
ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

ตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง วิชาคอมพิวเตอร์ ๑ (ม.ต้น) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ……ชื่อหน่วย “คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สร้างงานอย่างพอเพียง”  
รายวิชาคอมพิวเตอร์ ๑ รหัสวิชา ง ๒๑๑๐๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.๑ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓………………..…เวลาเรียน ๖ ชั่วโมง 
 

   ๑.มาตรฐาน / ตัวช้ีวัด 
มาตรฐาน ง ๓.๑เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมี 
คุณธรรม 
ตัวชี้วัด ง ๓.๑ ม.๑/๑    อธิบายหลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

 
   ๒.สาระส าคัญ / ความคิดรวบยอด 

คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีหลักการท างาน ๓ ขั้นตอน คือ รับข้อมูล 
ประมวลผล แสดงผลข้อมูล และมีบทบาทและประโยชน์ต่อมนุษย์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 
๓.สาระการเรียนรู ้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
๓.๑ การท างานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยส าคัญ ๕ หน่วย ได้แก่ หน่วยรับเข้า  
      หนว่ยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ ารอง และหน่วยส่งออก 
๓.๒ คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และ 

ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากข้ึน 
๓.๓ คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน เช่น แก้ปัญหา สร้างงาน สร้าง 

ความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล 
๔. สมรรถนะส าคัญ 

๔.๑ ความสามารถในการคิด 
๔.๒ ความสามารถในการสื่อสาร 
๔.๓ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๕.๑ ใฝุเรียนรู ้
๕.๒ อยู่อย่างพอเพียง 
๕.๓ มุ่งม่ันในการท างาน 

  ๖. ชิ้นงาน / ภาระงาน 
๖.๑ แบบฝึกหัด 
๖.๒ ตอบค าถามในเว็บบอร์ด 
๖.๓ การน าเสนองานหน้าชั้นเรียนด้วยสื่อไอซีที 
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๗.  การวัดผลและประเมินผล 
 ๗.๑ วิธีการ 
  - ตรวจแบบฝึกหัด 
  -  ตรวจงานน าเสนอ 
  -  สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 
 ๗.๒ เครื่องมือ 
  -  แบบประเมินแบบฝึกหัด 
  -  แบบประเมินการน าเสนองาน 
  -  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๗.๓ เกณฑ์การประเมิน 
  แบบประเมินแบบฝึกหัด 

๐ – ๔    คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
๕ – ๑๐  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๒ หมายถึง พอใช้ 
๑๑ – ๑๕ คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๓ หมายถึง ดี 
๑๖ – ๒๐        คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๔ หมายถึง ดีมาก 
 

  แบบประเมินการน าเสนองาน 
๐ – ๓    คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
๔ – ๖   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๒ หมายถึง พอใช้ 
๗ – ๙  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๓ หมายถึง ดี 
๑๐ – ๑๒       คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๔ หมายถึง ดีมาก 

 
  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๐ – ๑๐    คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
๑๑ – ๑๕  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๒ หมายถึง พอใช้ 
๑๖ – ๒๐ คะแนน   ระดับคุณภาพ  ๓ หมายถึง ดี 
๒๑ – ๒๘        คะแนน   ระดับคุณภาพ  ๔ หมายถึง ดีมาก 

 
๘.) กิจกรรมการเรียนรู้ (เรียนสัปดาห์ละ ๒ ชม. ซึ่งเป็น ๒ ชม. ติดกัน) 
     ชั่วโมงที่ ๑-๒ : กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
 ชั่วโมงที ่๑  

๑. ครชูี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องผ่านตามมาตรฐาน จากนั้นให้นักเรียนดูรูปภาพ
เกี่ยวกับ “การท างานของคอมพิวเตอร์” เพ่ือให้นักเรียนร่วมกันสนทนาถึงหลักการท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เสร็จแล้วต่อด้วยค าถามส าคัญ ดังนี้ 
- คอมพิวเตอร์ที่บ้านของนักเรียนเป็นเครื่องในลักษณะใด (ถามถึงประเภท ยี่ห้อ สเปกและ

ลักษณะการใช้งาน) 
- นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์ท างานได้เองโดยไม่ต้องมีมนุษย์มาคอยควบคุมใช่หรือไม่ 
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- นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอร์มีความเหมือนหรือต่างจากมนุษย์อย่าง 
๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๑ (เอกสารประกอบการเรียน หรือหนังสือเรียน) พร้อมฟังครู 

บรรยายเนื้อหาผ่าน Presentation ที่ฉายออกจอโปรเจคเตอร์ โดยมีหัวข้อศึกษา ดังนี้ 
- ความหมายและคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ 
- ประเภทและขนาดของคอมพิวเตอร์ 
- ขั้นตอน/หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  

  
ชั่วโมงที่ ๒  

๑.       ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๕-๖ คน (หรือตามความเหมาะสมของนักเรียนในห้อง แต่ให้มี ๕ 
กลุ่ม) เมื่อเข้ากลุ่มเสร็จแล้วให้ทุกคนเลือกหัวหน้ากลุ่ม และร่วมกันตั้งชื่อกลุ่ม (เขียนชื่อกลุ่มและรายชื่อของทุก
คนในกลุ่มส่งครู ทั้งนี้เพราะในชั่วโมงเรียนถัดไปนักเรียนจะต้องท ากิจกรรมกลุ่ม ซึ่งต้องใช้กลุ่มเดิมนี้) นักเรียน
แต่ละกลุ่มฟังครูอธิบายกิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้ ซึ่งเป็น ฐานหน่วยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับหลักการท างานของ
คอมพิวเตอร์ อนึ่งครูจะแบ่งเป็น ๕ ฐาน ได้แก่ ฐานหน่วยรับข้อมูล ฐานหน่วยประมวลผล ฐานหน่วยความจ า
หลัก ฐานหน่วยความจ ารอง และฐานหน่วยแสดงผล ในแต่ละฐานจะมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ประจ าหน่วยวางไว้
พร้อมข้อมูลอธิบาย ให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มเข้าฐานๆ ละ ๕ นาที จากนั้นให้นักเรียนกลับไปนั่งตามโต๊ะของ
ตนเอง 

