
 
 
 
 

แผนการจัดการเรยีนรู� 
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โดย 
นายมานะพันธ0  พ�อยันนต0 

 
  สาขาวิชาการโรงแรม             ประเภทวิชาช�างอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    มหาวิทยาลัยนครพนม 



 
 

คํานํา 
 

แผนการจัดการเรียนรู�รหัสวิชา  1052-7309 วิชาคอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม  ผู�เขียนได�เขียน
แผนการจัดการเรียนรู�ตาม จุดประสงค"รายวิชา และมาตรฐานรายวิชาตลอดจนคําอธิบายรายวิชาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2559 ในสาขาวิชาการโรงแรม  ตลอดจนได�เรียบเรียงเนื้อหา
และใบงานเพื่อเป5นแนวทางในการสอนของอาจารย"ในสาขาวิชาการโรงแรม ในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีได�ทําการสอนรหัสวิชา  1052-7309 วิชาคอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม  โดย
ได�เน�นมุ9งสมรรถนะอาชีพเพื่อให�นักศึกษานําความรู�ที่ได�รับสามารถนําไปประกอบอาชีพต9อไปได� 

 
 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายมานะพันธ0  พ�อยันนต0 

ผู�เรียบเรียง 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู� 
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม                  รหัสวิชา 1052-7309 
ระดับชั้น  ปวช.                             สาขาวิชาการโรงแรม 
หน9วยกิต 2 จํานวน  3 ชั่วโมง   รวม 54 ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1 ป>การศึกษา 2560 
_______________________________________________________________________ 

จุดประสงค0รายวิชา 
1.   เพื่อให�เกิดความรู�  ความเข�าใจ  เก่ียวกับการใช�คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม 
2.   เพื่อให�สามารถใช�โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช�ในงานโรงแรม 
3.   เพื่อให�มีกิจนิสัยในการทํางานด�วยความเป5นระเบียบเรียบร�อย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย 

 
สมถรรนะรายวิชา 
 1.  แสดงความรู�เก่ียวกับการใช�คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม 
 2.  เลือกใช�โปรแกรมสํานักงานในการปฏิบัติงานโรงแรม 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติลักษณะและวิธีการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช�ในงานโรงแรม ฝDกปฏิบัติการใช�
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช�ในปEจจุบัน การเลือกใช�โปรแกรมสําเร็จรูปให�เหมาะสมกับงาน ปEญหาและ  ข�อจํากัด
ในการใช�งานและฝDกปฏิบัติการใช�คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม 
 
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.6 เตรียมความพร�อมด�านวัสดุ อุปกรณ" สอดคล�องกับงานและใช�วัสดุอุปกรณ"อย9างคุ�มค9า 
ประหยัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.7 ปฏิบัติงานได�ถูกต�องและสําเร็จภายในเวลาที่กําหนดอย9างมีเหตุผล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูทบทวนความรู�เดิมของนักเรียนโดยให�นักเรียนบอกว9า ฮาร"ดแวร"คืออะไร 
     ซอฟต"แวร" คืออะไร  
 2. ครูแจกใบความรู�เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร"กับเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 3. ครูแจกแบบฝDกหัด เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร"กับเทคโนโลยีการสื่อสาร 
 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรู�และทําแบบฝDกหัด 
 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1. ใบความรู�เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร"กับเทคโนโลยีการสื่อสาร 
2. แบบฝDกหัด เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร"กับเทคโนโลยีการสือ่สาร 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 



 
การวัดผลประเมินผล 

1.  วิธีการวัด 
- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจแบบฝDกหัด 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
      -  แบบฝDกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร"กับเทคโนโลยีการสือ่สาร 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 



กําหนดการสอน 
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม                   รหัสวิชา 1052-7309 
ระดับชั้น  ปวช.                             สาขาวิชาการโรงแรม 

          เวลา     54    ช่ัวโมง 
ชื่อหน9วย สาระการเรียนรู� เวลา(ชั่วโมง) 

หน�วยที่ 1 เร่ือง  ระบบคอมพิวเตอร"กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
องค"ประกอบของระบบ องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร" 3 
คอมพิวเตอร" ระบบคอมพิวเตอร"ที่ใช�กันแพร9หลายในปEจจุบัน 3 
 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร"ที่ใช�ในองค"กร 3 
   
