jipatar/85845 
   - http://www.kruthong.net/computer1/2/1.html 
   
 http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=26&id=18081 
   
 http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/napaporn_pr/com/sec01p02.ht
ml     

การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด )  

แบบประเมินการเปรียบเทียบข้อมูลสนิค้าที่ตนเองสนใจ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน 

ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1.  การรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสินค้า 
ทั้ง 2 ย่ีห้อได้ละเอียด ชัดเจน 
และครบถ้วน 

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสินค้า  
ทั้ง 2 ย่ีห้อได้ละเอียด ชัดเจน
เป็นส่วนใหญ่  

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสินค้า  
ทั้ง 2 ย่ีห้อได้ละเอียด ชัดเจน
เพียงเล็กน้อย 

2.  การเลือกแหล่งข้อมูล เลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ
รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูล
ได้น่าเชื่อถือ 3 แหล่งข้อมูล   
ข้ึนไป  

เลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ
รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูล
ได้น่าเชื่อถือ 2 แหล่งข้อมูล        

เลือกแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการ
รวบรวมและเปรียบเทียบข้อมูล
ได้น่าเชื่อถือเพียง 1 แหล่งข้อมูล 

3. การสรุปผลการ
เปรียบเทียบ 

สรุปผลการเปรียบเทียบข้อมูล
สินค้าได้ถูกต้อง เหมาะสม       
และมีหลักเกณฑ์ในการ
เปรียบเทียบที่น่าเชื่อถือ  

สรุปผลการเปรียบเทียบข้อมูล
สินค้าได้ถูกต้อง เหมาะสม       
เป็นส่วนใหญ่ และมีหลักเกณฑ์
ในการเปรียบเทียบที่น่าเชื่อถือ 

สรุปผลการเปรียบเทียบข้อมูล
สินค้าได้ถูกต้อง แต่ไม่มี
หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ     
ทีน่่าเชื่อถือ 

4. การบอกประโยชน์ ที่
ได้รับจากการ
เปรียบเทียบ 

บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ      
ของสินค้าได้ถูกต้อง            
และสามารถน าไปปรับใช้ได้ง่าย   

บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ      
ของสินค้าได้ถูกต้อง           
เป็นส่วนใหญ่ และสามารถ
น าไปปรับใช้ได้ง่าย   

บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ           
ของสินค้าได้ถูกต้อง          
เป็นส่วนใหญ่ แต่น าไปปรับใช้ 
ได้ยาก   

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน 10 - 12 6 - 9 ต่ ากว่า 6 

ระดับคุณภาพ ดี พอใช้ ปรับปรุง 

http://blog.eduzones.com/jipatar/85845
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เฉลย          

 1. ง  2. ข  3. ง   4. ข  5. ก  6. ก  7. ค   8. ข  9. ค   10. ง 

 

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  1    

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 1. ใครรบัข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่น 
  ก. ปอนชมภาพยนตร์ 
  ข. ปันอ่านหนังสือพิมพ์ 
  ค. ปัดยืนดูป้ายประกาศ 
  ง. ปิงรับประทานอาหารเกาหล ี
 2. คะแนนสอบจัดเป็นข้อมูลประเภทใด เพราะเหตุใด 
  ก. ข้อมูลภาพ เพราะสามารถมองเห็นได้ 
  ข. ข้อมูลตัวเลข เพราะสามารถน ามาค านวณได้ 
  ค. ข้อมูลตัวอักษร เพราะสามารถอ่านค่าคะแนนได้ 
  ง. ข้อมูลอื่นๆ เพราะสามารถแสดงผลในรูปแบบต่างๆ 
ได้ 
 3. ข้อมูลใดที่เราสามารถสร้างข้ึนได้เอง 
  ก. นิตยสาร 
  ข. โทรทัศน์ 
  ค. อินเทอร์เน็ต 
  ง. บันทึกประจ าวัน 
 
 4.   จากภาพ เด็กผู้หญิงได้รับข้อมูล 
   ประเภทใด 
  ก. ข้อมูลภาพ 
  ข. ข้อมูลเสียง 
  ค. ข้อมูลตัวเลข 
  ง. ข้อมูลตัวอักษร 
 5. การกระท าใดท าให้ได้รับข้อมูลแตกต่างจากข้ออื่น 
  ก. ฟังเพลง 
  ข. ด่ืมกาแฟ 
  ค. ชิมขนมเค้ก 
  ง. รับประทานผลไม ้

 6. การศึกษาข้อมูลเพ่ือท ารายงานท าให้ได้รับประโยชน์          
  ของข้อมูลในด้านใด 
  ก. ด้านการเรียน 
  ข. ด้านการตัดสินใจ 
  ค. ด้านการพัฒนาชุมชน 
  ง. ด้านการติดต่อสื่อสาร 
 7. ภาพใดเป็นข้อมูลตัวเลข 
 
  ก.   ข.  
 
  ค.   ง.  
 