๒. หลังจากท่ีนักเรียนได้ศึกษาหลักการท างานของคอมพิวเตอร์โดยดูจาก Presentation ของครู 
และการเข้าฐานเรียนรู้แล้ว ครูจะประเมินความรู้ ความเข้าใจของนักเรียนในประเด็นดังกล่าวโดยการให้
นักเรียนท าแบบฝึกหัด เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ (งานเดี่ยว) ให้เวลาท า ๑๕ นาที จากนั้นให้แลก
กันตรวจโดยฟังครูเฉลย  

๓. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปเกี่ยวกับหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
 

                               
 
 
 ควรพานักเรียนไปศึกษาดูงานร้านคอมพิวเตอร์และควรฝึกให้นักเรียน                         
 ตรวจเช็คสเปกคอมพิวเตอร์ 

      
ชั่วโมงท่ี ๓-๔ : กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์   
  ชั่วโมงท่ี ๑ 

๑. ครูชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องผ่านตามมาตรฐาน จากนั้นให้นักเรียนดูห้องท างานของ
พนักงานในบริษัทนี้ นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ถึงบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในบริษัท 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
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นักเรียนตอบค าถามส าคัญ ดังนี้ 
- คอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่างไรในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนจ าเป็นต้องมีคุณธรรมหรือไม่อย่างไร 
- นักเรียนจะมีวิธีเตรียมตัวอย่างไรถ้าในอนาคตจะเกิดสงครามไอที 

๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ ๒ พร้อมฟังครูบรรยายเนื้อหาผ่าน Presentation ที่ฉายออกจอ 
โปรเจคเตอร์ โดยมีหัวข้อศึกษา  ดังนี้ 
- บทบาทของคอมพิวเตอร์ 
- ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน 

๓. นักเรียนฝึกฝึกปฏิบัติใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ (เป็นการเตรียมพร้อมกับกิจกรรม
กลุ่ม น าเสนองานด้วยสื่อไอซีที หัวข้อ  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์) ครูสาธิตที่ขัน้ตอน
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
- เข้าเว็บไซต์บริการ Search Engine (เปิดหลายแท็บ) เช่น Google.com Yahoo.com 

Lycos.com และ AltraVista.com เป็นต้น ให้ใช้ค าค้นเดียวกัน เช่นค าว่า “คอมพิวเตอร์” 
เมื่อได้ผลลัพธ์แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ความเหมือนความต่าง และให้นักเรียนตัดสินใจ 
เลือกใช้ข้อมูล 

- นักเรียนฝึก Copy ข้อมูล และ Save ไฟล์ภาพเพ่ือน าไปใช้งาน 
๔. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

  ชั่วโมงท่ี ๒    
๑. นักเรียนฟังครูอธิบายกิจกรรม การน าเสนองานด้วยสื่อไอซีที หัวข้อ บทบาทและประโยชน์ 

  ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีล าดับการด าเนินงาน ดังนี้ 
- ให้หัวหน้ากลุ่มมาจับฉลากหัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย 

   ๑.๑ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา 
   ๑.๒ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการเมืองการปกครอง 
   ๑.๓ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 
   ๑.๔ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
   ๑.๕ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนฟังครูอธิบายลักษณะของการสร้างงานน าเสนอ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องค้นหาข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ (ระบุแหล่งข้อมูลด้วยทุกครั้ง) ให้เลือกใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูลตามความ
ถนัดหรือความสนใจ และเตรียมน าเสนอในชั่วโมงถัดไป (ฉายออกจอโปรเจคเตอร์) ให้เวลา
น าเสนอกลุ่มละ ๗-๑๐ นาท ีต่อด้วยการซักถามจากเพ่ือนและครูอีกไม่เกิน ๕ นาที  

- ให้นักเรียนเข้ากลุ่มด าเนินการตามกระบวนการในการท างานกลุ่มตามขั้นตอน คือประชุม
วางแผนการท างานก าหนดเปูาหมายแบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล และเริ่มลง
มือท างาน ครูเดินดูเพื่อให้ค าแนะน า เมื่อหมดเวลาแล้วให้นักเรียนบันทึกไฟล์งานใส่แฟลช
ไดรว์ไว้เพ่ือน าไปท าต่อนอกเวลาเรียน (หรือฝากไฟล์ไว้ที่เครื่องเซิรฟ์เวอร์ในห้องเรียน
คอมพิวเตอร์) 

๒. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาหรือข้อสงสัย จากนั้นร่วมกันสรุปถึงบทบาทและประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์  
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ชั่วโมงที่ ๕-๖ : กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การน าเสนองาน“บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้วยส่ือ
ไอซีที”  
  ชั่วโมงท่ี ๑-๒  

๑. นักเรียนฟังครูทบทวนขั้นตอนการน าเสนองาน  
๒. ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนองาน ประมาณ ๑๕-๒๐ นาที 
๓. จัดล าดับการน าเสนองานของนักเรียนด้วยวิธีจับฉลาก(ให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้จับ

ฉลาก) 
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนองานตามข้ันตอนและเวลาที่ก าหนดไว้ (สามารถเปลี่ยน

แนวการน าเสนอให้น่าสนใจได้ เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์) 
๕. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง 

“บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้วยสื่อไอซีที” 
 

๙.)  สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
     สื่อการเรียน   

1. ใบความรู้ เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
2. ใบความรู้ เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
3. ไฟล์น าเสนองานประกอบการสอน เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์  
4. ไฟล์น าเสนองานประกอบการสอน เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
5. แบบฝึกหัด หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
6. ตัวอย่างอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของจริงที่แยกชิ้นส่วน 
7. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดเครื่องมือซ่อมและท าความสะอาดคอมพิวเตอร์                    