หน�วยที่ 2 เร่ือง การประมวลผลข�อมูลในชีวิตประจําวัน 3 
การประมวลผลข�อมูล ข�อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล 3 
 การจัดเก็บสารสนเทศ 3 
   
หน�วยที่ 3 เร่ือง การค�นหาข�อมูลด�วย Google 3 
การติดต9อสื่อสารผ9าน การติดต9อด�วยไปรษณีย"อิเล็กทรอนิกส" 3 
เครือข9ายคอมพิวเตอร" การติดต9อด�วยกระดานอิเล็กทรอนิกส" 3 
   
หน�วยที่ 4 เร่ือง รูปแบบการนําเสนอ 3 
การนําเสนองานผ9าน โปรแกรมช9วยสร�างงานนําเสนอ 3 
เครือข9าย โปรแกรม PowerPoint 3 
   
หน�วยที่ 5 เร่ือง เริ่มต�นใช�งานโปรกแรมเก่ียวกับงานโรงแรม 3 
การใช�โปรแกรมประยุกต" ส9วนประกอบของโปรแกรม 3 
ในงานโรงแรม รู�จักกับการเชื่อมโยงโปรแกรมกับระบบงานอ่ืน 6 
   
 สอบปลายภาค 3 
   
   

   
รวม 54 

 
 

 



     
กําหนดการสอน 
หน�วยที่ 1 เร่ือง  องค0ประกอบของระบบคอมพิวเตอร0 จํานวน 12 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 1 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร"กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 2 เรื่อง องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร" 
แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 3 เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร"ที่ใช�กันแพร9หลายในปEจจุบัน 
แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 4 เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร"ที่ใช�ในองค"กร 

หน�วยที่ 2 เร่ือง การประมวลผลข�อมูล  จํานวน 9 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 1 เรื่อง การประมวลผลข�อมูลในชีวิตประจาํวัน 
 แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 2 เรื่อง ข�อมูล สารสนเทศและการประมวลผล 

แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 3 เรื่อง การจัดเก็บสารสนเทศ 
หน�วยที่ 3 เร่ือง การติดต�อสื่อสารผ�านเครือข�ายคอมพิวเตอร0 จํานวน 9 ช่ัวโมง 

แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 1 เรื่อง การค�นหาข�อมูลด�วย Google 
 แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 2 เรื่อง การติดต9อด�วยไปรษณีย"อิเล็กทรอนิกส" 
 แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 3 เรื่อง การติดต9อด�วยกระดานอิเล็กทรอนิกส" 
หน�วยที่ 4 เร่ือง การนําเสนองานผ�านเครือข�าย จํานวน 9ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 1 เรื่อง รูปแบบการนําเสนอ 
แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 2 เรื่อง โปรแกรมช9วยสร�างงานนาํเสนอ 

 แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 3 เรื่อง โปรแกรม PowerPoint 
หน�วยที่ 5 เร่ือง การใช�โปรแกรมประยุกต0ในงานโรงแรม  จํานวน 12 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 1 เรื่อง  เร่ิมต�นใช�งานเก่ียวกับงานโรงแรม 

แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 2 เรื่อง  ส9วนประกอบของโปรแกรม 
แผนการจัดการเรียนรู�ที่ 3 เรื่อง  รู�จักกับการเชื่อมโยงโปรแกรมกับระบบงานอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู�   
เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร0กับเทคโนโลยีการส่ือสาร 