 8. จิตรกรรมฝาผนังเป็นข้อมูลประเภทใด 
  ก. ข้อมูลอื่นๆ 
  ข. ข้อมูลภาพ 
  ค. ข้อมูลตัวเลข 
  ง. ข้อมูลตัวอักษร 
 9. สื่อประเภทใดที่สามารถให้ข้อมูลภาพและเสียงได้ 
  ก. วิทยุ 
  ข. รูปภาพ 
  ค. วีดิทัศน์ 
  ง. ป้ายนิเทศ 
 10. การได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
  เป็นประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด 
  ก. ด้านการท างาน 
  ข. ด้านการแก้ไขปัญหา 
  ค. ด้านการพัฒนาสังคม 
  ง. ด้านการติดต่อสื่อสาร 
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 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  1    

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

 1. การได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  
  เป็นประโยชน์ของข้อมูลในด้านใด 
  ก. ด้านการติดต่อสื่อสาร 
  ข. ด้านการพัฒนาสังคม 
  ค. ด้านการแก้ไขปัญหา 
  ง. ด้านการท างาน 
 2. สื่อประเภทใดที่สามารถให้ข้อมูลภาพและเสียงได้ 
  ก. ป้ายนิเทศ 
  ข. วีดิทัศน์ 
  ค. รูปภาพ 
  ง. วิทยุ 
 3. จิตรกรรมฝาผนังเป็นข้อมูลประเภทใด 
  ก. ข้อมูลตัวอักษร 
  ข. ข้อมูลตัวเลข 
  ค. ข้อมูลภาพ 
  ง. ข้อมูลอื่นๆ 
 4. ภาพใดเป็นข้อมูลตัวเลข 
 
  ก.   ข.  
 
  ค.   ง.  
 
 5. การศึกษาข้อมูลเพ่ือท ารายงานท าให้ได้รับประโยชน์          
  ของข้อมูลในด้านใด 
  ก. ด้านการติดต่อสื่อสาร 
  ข. ด้านการพัฒนาชุมชน 
  ค. ด้านการตัดสินใจ 
  ง. ด้านการเรียน 

 6. การกระท าใดท าให้ได้รับข้อมูลแตกต่างจากข้ออื่น 
  ก. รับประทานผลไม ้
  ข. ชิมขนมเค้ก 
  ค. ด่ืมกาแฟ 
  ง. ฟังเพลง 
 
 7.   จากภาพ เด็กผู้หญิงได้รับข้อมูล 
   ประเภทใด 
  ก. ข้อมูลตัวอกัษร 
  ข. ข้อมูลตัวเลข 
  ค. ข้อมูลเสียง 
  ง. ข้อมูลภาพ 
 8. ข้อมูลใดที่เราสามารถสร้างข้ึนได้เอง 
  ก. บันทึกประจ าวัน 
  ข. อินเทอร์เน็ต 
  ค. โทรทัศน์ 
  ง. นิตยสาร 
 9. คะแนนสอบจัดเป็นข้อมูลประเภทใด เพราะเหตุใด 
  ก. ข้อมูลอื่นๆ เพราะสามารถแสดงผลในรูปแบบต่างๆ 
ได้ 
  ข. ข้อมูลตัวอักษร เพราะสามารถอ่านค่าคะแนนได้ 
  ค. ข้อมูลตัวเลข เพราะสามารถน ามาค านวณได้ 
  ง. ข้อมูลภาพ เพราะสามารถมองเห็นได้ 
 10. ใครรบัข้อมูลด้วยวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่น 
  ก. ปิงรับประทานอาหารเกาหล ี
  ข. ปัดยืนดูป้ายประกาศ 
  ค. ปันอ่านหนังสือพิมพ์ 
  ง. ปอนชมภาพยนตร์ 

 

 

  

 

เฉลย          

 1. ก  2. ข  3. ค   4. ข  5. ง  6. ง  7. ค   8. ก  9. ค   10. ก 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ความหมายของข้อมูล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  เรียนรู้ข้อมูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและทคโนโลยี วิชา คอมพิวเตอร์ ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2561 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัด 
 ง 3.1 ป.5/1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลท่ีสนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือได้ตรง 
                  ตามวัตถุประสงค์ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  
  - อธิบายความหมายของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
 
2 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ข้อมูลเป็นเร่ืองราว ข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของส่ิงต่างๆ  

3  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  — 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  - ความหมายของข้อมูล 

4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา 
  2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. มีวินัย  
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งมั่นในการท างาน 
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6 กิจกรรมการเรียนรู้ 

 วิธีสอนแบบ  สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) 

  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 

ขั้นที่ 1   กระตุ้นความสนใจ   

ส่ือการเรียนรู้   :   แผ่นพับโฆษณาสินค้า  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 1. ครูให้นักเรียนดูแผ่นพับโฆษณาสินค้า จากน้ันช่วยกัน
วิเคราะห์แล้วตอบค าถามต่อไปน้ี 

  1) แผ่นพับโฆษณาสินค้าให้ข้อมูลเก่ียวกับอะไร 
  2) แผ่นพับโฆษณาสินค้ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 
  3) ข้อมูลในแผ่นพับโฆษณาสินค้ามีประโยชน์อย่างไร 
  4) นักเรียนมีความรู้สึกต่อแผ่นพับโฆษณาสินค้า

อย่างไร 
 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า แผ่นพับโฆษณาสินค้า        

เป็นตัวอย่างข้อมูลท่ีเราสามารถพบเห็นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

  นักเรียนสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ได้
อย่างไร 

 (เราสามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ได้ทาง
ประสาทสัมผัสท้ัง 5 ดังน้ี 