 แหล่งการเรียนรู้    อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด เว็บบอร์ด ร้านคอมพิวเตอร์ ครอบครัวและชุมชน 
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  คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าใจค าสั่ง รับข้อมูล  
ประมวลผลข้อมูลและให้ผลลัพธ์เป็นสารสนเทศ 
 
 ขั้นตอนการท างานของ “คอมพิวเตอร์” 
 
 
 
 
 คุณลักษณะของ “คอมพิวเตอร์” 

o ความเร็ว 
o ความน่าเชื่อถือ 
o ความเที่ยงตรงแม่นย า 
o จัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก 
o ความสามารถในการสื่อสารและเครือข่าย 

 
 ชนิดของ “คอมพิวเตอร์” 

๑. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและ 
ความสามารถในการท างานสูงมากเป็นพิเศษ มักใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมาก
ที่สุดในโลกในปัจจุบัน คือ IBM’s Blue Gene 

๒. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe computer) สามารถประมวลผลด้วยความเร็วที่สูงมาก 
และมีหน่วยความจ าขนาดใหญ่ แต่มีประสิทธิภาพด้วยกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ตัวอย่างองค์กรที่ใช้
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ บริษัทประกันภัย ใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้ถือประกัน ซึ่งมีจ านวนเป็นล้านๆ คน 

๓. มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง (midrange computer) 
นิยมใช้ในบริษัทขนาดกลาง หรือตามฝุายต่างๆ ของบริษัทขนาดใหญ่ เช่น ฝุายผลิตใช้มินิคอมพิวเตอร์เพ่ือ
ตรวจสอบกรรมวิธีในการผลิตและสายงานการประกอบ เป็นต้น 

๔. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Micro Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด แต่ได้รับ 
ความนิยมมากท่ีสุด และพัฒนาไปเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ชนิดอ่ืนๆ ไมโครคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้เป็น  ๕ 
ชนิดย่อย ได้แก่ 

๔.๑) เดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์  ๔.๔) พีดีเอ 
  ๔.๒) โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์  ๔.๕) สมาร์ทโฟน 
  ๔.๓) แท็บแล็ตพีซี 
 
 
 
 

ใบความรู้ท่ี ๑ “หลักการท างานของคอมพิวเตอร์” 

รับข้อมูล (Input) ประมวลผล (Process) แสดงผลข้อมูล (Output) 
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 ประเภทของ “คอมพิวเตอร์”  แบ่งตามการสร้างได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
๑. คอมพิวเตอร์ชนิดดิจิตอล (Digital Computer) เป็นเครื่องที่มีการค านวณ โดยการนับจ านวน 

โดยตรง ข้อมูลที่นับได้จะเก็บเป็นรหัสเลขฐานสอง คือ มีเลข ๐ กับ ๑ การประมวลผลจะท างานต่อเนื่องกันไป 
และมีการเก็บบันทึกข้อมูลไว้ให้อย่างถูกต้องแม่นย า ซึ่งจะขึ้นอยู่กับงานที่น าไปใช้ด้วย เช่น ใช้ในการจองสาย
การบิน การควบคุมการยิงขีปนาวุธ เป็นต้น 

๒. คอมพิวเตอร์ชนิดอนาลอก (Analog Computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท างานโดยการรับ 
ข้อมูลแบบวัดจ านวนที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งจะน าข้อมูลที่วัดได้มาแปลเป็นตัวเลข เช่น การวัดอุณหภูมิของอากาศ 
ผลการวัดจะมีความละเอียดค่อนข้างมาก จึงเหมาะกับงานด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และทางด้าน
คณิตศาสตร์ 

๓. คอมพิวเตอร์ชนิดไฮบริดจ์ (Hybrid) หรือคอมพิวเตอร์ผสม เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่น า 
ลักษณะการท างานแบบดิจิตอลและแบบอนาลอกมารวมกัน ลักษณะการท างานของคอมพิวเตอร์แบบนี้จะมี
การรับข้อมูลเข้าเครื่องหรือมีการแสดงผลข้อมูลออกมาอย่างต่อเนื่องเหมาะกับงานด้านวิทยาศาสตร์ ฝึกบิน 
วงการแพทย์ 
 การท างานของคอมพิวเตอร์ 

การท างานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ๕ หน่วยส าคัญ ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง 
หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ ารอง และหน่วยส่งออก 
๑. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)  

หน่วยรับข้อมูลเป็นส่วนที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปูอนค าสั่งหรือข้อมูลเข้าไปให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล ใน
ปัจจุบันอุปกรณ์รับข้อมูลมีหลายชนิด เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ ไมโครโฟน สแกนเนอร์ จอยสติ๊ก และเครื่องอ่าน
บาร์โค้ด เป็นต้น 
๒. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) 

หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียูเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์ หรือ เปรียบเสมือนกับสมองมนุษย์ที่
ควบคุมการท างานทั้งระบบ ภายในซีพียูประกอบด้วยหน่วยย่อย ๒ ส่วน คือ  

- หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit: ALU) 
- หน่วยควบคุม (Control Unit) 

ซีพียูสามารถเรียกได้หลายชื่อ เช่น โปรเซสเซอร์ ชิป ไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นต้น 
๓. หน่วยความจ า (Memory Unit) 

หน่วยความจ าหรือหน่วยความจ าหลักเป็นพ้ืนที่ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลและค าสั่ง ซึ่งมีอยู่ ๒ ชนิด คือ 
 รอม (Read Only Memory: ROM)  / หน่วยความจ าแบบถาวร 
 แรม (Random Access Memory: RAM) / หน่วยความจ าแบบชั่วคราว 

๔. หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit) 
หน่วยแสดงผลข้อมูล คือ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์ 