 
 จากการเรียนที่ผ9านมาเราได�เรียนรู�เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล�ว และได�รู�ว9าเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือเทคโนโลยีที่ใช�จัดการกับข�อมูลข9าวสารต9าง ๆ เพื่อให�ข�อมูลข9าวสารเหล9าน้ันสามารถถูก
จัดเก็บอย9างเป5นระบบ และสามารส9งไปยังท่ีต9าง ๆ ได�ตามต�องการอย9างรวดเร็วทันใจ อีกทั้งผู�ต�องการใช�
สารสนเทศยังสามารถสืบค�นหาข�อมูลและข9าวสารท่ีต�องการได�อย9างรวดเร็วเช9นกัน นอกจากนั้น นักเรียนยัง
ได�เรียนรู�ว9าเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากการรวมเทคโนโลยีสองอย9างเข�าด�วยกัน อย9างแรกคือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร" และอย9างท่ีสองคือเทคโนโลยีการสื่อสาร คําว9า เทคโนโลย ี ในที่นี้หมายถึง ความรู�และวธิีการ
นําความรู�ไปใช� สวนผลผลิตของเทคโนโลยีซึ่งทําให�เกิดการทํางานที่เราต�องการนั้น เราเรยีกว9า ระบบ 
 
ฝ[ายส9งข�อมูล  ระบบคอมพิวเตอร"  ระบบสื่อสาร 
    

     ช9อทางการสื่อสาร 
 
ฝ[ายรับข�อมูล  ระบบคอมพิวเตอร"  ระบบสื่อสาร 
 
  ระบบสารสนเทศประกอบด�วยระบบคอมพิวเตอร�กับการสื่อสาร 
 

จากรูปแสดงระบบสารสนเทศที่ประกอบด�วยฝ[ายส9งข�อมูลและฝ[ายรับข�อมูล แต9ละฝ[าย
ประกอบด�วยระบบคอมพิวเตอร"กับระบบสื่อสาร และระบบสื่อสารของท้ังสองฝ[ายเชื่อมต9อถึงกันโดยสิ่งที่
เรียกว9า ช9องทางการสื่อสาร (Communication Channel) ซ่ึงอาจเป5นสายโทรศัพท" ใยแก�วนําแสง หรือ
คลื่นวิทยุก็ได� ในทางปฏิบัติ ระบบสารสนเทศอาจมีขนาดใหญ9กว9าน้ี และอาจประกอบด�วยฝ[ายส9งและฝ[าย
รับอย9างละหลายร�อยหลายพนัรายก็ได� ตามตัวอย9างสมมุติฝ[ายส9งข�อมูลต�องการส9งข�อมูลที่มีอยู9ในระบบ
คอมพิวเตอร"ของฝ[ายตนไปให�แก9ฝ[ายรับ ฝ[ายส9งข�อมูลต�องจัดเตรียมข�อมูลให�อยู9ในรูปแบบพร�อมส9ง และใช�
โปรแกรมพิเศษไปควบคุมระบบสื่อสารให�ส9งข�อมูลไปตามช9องทางการสื่อสาร ซ่ึงในกรณีน้ีต9อสายตรงอยู9กับ
ฝ[ายรับข�อมูลก็จะไปถึงฝ[ายรับข�อมูลโดยตรง ระบบสื่อสารของฝ[ายรับข�อมูล เม่ือรับข�อมูลแล�วก็จะส9งต9อ
ให�กับระบบคอมพิวเตอร"ของฝ[ายตัน ข�อมูลก็จะปรากฎท่ีระบบคอมพิวเตอร"นั้น  

กรณีของระบบใหญ9ซึ่งมีผู�ส9งและผู�รับจาํนวนมากราย ต�องมีวิธีการหาเส�นทางระหว9างผู�ส9งและผู�รับ
เพื่อให�ข�อมูลไปถึงผู�รับรายท่ีต�องการ อีกประการหน่ึง ผู�ใช�แต9ละรายมักจะเป5นทั้งผู�ส9งและผู�รับ ยกตัวอย9าง
เช9น กรณีนักเรียนใช�เคร่ืองคอมพิวเตอร"ในห�องเรียนสืบค�นข�อมูลทางอินเทอร"เน็ต โดยไปท่ีเว็บไซต"ของ
บริษัทคือ http://www.tipvarin.co.th คอมพิวเตอร"ของนักเรียนจะทําหน�าที่เป5นผู�ส9งก9อน คือ สั่งข�อมูล
ร�องขอว9าต�องการข�อมูลจากเว็บไซต"น้ี ต9อมาคอมพิวเตอร"ของนักเรียนก็จะทําหน�าที่เป5นผู�รับข�อมูลที่ได�จาก
เว็บไซต"น้ัน เพื่อมาแสดงท่ีจอภาพ เป5นต�น 
 