 1. การดูผ่านทางตา 
 2. การฟังผ่านทางหู 
 3. การดมกล่ินผ่านทางจมูก 
 4. การชิมรสชาติผ่านทางล้ิน 
 5. การสัมผัสผ่านทางผิวหนัง) 

 

ขั้นที่ 2   ส ารวจค้นหา   

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้   :     ค าถามกระตุ้นความคิด 
 1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯ ป.5 3. แหล่งข้อมูล
สารสนเทศ  
 2. ห้องสมุด 

  นักเรียนจะได้รับผลกระทบอย่างไร 
ถ้านักเรียนสูญเสียประสาทสัมผัสใน
การรับรู้ข้อมูล 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดย
ให้อยู่ใน        ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ตามความสมัครใจ 

จากน้ัน  ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เร่ือง 
ความหมายของข้อมูล จากหนังสือเรียน ห้องสมุด 
หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ     แล้วบันทึกความรู้ท่ีได้
จากการศึกษาลงในแบบบันทึกการอ่าน 
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ขั้นที่ 3   อธิบายความรู้ 
ส่ือการเรียนรู้   :   ใบงานท่ี 1.1   

 1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันอธิบายความรู้ท่ีได้จากการศึกษาให้เพื่อนในกลุ่มฟัง แล้วซักถามข้อสงสัย 
จนทุกคนในกลุ่มมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ตรงกัน 

 2. นักเรียนแต่ละคนบันทึกข้อมูลเก่ียวกับครอบครัวของตนเองลงในใบงานที่ 1.1 เร่ือง ข้อมูลของ
ครอบครัวฉัน จากน้ันแลกเปล่ียนกันดูกับเพื่อนในกลุ่ม เสร็จแล้วน าส่งครูตรวจ 

 

ขั้นที่ 4   ขยายความเข้าใจ   

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้   :   —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันสนทนาเก่ียวกับข้อมูลท่ี
ได้รับต้ังแต่ต่ืนนอนจนมาถึงโรงเรียน จากน้ันส่ง
ตัวแทนกลุ่มน าเสนอ  ผลการสนทนาหน้าช้ันเรียน 
แล้วให้เพื่อนกลุ่มอ่ืนท่ีมีผลการสนทนาท่ีแตกต่างกัน
ออกไปน าเสนอเพิ่มเติม โดยครู         เป็นผู้
ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วน         
ท่ีบกพร่อง 

 2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

  ข้อมูลที่นักเรียนรับรู้ทุกข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ จงอธิบาย 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดย
ให้อยู่ใน   ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

ขั้นที่ 5   ตรวจสอบผล   

ส่ือการเรียนรู้   :   ใบงานท่ี 1.1   

 1. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนสรุปความรู้เร่ือง 
ความหมายของข้อมูล ลงในกระดาษ เสร็จแล้วน าส่ง
ครูตรวจ 

 2. ครูตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการ
ท าใบงานท่ี 1.1 และการสรุปความรู้เร่ือง ความหมาย
ของข้อมูล 

  

7 การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 

(ประเมินตามสภาพจริง) 

ตรวจใบงานท่ี 1.1 ใบงานท่ี 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน

เกณฑ์ 
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ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การท างาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ป.5 
  2) แผ่นพับโฆษณาสินค้า 
  3) ใบงานท่ี 1.1 เร่ือง ข้อมูลของครอบครัวฉัน 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องสมุด 
  2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   - http://blog.eduzones.com/jipatar/85845 
   - http://www.kruthong.net/computer1/2/1.html 
 

เอกสารประกอบการสอน 

แผ่นพับโฆษณาสนิค้า 

   

http://blog.eduzones.com/jipatar/85845
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 ใบงานที ่ 1.1 ข้อมูลของครอบครัวฉัน 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเก่ียวกับครอบครัวของตนเอง พร้อมท้ังวาดภาพหรือติดภาพประกอบ 

 (วาดภาพหรือติดภาพประกอบ) 
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 ใบงานที ่ 1.1 ข้อมูลของครอบครัวฉัน 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลเก่ียวกับครอบครัวของตนเอง พร้อมท้ังวาดภาพหรือติดภาพประกอบ 

 (วาดภาพหรือติดภาพประกอบ) 
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แบบบันทึกการอ่าน 

  

ช่ือหนังสือ  ช่ือผู้แต่ง   นามปากกา   
ส านักพิมพ์  สถานท่ีพิมพ์   ปีท่ีพิมพ์    
จ านวนหน้า   ราคา  บาท อ่านวันท่ี   เดือน   พ.ศ.   เวลา   

          

 1. สาระส าคัญของเร่ือง 
      
      

            
      

 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ท่ีได้จากเร่ืองท่ีอ่าน 
      
      
      

 3. ส่ิงท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
      
      

     

 4. ข้อเสนอแนะของครู  
      
      
      
  
  ลงช่ือ  )  
   ( ) 
 
  
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 
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แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน  
 

ค าช้ีแจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการท่ีก าหนด แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 น าเสนอเน้ือหาในผลงานได้ถูกต้อง    
2 การล าดับข้ันตอนของเน้ือเร่ือง    
3 การน าเสนอมีความน่าสนใจ    
4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม    
5 การตรงต่อเวลา    