ล าโพง และโปรเจคเตอร์ เป็นต้น 
๕. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage Unit / Storage Device) 

หน่วยจัดเก็บข้อมูล หรือเรียกว่า หน่วยจัดเก็บข้อมูลส ารอง มีไว้เพ่ือจัดเก็บข้อมูลและโปรแกรม 
ต่างๆ ไว้อย่างถาวร เมื่อต้องการเรียกใช้ก็สามารถดึงข้อมูลออกมาใช้งานได้  ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ แฟลชไดรว์ 
และซีดีรอม เป็นต้น 
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๑. บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 
     คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้ 
๑.๑ ธุรกิจทั่วไป  เช่น น าคอมพิวเตอร์ไปช่วยภายในบริษัท ซึ่งในบริษัทเองอาจแยกโครงสร้างการท างาน
ออกเป็น แผนกต่างๆ   เช่น แผนกบุคลากร แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อ   สามารถน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการ
พิมพ์จดหมายและเอกสาร จัดเก็บประวัติพนักงาน จัดท างบประมาณ และปัจจุบันก็มีการน าเครื่อง
คอมพิวตอร์ Notebook มาใช้งานมากขึ้น   นอกเหลือจากการใช้เครื่อง Desktop 
๑.๒ ธนาคาร ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยงานแทบจะครบวงจร    ทั้งงานด้านการให้บริการแก่ลูกค้า และงาน
ภายใน  ของธนาคารเอง    และปัจจุบันก็ให้บริการในการท าธุรกรรมบน Internet มากขึ้น 
๑.๓ ด้านวิทยาศาสตร์   น าคอมพิวเตอร์มาช่วยพัฒนาทฤษฎีต่าง ๆ ใช้แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน และ 
นักวิทยาศาสตร์ยังใช้คอมพิวเตอร์ในการจ าลองเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ท านายความรุนแรงของแผ่นดินไหวที่มี
ผลกระทบต่ออาคาร     ใช้ดาวเทียมในการส ารวจระบบสุริยะจักวาลเพื่อน าข้อมูลกลับมายังโลก 
๑.๔ ด้านวิศวกรรม ใช้ในการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น วิศวกรรมยานยนต์ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการ
สร้าง แบบจ าลองรถยนต์รุ่นต่าง ๆ    หรือสร้างแบบจ าลอง (Model) ส าหรับทดสอบการชนและการกระแทก 
เป็นต้น 
๑.๕ ด้านอุตสาหกรรม    ในอุตสาหกรรมการผลิต    สามารถใช้หุ่นยนต์ท างานแทนคนส าหรับงานที่เสี่ยง
อันตราย เช่น ใช้หุ่นยนต์พ่นสี     เชื่อม    ตัดส่วนโค้งต่าง ๆ ของตัวรถยนต์ 
๑.๖ ด้านการศึกษา น าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานได้เกือบทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน 
๑.๗ ด้านการแพทย์     ใช้ในการวินิจฉัยโรค    ผ่าตัด    ผลิตอุปกรณ์ด้านการแพทย์ เป็นต้น 
๑.๘ ด้านการทหาร   ใช้ค านวณวิธีกระสุนของปืนใหญ่ และความแม่นย าในการยิง 
๑.๙ ด้านการบันเทิง ใช้สรา้งโน้ตเพลง ออกแบบตกแต่งภาพเสมือนจริง   สร้างภาพเคลื่อนไหว สร้าง
ภาพยนตร์   Animation เป็นต้น 
๑.๑๐สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน    ใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในแต่ละวัน 
๑.๑๑ ระบบบ้านอัจฉริยะ   ระบบภายในบ้านจะสามารถควบคุมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์    อุณหภูมิภายใน
บ้านจะได้รับการปรับให้คงท่ี ม่านจะปรับตามทิศทางของแสง  ซึ่งสอดคล้องกับแสงไฟในบ้าน  สามารถ  
Connect เข้าไปท างานใน Office ได้โดยผ่านคอมพิวเตอร์ Network 
๑.๑๒ การรักษาผู้ป่วยทาง Internet ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอยู่คนที่กัน    เป็นบรกิารตรวจสุขภาพผ่าน
ระบบเครือข่าย   ใช้กล้อง Digital และอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ เพ่ือตรวจอาการผู้ปุวย 

ใบความรู้ท่ี ๒ เร่ือง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
    - คอมพิวเตอรม์ีบทบาทในการช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบคุคลและสังคมมากขึ้น 
    - คอมพิวเตอรม์ีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน เชน่ 
แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมลู 
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  ๑.๑๔ ห้องสมุดในบ้านสามารถใช้ระบบ Virtual Library จ าลองห้องสมุดเสมือนจริง    เหมือนยก
ห้องสมุดมาไว้ที่บ้าน 
  ๑.๑๕ ชิปสมองเทียม   สามารถฝังไมโครชิปเข้าไปในสมองมนุษย์ที่ก าลังจะตายให้กลับฟื้นมาใหม่ ใช้ในการ
รักษา โรคทางสมองส าหรับผู้สูงอายุ เช่น อัลโซเมอร์  พาร์กินสัน   ลมบ้าหมู  พัมพาต 
ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ 
      ๒.๑ ต่อบุคคล  
           ด้านบวก 
            ๑.    คอมพิวเตอร์จะช่วยคอยสนับสนุนและตัดสินใจแทนอาจท าให้รู้สึกดีที่งานดูง่ายขึ้น 
            ๒. คอมพิวเตอร์ช่วยท างานแทนมนุษย์ได้หลายด้าน และช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายในระบบ
อินเทอร์เน็ต 
            ๓.    ในด้านอาชีพและการแข่งขัน ถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ โอกาสได้งานก็จะสูงขึ้น   
             