                                                                        
รวม 

 

 
      

 ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ 1 คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
18 - 11 พอใช้ 
ต ่ำกว่ำ 8 ปรับปรงุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล  

ค าช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดั
บ ที ่

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความต้ังใจ 
ในการ
ท างาน 

ความ
รับผิดชอบ 

การตรง
ต่อเวลา 

ความ
สะอาด

เรียบร้อย 

ผลส าเร็จ
ของงาน 

รวม 
15 

คะแน
น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

      

 ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
18 - 11 พอใช้ 
ต ่ำกว่ำ 8 ปรับปรงุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ช่ือกลุ่ม   ช้ัน   

ค าช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าท่ีกันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันท างาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                        
รวม 

 

 
      

 ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
18 - 11 พอใช้ 
ต ่ำกว่ำ 8 ปรับปรงุ 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

 
ค าช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง    

ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมายของ
 เพลงชาติได้ 

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

   

1.5   เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง    

2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวท่ีจะท าความผิด ท า
ตาม สัญญาท่ีตนให้ไว้กับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และครู 

   

2.3   ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซ่ือตรง    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        
 และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1   ต้ังใจเรียนรู้    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    

4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือ

เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม 

   

4.5   บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้ 

   

4.6   แลกเปล่ียนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    
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คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินและส่ิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน    
8.2 อาสาท างานให้ผู้อ่ืน และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อ่ืน    
8.3 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน 
   

8.4   เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 

 ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

59 - 78 ดี 
39 - 58 พอใช้ 
ต ่ำกว่ำ 39 ปรับปรงุ 
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แบบบันทึกหลังแผนการสอน 

 
 

 
  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมท่ีมีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 
 
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ    
      
      
      

   ลงช่ือ ………………………………………………………. 
                                                               (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 
                                                              ต าแหน่ง อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  1  เรื่อง ประเภทของข้อมูล 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1  เรื่อง  เรียนรู้ข้อมูล  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและทคโนโลยี วิชา คอมพิวเตอร์ ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2561 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 ง 3.1 ป.5/1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลที่สนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่     
               เช่ือถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 จุดประสงค์การเรียนรู ้  
  - อธิบายและจ าแนกประเภทของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
2 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ข้อมูลแบ่งได้เป็นข้อมูลตัวอักษรหรือข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลภาพ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลเสียง และ
ข้อมูลอื่นๆ 

3  สาระการเรยีนรู ้

 3.1 สาระการเรยีนรู้แกนกลาง 
  — 
 3.2 สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 
  - ประเภทของข้อมูล 

4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา 
  2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  3) ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการท างาน 



 

22 
 

6 กิจกรรมการเรยีนรู ้

 วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการเรียนความรู้ความเข้าใจ 
 

ข้ันท่ี 1   สังเกต ตระหนัก   

ส่ือการเรียนรู้   :   บัตรภาพ   

 1. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพข้อมูลประเภทต่างๆ 
แลว้ร่วมกันตอบค าถามตามประเด็นที่ก าหนด 
ดังนี้ 

  1) ภาพดังกล่าวเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร 
  2) ภาพดังกล่าวให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไร 
  3) ภาพดังกล่าวให้ข้อมูลประเภทใด 
  4) นักเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้อย่างไร 
 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจและตระหนักถึง

ความส าคัญ   ของข้อมูลแต่ละประเภท   

  

 

ข้ันท่ี 2   วางแผนปฏิบัติ   

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้   :                                               ค าถามกระตุ้นความคิด 
     1.หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯ ป.5  
    2. ห้องสมุด 
  3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
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 นักเรียนคิดว่า ข้อมูลประเภทใดน่าสนใจมากท่ีสุด พร้อมท้ังอธิบายเหตุผล 
 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ใน   ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 1. สมาชิกกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1) ก าหนดหมายเลขประจ าตัวของสมาชิกแต่ละคนเป็น
หมายเลข 1-5  

 2. สมาชิกแต่ละหมายเลขร่วมกันวางแผนศึกษาความรู้เรื่อง ประเภทของข้อมูล จากหนังสือเรียน ห้องสมุด 
หรือแหล่งข้อมูล สารสนเทศตามประเด็นที่ก าหนด ดังนี้ 

  - สมาชิกหมายเลข 1 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลตัวอักษร (ข้อมูลตัวอักขระ)  
  - สมาชิกหมายเลข 2 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลภาพ 
  - สมาชิกหมายเลข 3 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลตัวเลข 
  - สมาชิกหมายเลข 4 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเสียง 
  - สมาชิกหมายเลข 5 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆ 
 3. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

ข้ันท่ี 3   ลงมือปฏิบัติ   

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้   :     ค าถามกระตุ้นความคิด 
 1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯ ป.5   
 2. ห้องสมุด 
 3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

  ภาพถ่ายให้ข้อมูลอะไรบ้าง และ
ข้อมูลเหล่านั้น  มีประโยชน์
อย่างไร 

 (เช่น เหตุการณ์ส าคัญในอดีต ท าให้
เราทราบเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่าน
มาแล้ว และใช้เป็นหลักฐาน   ใน
การอ้างอิง เพ่ือให้ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น) 

 1. สมาชิกแต่ละหมายเลขร่วมกันรวบรวมข้อมูล
และศึกษาความรู้เรื่อง ประเภทของข้อมูล จาก
หนังสือเรียน ห้องสมุด หรือแหล่งข้อมูล
สารสนเทศตามที่ได้วางแผนไว้ 

 2. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 

 

ข้ันท่ี 4   พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ   

ส่ือการเรียนรู้   :   ใบงานที่ 1.2   

 1. สมาชิกแต่ละหมายเลขผลัดกันอธิบายความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง จนทุก
คนในกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจที่กระจ่าง ชัดเจน 

 2. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานท่ี 1.2 เรื่อง ประเภท ของข้อมูล เสร็จแล้วน าใบงานส่ง
ครูตรวจ 
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ข้ันท่ี 5   สรุป   

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้   :   —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง 

ประเภทของข้อมูล 

  นักเรียนสามารถน าข้อมูลแต่ละ
ประเภทไปใช้      ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน 
โดยให้อยู่ใน   ดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน) 

7 การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานที่ 1.2 ใบงานที่ 1.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ
มุ่งมั่นในการท างาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 8.1 สื่อการเรียนรู ้
  1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ป.5 
  2) บัตรภาพ 
  3) ใบงานที่ 1.2 เรื่อง ประเภทของข้อมูล 
 8.2 แหล่งการเรียนรู ้
  1) ห้องสมุด     2) แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 
 http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=26&id=18
081
 http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/napaporn_pr/com/se
c01p02.html 
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ภาพท่ี 1 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 

 

บัตรภาพ 

ท่ีมา : ผกำมำศ บุญเผือก. [ม.ป.ป.]. หนังสอืเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5. 
 พิมพ์ครั้งที  6. กรุงเทพมหำนคร : อักษรเจริญทัศน์. 
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 ใบงานท่ี.21 ประเภทของข้อมูล 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนดูภาพ จากนั้นบอกประเภทของข้อมูล แล้วตอบค าถามที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

         
ค าถาม 
 1. นักเรียนสามารถจ าแนกข้อมูลได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
    
    
    
    
    
 2. จงยกตัวอย่างข้อมูลแต่ละประเภท (ประเภทละ 2 อย่าง) 
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 ใบงานท่ี 1.2 ประเภทของข้อมูล 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนดูภาพ จากนั้นบอกประเภทของข้อมูล แล้วตอบค าถามที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
               ข้อมูลตัวเลข                      ข้อมูลเสียง                       
ข้อมูลภาพ  
 
 
 
 
 

   ข้อมูลตัวอักษร (ข้อมูลตัวอักขระ)     ข้อมูลอื่นๆ           ข้อมูลอื่นๆ     
ค าถาม 
 1. นักเรียนสามารถจ าแนกข้อมูลได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
    5 ประเภท ดังนี้  
    1)  ข้อมูลตัวอักษร (ข้อมูลตัวอักขระ) 4)  ข้อมูลเสียง  
    2)  ข้อมูลภาพ 5)  ข้อมูลอื่นๆ  
    3)  ข้อมูลตัวเลข   
    
 2. จงยกตัวอย่างข้อมูลแต่ละประเภท (ประเภทละ 2 อย่าง) 
    
    
    
    

                            (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ครูผู้สอน) 
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 แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานรายบุคคล  
 

ค าช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  
ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดั
บ ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความมี
วินัย 

ความมี
น้ าใจ

เอ้ือเฟ้ือ 
เสียสละ 

การรับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การตรง
ต่อเวลา 

รวม 
15 

คะแน
น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

      

 ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน  
 ................ /................ /................ 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
12 - 15 ด ี
18 - 11 พอใช ้
ต ่ำกว่ำ 8 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  

ค าช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  
ลงในช่องะดับคะแนน 

 

ล าดั
บ ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

การแสดง
ความ
คิดเห็น 

การ
ยอมรับ 

ฟังคนอ่ืน 

การ
ท างาน 
ตามที่
ได้รับ 

มอบหม
าย 

ความมี
น้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วม
ใน การ
ปรับปรุง
ผลงาน
กลุ่ม 

รวม 
15 

คะแน
น 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

      

 ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให ้ 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
18 - 11 พอใช้ 
ต ่ำกว่ำ 8 ปรับปรงุ 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ค าช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  

ลงในช่อง    ที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอก
ความหมายของเพลงชาติได้ 

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ของนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วม
ใจในการท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลัก
ของศาสนา 

   

1.5  เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนและชุมชน
จัดขึ้น 

   

2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในส่ิงที่ถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวที่จะท า
ความผิด ท าตามสัญญาที่ตนให้ไว้กับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และ
ครู 

   

2.3   ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง    
3. มีวินัย 

รับผิดชอบ 
3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ครอบครัว  และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู ้ 4.1   ตั้งใจเรียนรู้    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ    
4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือ    
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เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และเลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม 

4.5   บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางส่ิงที่เรียนรู้ สรุป
เป็นองค์ความรู้ 

   

4.6   แลกเปล่ียนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

   

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

ด้าน 
รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินและส่ิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุ่งมั่นในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความตั้งใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพ่ือให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็น
ไทย 