            ด้านลบ  

๑.คนจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดมนุษยสัมพันธ์มากขึ้นเนื่องจากมี  Internet เข้ามาแทนท่ีการสื่อ
การและการท างานในรูปแบบเดิม 
๒.ความกังวลในข่าวสารที่มากเกินไป     อาจมีความผิดหวังจากคุณภาพของข่าวสารที่ได้รับบน Web 
site    
๓.ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย    ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหลายชั่วโมงอาจท าให้
เกิดความตึงเครียดต่อร่างกาย   การนั่งท างานในท่าเดิมซ้ า ๆ   ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ   

 
๒.๒ ต่อสังคม 
            ๑. ชว่ยส่งเสริมงานค้นคว้าด้านเทคโนโลยี  
            ๒. ชว่ยส่งเสริมด้านความสะดวกสบายของมนุษย์  
            ๓. ชว่ยส่งเสริมสตปิัญญาของมนุษย์  
            ๔. ชว่ยส่งเสริมประชาธิปไตย  
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : www.http://school.obec.go.th , http://www.no-poor.com , htto://lib.kru.ac.th  
 
 
 
 
 

วัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่อดตีกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยสีมัยใหม่  จะค่อย ๆ กลืนวัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ไปอย่างช้า  ๆ  เมื่อเราน าเทคโนโลยีนั้นมาใช้    ปัจจุบันเกิดความล้มเหลวในการพัฒนาซอฟตแ์วร์ที่เหมาะสมกับการ
น าออกมาใช้ให้สอดคล้องกับสังคมโดยกว้าง   ซึ่งจะน าปัญหาต่าง ๆ  มาสูส่ังคม 
                นอกจาก คอมพิวเตอร์จะมผีลกระทบทั้งในด้านบวกและลบแล้ว การน าคอมพิวเตอรม์าใช้หรือบริโภค
คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ ยังส่งผลกระทบต่อประเทศชาติด้วย เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ตามกระแสแต่ขาดความจริงจัง อาจท าให้
เสียเงินลงทุนโดยเปล่าประโยชน์ และขาดดุลการค้าให้กับตา่งชาติเพราะต้องน าเข้าสินค้าเหล่านั้น    แต่ถ้าหากเราไม่กา้ว
ตามเทคโนโลยี   ก็อาจส่งผลใหเ้รารู้ไมเ่ท่าทันประเทศอื่น ล้าหลัง หรือเป็นผูด้้อยพัฒนาไดเ้ช่นกัน 

การสูญเสียทางด้านวัฒนธรรม 
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หน่วยรับข้อมูล 

หน่วยประมวลผลกลาง 

หน่วยแสดงผลข้อมูล 

หน่วยความจ าหลัก 

หน่วยความจ ารอง 

Keyboard  ROM   
Photo Printer  Mouse  
Memory Card   Speaker  
Scanner  Microphone   
Harddisk  CPU 
Touchpad  OS 
RAM   Flash drive 
Monitor  Joystick  
Digital board   Trackball 
Barcode reader  Mouse pen 
 

คะแนนเต็ม  ๒๐ คะแนน  
คะแนนที่ได้..................................................... 
ลงช่ือผู้ตรวจ.................................................... 

แบบฝึกหัด  เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร ์  
ให้นักเรียนน าชื่อฮาร์ดแวร์ด้านขวามือมาเขียนลงในหน่วยส าคัญในการท างานของคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง       
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ใบงาน เรื่อง การน าเสนองานด้วยสื่อไอซีที 
หัวข้อ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
 
ค าชี้แจง 
 ๑. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ ๕-๖ คน (เลือกหัวหน้ากลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่ม) 
 ๒. ให้หัวหน้ากลุ่มมาจับฉลากเลือกหัวข้อน าเสนอ ซึ่งมีทั้งหมด ๕ หัวข้อ ดังนี้ 

 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา 
 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการเมืองการปกครอง 
 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านสิ่งแวดล้อม 

๓. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเพ่ือวางแผนการท างาน แบ่งงาน มอบหน้าที่รับผิดชอบ และเตรียม 
     น าเสนองานหน้าชั้นเรียนด้วยสื่อไอซีที ในชั่วโมงถัดไป 
๔. ให้เวลาน าเสนองานกลุ่มละ ๗-๑๐ นาที จากนั้นเตรียมตอบค าถามจากเพ่ือนและครู 
๕. นักเรียนสามารถเลือกโปรแกรมส าหรับสร้างงานน าเสนอได้ตามความชอบ ความถนัดหรือ 
      ความสนใจ 
๖.  กรณีคัดลอกข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลใด ให้ระบุแหล่งข้อมูลนั้นด้วยทุกครั้ง เช่น หาข้อมูล 
      มาจากเว็บไซต์ของกระทรวงไอซีที ให้ระบุแหล่งข้อมูลเป็น www.mict.go.th 
๗.  ให้นักเรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“งานกลุ่ม เราต้องช่วยกันนะ” 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชื่องาน ........................................................................................................ 

 

เลข
ที ่
 

 
ชื่อ – สกุล 

เกณฑ์การประเมิน 

คะ
แน

น 

๑.ใฝุรู้เรียนรู้ ๒ .อยู่อย่างพอเพียง ๓.มุ่งม่ันในการท างาน 
๑.๑ 
ตั้งใจเรียน 

๑.๒ 
แสวงหา
ความรู้ 

๒.๑ 
พอประมา
ณ 

๒.๒ 
มีภูมิคุ้มกัน 

๓.๑ 
ตั้งใจ
ท างาน 

๓.๒ 
เพียร
พยายาม 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑                           
๒                           
๓                           
๔                           
๕                           
๖                           
๗                           
๘                           
๙                           

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 
       (.........................................................) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

๐ – ๑๐    คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
๑๑ – ๑๕  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๒ หมายถึง พอใช้ 
๑๖ – ๒๐ คะแนน   ระดับคุณภาพ  ๓ หมายถึง ดี 
๒๑ – ๒๘        คะแนน   ระดับคุณภาพ  ๔ หมายถึง ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