7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน    
8.2 อาสาท างานให้ผู้อื่น และแบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น    
8.3 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และส่ิงแวดล้อมของ

ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน 
   

8.4   เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ของ
โรงเรียน 

   

 

 ลงชื่อ....................................................ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให ้ 2 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

59 - 78 ดี 
39 - 58 พอใช้ 
ต ่ำกว่ำ 39 ปรับปรงุ 
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แบบบันทึกหลังแผนการสอน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให ้ 1 คะแนน 
 

 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
  ด้านอื่นๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))
  
      
      
 
 
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ    
                                       
                                                ลงชื่อ   

                                                       (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์)
 ต าแหน่ง อาจารย์ผู้สอน 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง ประโยชน์ของข้อมูล 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง  เรียนรู้ข้อมูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและทคโนโลยี วิชา คอมพิวเตอร์ ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2561 

 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัด    ง 3.1 ป.5/1 ค้นหา รวบรวมข้อมูลท่ีสนใจ และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีเช่ือถือ
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 จุดประสงค์การเรียนรู้  
  - อธิบายประโยชน์ของข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
 
2 สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 ข้อมูลต่างๆ สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

3  สาระการเรียนรู้ 

 3.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  — 
 3.2 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
  - ประโยชน์ของข้อมูล 

4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 4.1 ความสามารถในการสื่อสาร 
 4.2 ความสามารถในการคิด 
  1) ทักษะการส ารวจค้นหา 
  2) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 
  3) ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล 
  4) ทักษะการประเมิน 
 4.3 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการท างาน 
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6 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 วิธีสอนโดยเนน้กระบวนการ :  กระบวนการสร้างความตระหนัก 
 

ขั้นที่ 1   สังเกต   

ส่ือการเรียนรู้   :   บัตรภาพ   

 1. ครูให้นักเรียนดูบัตรภาพประโยชน์ของข้อมูลในด้าน
ต่างๆ แล้วร่วมกันตอบค าถามตามประเด็นท่ีก าหนด 
ดังน้ี 

  1) ภาพท่ีครูน ามาให้ดูเป็นภาพเก่ียวกับอะไร 
  2) ภาพดังกล่าวให้ข้อมูลอะไรบ้าง และเป็นข้อมูล

ประเภทใด 
  3) ข้อมูลท่ีได้จากภาพมีประโยชน์อย่างไร 
 2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ของ

ข้อมูล   

  

ขั้นที่ 2   วิเคราะห์วิจารณ์   

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้   :     ค าถามกระตุ้นความคิด 
 1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีฯ ป.5 3. ใบงานท่ี 1.3  
 2. แบบวัดฯ  4. ห้องสมุด 

  นักเรียนมีหลักในการน าข้อมูลจาก
หนังสือต่างๆ มาท ารายงานอย่างไร 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดย
ให้อยู่ใน ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 2. สมาชิกกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1) 

ร่วมกันศึกษาความรู้เร่ือง ประโยชน์ของข้อมูล จาก
หนังสือเรียน หรือห้องสมุด แล้วบันทึกความรู้ท่ีได้
จากการศึกษา  ลงในแบบบันทึกการอ่าน 

 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเก่ียวกับประโยชน์       
ของข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันตามประเด็นท่ีก าหนด ดังน้ี 

  1) ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา 
  2) ด้านการติดต่อส่ือสาร 
  3) ด้านการเรียนหรือการท างาน 
  4) ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 
 4. สมาชิกแต่ละกลุ่มจับสลากเลือกตัวแทนกลุ่มน าเสนอ

ผลการอภิปรายหน้าช้ันเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่อง 

 5. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันท าใบงานที่ 1.3 เร่ือง 
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ประโยชน์ของข้อมูล เสร็จแล้วให้ครูและนักเรียน
ร่วมกันเฉลยค าตอบ 

 6. นักเรียนแต่ละคนท าแบบฝึกกิจกรรมท่ี 3 ข้อ 1-3 จาก
แบบวัดฯ เป็นการบ้าน แล้วน าส่งครูในสัปดาห์ถัดไป 

  
 ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าที่ตนเองสนใจชนิดเดียวกัน 2 ยี่ห้อ โดยให้
ครอบคลุม ประเด็นตามท่ีก าหนด ดังน้ี 
  1) การรวบรวมข้อมูล 3) การสรุปผลการเปรียบเทียบ 
  2) การเลือกแหล่งข้อมูล 4) การบอกประโยชน์ท่ีได้รับจากการเปรียบเทียบ 
  (ครูอาจให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาเรียน แล้วนัดหมายเวลาส่งผลงาน) 

ขั้นที่ 3   สรุป   

ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้   :   —  ค าถามกระตุ้นความคิด 

 1. นักเรียนตอบค าถามกระตุ้นความคิด 
 2. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เร่ือง ประโยชน์ของข้อมูล 

โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง และอธิบาย
เพิ่มเติมในส่วน            ท่ีบกพร่อง 

  ข้อมูลมีประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
ของนักเรียนอย่างไร จงอธิบาย 

 (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดย
ให้อยู่ใน   ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 
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  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
 
7 การวัดและประเมินผล 

วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานท่ี 1.3 ใบงานท่ี 1.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบบันทึกการอ่าน แบบบันทึกการอ่าน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน

เกณฑ์ 
ประเมินการน าเสนอผลงาน แบบประเมินการน าเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน

เกณฑ์ 
สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน

เกณฑ์ 
สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นใน
การท างาน  

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

ตรวจการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าท่ีตนเอง
สนใจ  

แบบประเมินการเปรียบเทียบข้อมูล
สินค้า ท่ีตนเองสนใจ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ์ 

 
8 สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
  1) หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ป.5 
  2) แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ป.5 
  3) บัตรภาพ 
  4) ใบงานท่ี 1.3 เร่ือง ประโยชน์ของข้อมูล 
 8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  - ห้องสมุด 
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การประเ มินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด )   

แบบประเมินการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าที่ตนเองสนใจ 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 

1 การรวบรวมข้อมูล    
2 การเลือกแหล่งข้อมูล    
3 การสรุปผลการเปรียบเทียบ    
4 การบอกประโยชน์ท่ีได้รับจากการเปรียบเทียบ    

                                                                         รวม  
 

ลงช่ือ...................................................ผู้ประเมิน  
  ............../.................../................ 
 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ดี = 3 คะแนน 
 พอใช้ = 2 คะแนน 
 ปรับปรุง = 1 คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

10 - 12 ดี 
6 - 9 พอใช้ 

ต ่ำกว่ำ 6 ปรับปรงุ 
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ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 

 

บัตรภาพ 

ที่มา : ผกำมำศ บุญเผือก. [ม.ป.ป.]. หนังสอืเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5. 
 พิมพ์ครั้งที  6. กรุงเทพมหำนคร : อักษรเจริญทัศน์. 
 
 
 
 


 

คะแนนไม่ดีเลย เรำคงต้อง          
ขยันเรยีนให้มำกกว่ำน้ี 

เมื อคืน เธอดูโทรทัศน์รำยกำร          
ฉลำดคิดหรือเปล่ำ สนุกดีนะ 

ดูสิ เรำดู 

หนังสือเล่มน้ีมีข้อมูลที เรำต้องใช้ท่ำ
รำยงำนด้วย ดีจังเลย 

สนุกจังเลยครับคุณแม่ 



 

39 
 

 ใบงานที1่.3 ประโยชน์ของข้อมูล 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อมูล แล้วตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 

 ทุกวันหลังเลิกเรียน เบียร์มักจะไปว่ิงเล่นกับเพื่อนๆ โดยท่ีไม่ยอมท าการบ้านหรืออ่านหนังสือ 
เมื่อสอบกลางภาค เบียร์จึงสอบได้คะแนนไม่ดี ท าให้ถูกคุณครูดุ และถูกคุณพ่อคุณแม่ท าโทษ เบียร์
จึงต้ังใจว่าต้ังแต่น้ีต่อไปจะต้ังใจเรียนหนังสือ และอ่านทบทวนบทเรียนทุกวัน 

    
ค าถาม 
 1. ข้อมูลของเบียร์มีประโยชน์ในด้านใด 
    
    
    

 2. ถ้านักเรียนเป็นเบียร์ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร 
    
    
    

 3. นักเรียนคิดว่า วิธีการแก้ปัญหาของเบียร์ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ จงอธิบาย 
    
    
    

 4. นักเรียนเคยใช้ประโยชน์ของข้อมูลอย่างไร 
    
    
    
 
   



 

40 
 

 

 ใบงานที ่ 1.3 ประโยชน์ของข้อมูล 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านข้อมูล แล้วตอบค าถามท่ีก าหนดให้ถูกต้อง 

 ทุกวันหลังเลิกเรียน เบียร์มักจะไปว่ิงเล่นกับเพื่อนๆ โดยท่ีไม่ยอมท าการบ้านหรืออ่านหนังสือ 
เมื่อสอบกลางภาค เบียร์จึงสอบได้คะแนนไม่ดี ท าให้ถูกคุณครูดุ และถูกคุณพ่อคุณแม่ท าโทษ เบียร์
จึงต้ังใจว่าต้ังแต่น้ีต่อไปจะต้ังใจเรียนหนังสือ และอ่านทบทวนบทเรียนทุกวัน 

    
ค าถาม 
 1. ข้อมูลของเบียร์มีประโยชน์ในด้านใด 
   ด้านการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา และด้านการเรียน  
    
    

 2. ถ้านักเรียนเป็นเบียร์ นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร 
    
    
                            (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)  

 3. นักเรียนคิดว่า วิธีการแก้ปัญหาของเบียร์ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ จงอธิบาย 
    
    
                            (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)  

 4. นักเรียนเคยใช้ประโยชน์ของข้อมูลอย่างไร 
    
    
                            (พิจารณาตามค าตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)  
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แบบบันทึกการอ่าน 
 

 
  

ช่ือหนังสือ  ช่ือผู้แต่ง   นามปากกา   
ส านักพิมพ์  สถานท่ีพิมพ์   ปีท่ีพิมพ์    
จ านวนหน้า   ราคา  บาท อ่านวันท่ี   เดือน   พ.ศ.   เวลา   

          

 1. สาระส าคัญของเร่ือง 
      
      

            
      

 2. วิเคราะห์ข้อคิด/ประโยชน์ท่ีได้จากเร่ืองท่ีอ่าน 
      
      
      