 
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ใฝ่เรียนรู้ 
๑.๑ ตั้งใจ เพียร
พยายาม ในการ
เรียนและเข้าร่วม 
กิจกรรม 

เข้าเรียนตรงเวลาตั้งใจ
เรียน เอาใจใส่และมี
ความเพียรพยายามใน
การเรียนรู้ มีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
ต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนเป็น
ประจ า 

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่าง ๆ  
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วม 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
ต่างๆเป็นบางครั้ง 

ไม่ตั้งใจเรียน 

๑.๒แสวงหา
ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
ด้วยการเลือกใช้
สื่ออย่างเหมาะสม 
สรุปเป็นองค์
ความรู้ สามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี 
และสารสนเทศ แหล่ง 
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสมมีการบันทึก
ความรู้วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการที่
หลากหลายและ
น าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันได้ใช้
ทรัพย์สินของตนเอง
และทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่างประหยัด
คุ้มค่าเก็บรักษาดูแล
อย่างดี 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหล่ง 
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
และเลือก 
ใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสมมีการ
บันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
เป็นองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยน 
เรียนรู้กับผู้อื่นได้ใช้
ทรัพย์สินของตนเอง
และรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า เก็บ
รักษาดูแลอย่างดี 

ศึกษาค้นคว้าความรู้
จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี 
แหล่งเรียนรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียน เลือกใช้สื่อ
ได้อย่าง 
เหมาะสม และมีการ
บันทึกความรู้ 
ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและทรัพยากร
ของส่วนรวมอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าเก็บ
รักษาดูแลอย่างดี
รอบคอบ มีเหตุผล 

ไม่ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ 
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๒.อยู่อย่างอย่าง
เพียง 
๒.๑ ด าเนนิชีวิต
อย่างพอประมาณ มี
เหตุผล รอบคอบ มี
คุณธรรม 

รอบคอบมีเหตุผลไม่
เอาเปรียบผู้อื่น 
ไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 
และให้อภัยเมื่อผู้อ่ืน 
กระท าผิดพลาด 

รอบคอบ มีเหตุผลไม่
เอาเปรียบผู้อื่น และ
ไม่ท าให้ผู้อื่น 
เดือดร้อน 

รอบคอบ มีเหตุผล 
ไม่ให้ความร่วมมือ 
ไม่เสียสละในการ
ท างาน 

ไม่รอบคอบ 
ไม่ใช้หลักเหตุ
ในการท างาน 

๒.๒ มีภูมิคุ้มกันใน
ตัวท่ีดี ปรับตัวเพื่อ
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ใช้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียนการ
ท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันยอมรับ 
การเปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัวชุมชน สังคม 
สภาพแวดล้อมและ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียนการ
ท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร ในการวาง
แผนการเรียนการ
ท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
รับรู้การเปลี่ยน 
แปลงของ
ครอบครัวชุมชน
และภาพแวดล้อม 

ไม่วางแผน
การเรียนและ
การใช้ 
ชีวิตประจ าวัน 

๓.มุ่งม่ันในการ
ท างาน 
๓.๑ ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงาน 

ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

ต้ังใจและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
ส าเร็จ มีการปรับปรุง 
และพัฒนาการ 
ท างานให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จ มีการ
ปรับปรุงการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ไม่ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่การงาน 
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ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
๓.๒ ท างานด้วย 
ความเพียร
พยายาม และ 
อดทนเพื่อให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม
เปูาหมายภายใน
เวลาที่ก าหนดไม่
ย่อท้อต่อปัญหา
แก้ปัญหา
อุปสรรคในการ
ท างาน และชื่น
ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน 
ส าเร็จตาม 
เปูาหมายไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหาใน
การท างาน และ
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความ 
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเร็จตาม 
เปูาหมาย และ
ชื่นชมผลงาน
ด้วยความ 
ภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทน 
ในการท างาน 
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แบบประเมินงานน าเสนอ 
ชือ่งาน ........................................................................................................ 
ชื่อกลุ่ม................................................................................กลุ่มที.่............................ 
 
   

ที ่ รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 

หัวข้อประเมิน 

คะ
แน

น 

กระบวนการ
ท างาน 

เนื้อหาความรู้ 
การใช้เทคโนโลยี
และการน าเสนอ 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑  

             

๒  
๓  
๔  
๕  
๖  
๗  
๘  

 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 
       (.........................................................) 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 
๐ – ๓    คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๑ หมายถึง ปรับปรุง 
๔ – ๖   คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๒ หมายถึง พอใช้ 
๗ – ๙  คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๓ หมายถึง ดี 
๑๐ – ๑๒       คะแนน  ระดับคุณภาพ  ๔ หมายถึง ดีมาก 
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เกณฑ์การประเมินงานน าเสนอ 
 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
กระบวนการท างาน  มีการวางแผน 

และแบ่งหน้าที่
ในการท างาน
ชัดเจนเป็นระบบ  
สมาชิกให้ความ
ร่วมมือและ
กระตือรือร้นใน
การท างาน  

 มีการวางแผน 
และแบ่งหน้าที่ใน
การท างานชัดเจน 
สมาชิกให้ความ
ร่วมมือพอสมควร
และกระตือรือร้น
ในการท างาน  

 มีการวางแผน 
และแบ่งหน้าที่ใน
การท างานแต่ไม่
ชัดเจน สมาชิกให้
ความร่วมมือบ้าง
แต่ไม่
กระตือรือร้นใน
การท างาน
เท่าท่ีควร  

 ขาดการ
วางแผน และ
แบ่งหน้าทีใ่น
การท างานที่
ชัดเจน สมาชิก
ให้ความร่วมมือ
น้อยและไม่
กระตือรือร้นใน
การท างาน  

เนื้อหาความรู้ เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์รอบคลุม
หัวข้อที่ได้รับ 
ใช้ภาษาถูกต้อง
ตามหลักไวทยา
กร 

เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ครอบ 
คลุมหัวข้อที่ได้รับ 
ใช้ภาษาบางส่วน
ยังไม่ถูกต้องตาม
หลักไวทยากร 

เนื้อหาถูกต้อง
ตามหัวข้อที่ได้รับ
แต่ขาดสาระ 
ส าคัญบางส่วน 
ใช้ภาษาบางส่วน
ยังไม่ถูกต้องตาม
หลักไวทยากร 

เนื้อหาไม่ตรง
ตามหัวข้อที่
ได้รับใช้ภาษา 
ผิดหลักไวทยา
กรชัดเจนหลาย
ค า 

การใช้เทคโนโลยี
และการน าเสนอ 

น าเสนองาน
อย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน มีความ
น่าสนใจมาก มี
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยี
น าเสนอได้เป็น
อย่างดีเยี่ยม มี
การปูองกันและ
แก้ปัญหา
เบื้องต้นได้ 

น าเสนองานอย่าง
เป็นระบบ ชัดเจน 
มีความน่าสนใจ
มาก มีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี
น าเสนอได้เป็น
อย่างดี และ
สามารถแก้ปัญหา
เบื้องต้นได้
บางส่วน 

น าเสนองานอย่าง
เป็นระบบแต่ไม่
ชัดเจน  มีความ
น่าสนใจพอ 
สมควร มีทักษะ
ในการใช้
เทคโนโลยีน า 
เสนอได้ดีพอสม 
ควร และสามารถ
แก้ปัญหาเบื้องต้น
ได้บางส่วน 

น าเสนองาน
อย่างไม่เป็น
ระบบ ขาดความ
น่าสนใจขาด
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยี
น าเสนอ ไม่
สามารถ
แก้ปัญหา
เบื้องต้นได้ 
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แบบประเมินเว็บบอร์ดและแบบฝึกหัด 
ชื่องาน ........................................................................................................ 
 

เลขที่ ชื่อ – สกุล 

หัวข้อประเมิน 

คะ
แน

น 

เว็บบอร์ด 
แบบฝึกหัด 

ตอนที่ ๑ ตอนที่ ๒ 
๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑               
๒               
๓               
๔               
๕               
๖               
๗               
๘               
๙               
๑๐               
๑๑               
๑๒               
๑๓               
๑๔               
๑๕               

 
 ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 

       (.........................................................) 
เกณฑ์การประเมิน 

    ๐ – ๓     คะแนน  ปรับปรุง 
๔  – ๖  คะแนน  พอใช้ 
๗  – ๙  คะแนน  ดี 
๑๐  – ๑๒         คะแนน  ดีมาก 
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เกณฑ์การประเมินเว็บบอร์ดและแบบฝึกหัด 
 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

๔ ๓ ๒ ๑ 
เว็บบอร์ด เข้าไปตอบค าถาม

ในเว็บบอร์ดและ 
ตอบค าถาม
ถูกต้องตรง
ประเด็นชัดเจนทั้ง
สองข้อ 

เข้าไปตอบค าถาม
ในเว็บบอร์ดตอบ
ค าถามทั้งสองข้อ 
ตรงประเด็นข้อใด 
ข้อหนึ่ง 

เข้าไปตอบค าถาม
ในเว็บบอร์ดตอบ
ค าถามข้อใดข้อ
หนึ่ง 

ไม่เข้าไปตอบ
ค าถามในเว็บ
บอร์ด 

แบบฝึกหัด 
ตอนที่ ๑ 

เขียนแผนผัง
ความคิดได้ครบ
ทั้งสามส่วนของ
หลักการท างาน
ของคอมพิวเตอร์
ถูกต้องตามล าดับ 
ตกแต่งได้สวยงาม
มีความคิด
สร้างสรรค ์

เขียนแผนผัง
ความคิดได้ครบ
ทั้งสามส่วนของ
หลักการท างาน
ของคอมพิวเตอร์
ถูกต้องตามล าดับ 
มีการตกแต่งบ้าง 

เขียนแผนผัง
ความคิดได้ครบ
ทัง้สามส่วนของ
หลักการท างาน
ของคอมพิวเตอร์
ถูกต้องตามล าดับ 
แต่ไม่มีการ
ตกแต่งให้สวยงาม 

เขียนแผนผัง
ความคิดได้ครบ
ทั้งสามส่วนของ
หลักการท างาน
ของคอมพิวเตอร์
แต่เรียงล าดับ ไม่
ถูกต้อง 

แบบฝึกหัด 
ตอนที่ ๒ 

เติมค าได้ถูกต้อง
ตามความสัมพันธ์
ทั้งหมด  มีค าที่ไม่
ถูกต้องไม่เกิน ๒ 
ค า 

เติมค าได้ถูกต้อง
ตามความสัมพันธ์
มีค าที่ไม่ถูกต้อง 
๓ – ๕ ค า 

เติมค าได้ถูกต้อง
ตามความสัมพันธ์
มีค าที่ไม่ถูกต้อง 
๕ – ๑๐  ค า 

เติมค าได้ถูกต้อง
ตามความสัมพันธ์
มีค าที่ไม่ถูกต้อง
มากกว่า 
๑๐ ค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

 
เอกสารประกอบ 

แนวทางการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

๑. ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
หลักพอเพียง 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

เนื้อหา 

 ครูมีความรู้และเข้าใจ
หลักสูตรและตัวชี้วัด 

 ครูมีความรู้และเข้าใจเนื้อหา
ที่ท าการสอน 

 เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตร 

 ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาความรู้ที่ชัดเจน 

 มีการวางแผนตรวจสอบ ให้
บรรลุมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ของหลักสูตร 

 มีการวางแผนการสอน และ
เตรียมสื่อ อุปกรณ์ ให้
เหมาะสม 

เวลา 
 จัดกิจกรรมและเนื้อหา

เหมาะสมกับเวลา ในแต่ละ
ชั่วโมง 

 เพ่ือให้นักเรียนวางแผนการ
ท างานและสามารถท างาน
ได้เสร็จตามเวลาที่ก าหนด 

 ครูกระตุ้นและก ากับการ
ท างานของนักเรียนให้
เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

วิธีการจัดกิจกรรม 

 วางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 

 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
เนื้อหา ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

 ครูมีการจัดกิจกรรมได้
บรรลุตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ก าหนดและ
นักเรียนมีความปลอดภัย 

 ครูมีการวางแผนการจัด
กิจกรรมเสริม เพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้บรรลุ
มาตรฐานและ ตัวชี้วัด 

แหล่งเรียนรู้ 

 ครูศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ภายในโรงเรียนและมีการ
การเตรียมความพร้อม ให้
เหมาะสมกับกิจกรรมที่จะ
จัดให้ผู้เรียน 

 เพ่ือให้นักเรียนใช้แหล่ง
เรียนรู้ ในการเรียนให้บรรลุ
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 ครูก าหนดข้อปฏิบัติในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และ
บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

 
หลักพอเพียง 

ประเด็น พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

สื่อ / อุปกรณ์ 

 ครูเลือกใช้ สื่อและอุปกรณ์
ได้เหมาะสม เพียงพอกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  

 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น กระตุ้นความ
สนใจในการเรียนรู้ 

 

 ครูเตรียมสื่ออุปกรณ์ได้
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

 ครูก ากับการใช้สื่อ อุปกรณ์
ในการท ากิจกรรมของ
นักเรียนให้ปลอดภัย 

การประเมินผล  ครูใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดผลที่เหมาะสมกับรูปแบบ
กิจกรรมและสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

 เพ่ือตรวจสอบความรู้ความ
เข้าใจ  และกระบวนการ
การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัด 

 ใช้วิธีการวัดผลตามสภาพ
จริงและทุกคนมีส่วนร่วมใน
การวัดผล ให้บรรลุ
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

ความรู้ที่ครู
จ าเป็นต้องมี 

 ครูมีรอบรู้ในเรื่องหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด และเนื้อหา “ หลักการท างาน บทบาทและ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ”  มีความรอบคอบในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการวัด
ประเมินผลได้เหมาะสมกับนักเรียน  

คุณธรรมของครู  ใช้หลักความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ ความขยันหมั่นเพียร มีความเมตตาต่อศิษย์ ใช้สติในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างนักเรียน 

 
2.  ผลที่เกิดกับผู้เรียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
    2.1  ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติ ตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  ดังนี้ 
 

หลักพอเพียง 

พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
 นักเรียนปฏิบัติงานได้ 
เหมาะสมกับวัย ความรู้ 
ความสามารถของตนเอง 
 ใช้เวลาในการปฏิบัติ

กิจกรรมในเหมาะสม 
 

 ส่งเสริมให้นักเรียน 
ปฏิบัติงานโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม 
 

 มีทักษะกระบวนการ
ท างานให้ส าเร็จ 
ปลอดภัย 

 มอบหมายหน้าที่ใน 
การท างานได้เหมาะสมกับ
บุคคลในกลุ่ม 
 มีความภาคภูมิใจใน 
ผลงานของตนเอง 
 

ความรู้ -  รู้กระบวนการท างานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และปลอดภัย 
 -  รู้หลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

คุณธรรม  - มีความขยัน อดทน มุ่งมั่นในการท างาน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 - มีความสามัคคี ภายในกลุ่มรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 - มีความละเอียด รอบคอบ 



ร่างส าหรับทดลองใช้เท่าน้ัน  ขอสงวนสิทธิ์โดยคณะท างานบูรณาการฯ ศธ. ในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใดในการน าไปใช้ เพื่อการอื่นใด 

 

 
 
   2.2  ผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ  
          ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนี้ 
 

ด้าน 
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 
วัตถ ุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ -มีความรู้ในการวาง 
แผนการท างานการ
จัดแบ่งหน้าที่ตามความรู้
ความ สามารถของแต่ละ
คน 
- มีความรู้ในเรื่องหลักการ
ท างานบทบาทและ
ประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ 

-การท างานร่วมกับ
เพ่ือนในกลุ่ม 
-  แลกเปลี่ยนเรียน รู้
ร่วมกันกับเพ่ือน และ
คร ู

-  น าความรู้หลักการ
ท างานบทบาทและ
ประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ 

-มีความรู้ในการ
เลือกใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 

- มีความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด
พลังงาน 

-รู้วัฒนธรรมในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
-รู้วัฒนธรรมในการ
แบ่งปัน เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใจ
ในการท างานร่วมกัน 

-รู้มารยาทในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 

 

ทักษะ -มีทักษะในการวาง
แผนการท างาน 

 -  มีทักษะการปฏิบัติงาน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

-มีทักษะในการจ าแนกการ
ท างานของคอมพิวเตอร์ได้ 
 

- มีทักษะในการท างาน
ร่วมกันแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือ  
เผื่อแผ่  
-ทักษะการท างานอย่าง
เป็นระบบมีการ
วางแผนในการท างาน 

-ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบของกลุ่ม 

- มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด
พลังงาน 
 
 
 

 

-มีมารยาทในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
 

ค่านิยม -  ตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการปฏิบัติงานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- มีเจตคติท่ีดีในการ ใช้
งานคอมพิวเตอร์ 

-มีเจตคติท่ีดีในการ 
ช่วยเหลือเกื้อกูล
แบ่งปนัเอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่
ในการท างาน 
-เห็นคุณค่าของการ
ท างานอย่างเป็นระบบ
และมีการวางแผนใน
การท างาน 

-ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 -  เกิดความภาคภูมิใจ
ผลงานที่ท า  

- มีเจตคติท่ีดีต่อ
วัฒนธรรมการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 