 3. ส่ิงท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
      
      

     

 4. ข้อเสนอแนะของครู  
      
      
      
  
  ลงช่ือ                             
  (                                         ) 
            
          ลงช่ือ ครูผู้สอน 
 ( )  
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานมีความสมบูรณ์ชัดเจน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อย ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก ให ้ 1 คะแนน 
 

แบบประเมิน    การน าเสนอผลงาน  
 

ค าช้ีแจง : ให้ ผู้สอน ประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการท่ีก าหนด แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 เน้ือหาละเอียดชัดเจน    
2 ความถูกต้องของเน้ือหา    
3 ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย    
4 ประโยชน์ท่ีได้จากการน าเสนอ    
5 วิธีการน าเสนอผลงาน    

                                                                        
รวม 

 

 
      

 ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน ให ้ 3 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน ให ้ 2 คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้ 1 คะแนน 
 
 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
18 - 11 พอใช้ 
ต ่ำกว่ำ 8 ปรับปรงุ 
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แบบสังเกตพฤติกรรม    การท างานกลุ่ม  
 

ช่ือกลุ่ม   ช้ัน   

ค าช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ท่ีตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแบ่งหน้าท่ีกันอย่างเหมาะสม    
2 ความร่วมมือกันท างาน    
3 การแสดงความคิดเห็น    
4 การรับฟังความคิดเห็น    
5 ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน    

                                                                        
รวม 

 

 
      

 ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 
 
 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
12 - 15 ดี 
18 - 11 พอใช้ 
ต ่ำกว่ำ 8 ปรับปรงุ 
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แบบประเมิน   คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

ค าช้ีแจง : ให้ ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง    
ท่ีตรงกับระดับคะแนน 

 
คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. รักชาติ ศาสน์ 
 กษัตริย์ 

1.1  ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ ร้องเพลงชาติ และบอกความหมายของ
 เพลงชาติได้ 

   

1.2 ปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าท่ีของนักเรียน ให้ความร่วมมือร่วมใจใน
การท างานกับสมาชิกในห้องเรียน 

   

1.3 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนและชุมชน 

   

1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนา 

   

1.5   เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ตามท่ีโรงเรียนและชุมชนจัดขึ้น 

   

2. ซ่ือสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นจริง    
2.2 ปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวท่ีจะท าความผิด ท า
ตาม สัญญาท่ีตนให้ไว้กับพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และครู 

   

2.3   ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยความซ่ือตรง    

3. มีวินัย 
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว        
 และโรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  
 ในชีวิตประจ าวัน 

   

4. ใฝ่เรียนรู้ 4.1   ต้ังใจเรียนรู้    
4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน    
4.3 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ    

4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรู้จากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ์ ส่ือ
เทคโนโลยีต่างๆ แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม 

   

4.5   บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางส่ิงท่ีเรียนรู้ สรุปเป็นองค์
ความรู้ 

   

4.6   แลกเปล่ียนความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน    
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คุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
5. อยู่อย่าง
พอเพียง 

5.1 ใช้ทรัพย์สินและส่ิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด    
5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    
5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6. มุ่งม่ันในการ 
 ท างาน 

6.1 มีความต้ังใจและพยายามในการท างานท่ีได้รับมอบหมาย    
6.2 มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7. รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย    
7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน    
8.2 อาสาท างานให้ผู้อ่ืน และแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อ่ืน    
8.3 รู้จักการดูแล รักษาทรัพย์สมบัติ และส่ิงแวดล้อมของห้องเรียน 

โรงเรียน ชุมชน 
   

8.4   เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน    

 

 ลงช่ือ .................................................... ผู้ประเมิน  
  ................ /................ /................ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให ้ 3 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให ้ 2 คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให ้ 1 คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

59 - 78 ดี 
39 - 58 พอใช้ 
ต ่ำกว่ำ 39 ปรับปรงุ 
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แบบบันทึกหลังแผนการสอน  
 
  ด้านความรู้ 
      
     
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมท่ีมีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 
 
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ    
 
     
     

                                      ลงช่ือ   
                                                                  (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

   
                                                                             ต าแหน่ง อาจารย์ผู้สอน 
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 ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้ 
    ต่อไปน้ี   ง 3.1 (ป.5/1)  

  ด้านความรู้ 
     
     
 (จ านวน   คน  คิด
เป็นร้อยละ                 
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      

  ด้านอ่ืนๆ  (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมท่ีมีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) 
      
 สรุปผลจากการประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  ระดับคุณภาพดี จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ     
  ระดับคุณภาพพอใช้ จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ     
  ระดับคุณภาพปรับปรุง จ านวน   คน  คิดเป็นร้อยละ     
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      

  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อเสนอแนะ    
      

   ลงช่ือ   
                                                            (                     ) 
                                                      ต าแหน่ง      
 

แบบบันทึกหลังหน่วยการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด้านคุณภาพผู้เรียน) 

ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 1.3 ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

 

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
 2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

 

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ รอบตัว 
 3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
 3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน 
 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 

 

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา 
   ได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
 

 

 4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
 4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
 4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
 4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 

 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  
 5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
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มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่
ดีต่ออาชีพสุจริต 

 

 6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
 6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 6.4 มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 

 

 