 
 
 



แบบฝBกหัด 
เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร0กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนตอบคําถามต9อไปนี้ให�ถูกต�องและสมบูรณ"ท่ีสุด 
 
1. เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากเทคโนโลยี 2 อย9าง คืออะไรบ�าง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2. การสื่อสารระหว9างผู�ส9งและผู�รับต�องใช�อะไรจึงจะสามารถส9งผ9านกันได� 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
3. จงยกตัวอย9างช9องทางการสื่อสารอย9างน�อย 3 ช9องทาง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
4. จงยกตัวอย9างกรณีที่ผู�ส9งและผู�รับเป5นคนเดียวกัน 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
5. กรณีท่ีต�องการส9งผู�สั่งจะต�องเตรียมอะไรก9อนส9ง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
 

เกณฑ0การให�คะแนน ดี  ให�  2 พอใช�  ให�  1     ควรปรับปรุง  ให�  0 
เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ0 การสนใจในการตอบคําถาม 

ความกระตือรือร�น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

       ………. / …………… / ……….  
 

 

 

 

 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู� 

ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม               รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  1    เร่ือง  องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร"   
แผนการเรียนรู�ที่  2  เรื่อง องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร" เวลาเรียน  3   ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี 

 
สาระสําคัญ 
 องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร" 
 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนบอกองค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร"ได� 
 

สาระการเรียนรู� 
 ฮาร"ดแวร" ซอฟต"แวร" บุลากรคอมพิวเตอร" ข�อมูล กระบวนงาน 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูทบทวนความรู�เดิมของนักเรียนโดยให�นักเรียนบอกว9า วาดภาพแสดง 
     การสื่อสารข�อมูลระว9างผู�ส9งและผู�รับ  
 2. ครูแจกใบความรู�เร่ือง องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร" 
 3. ครูแจกแบบฝDกหัด เร่ือง องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร" 
 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรู�และทําแบบฝDกหัด 
 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1. ใบงาน เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร"กับระบบการสื่อสาร  
2. ใบความรู�เรื่อง องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร" 
3. แบบฝDกหัด เร่ือง องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร" 
4.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.  วิธีการวัด 
- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจแบบฝDกหัด 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
      -  แบบฝDกหัด เรื่อง องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร" 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 



 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู�   
เร่ือง องค0ประกอบของระบบคอมพิวเตอร0 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    องค�ประกอบของระบบคอมพิวเตอร� 
 

ระบบคอมพิวเตอร" คือ ระบบท่ีทําหน�าที่ประมวลผลข�อมูล ข�อมูล คือ ข�อเท็จจิรงที่สามารถนําไปใช�
ประโยชน"ได� การประมวลผลข�อมูล หมายถึง การท่ีคอมพิวเตอร"ทําการใด ๆ กับข�อมูลให�อยู9ในรูปแบบท่ีเป5น
ประโยชน"ตามความประสงค"ของผู�ใช�มากข้ึน เช9น จากแฟiมทะเบียนประวัตินักเรียนท้ังห�องซ่ึงมีอยู9 35 คน 
ถ�าต�องการทราบว9านักเรียนก่ีคนที่เป5นนักเรียนชายและเป5นนักเรียนหญิง คอมพิวเตอร"สามารถทําการ
ประมวลผลโดยใช�โปรแกรมหรือซอฟต"แวร"เฉพาะเพื่อทํางานแล�วให�คําตอบตามที่ต�องการได� 
 
ระบบคอมพิวเตอร"ประกอบด�วยอุปกรณ"ที่สําคัญดังต9อไปนี้ 
 1. ฮาร"ดแวร" (Hardware) 
 2. ซอฟต"แวร" (Software) 
 3. บุคลากรคอมพิวเตอร" (People) 
 4. ข�อมูล (Data) 
 5. กระบวนงาน (Procedure) 
 

 

 

ขอ้มูล 

 

 

อุปกรณ์นาํเขา้ 

คู่มือการจดัเก็บ

ขอ้มูล 

กระบวนงาน 

 

 

บุคลากรคอมพวิเตอร์ 

        หน่วยประมวล 

                   ผลกลาง 

 

 

 

โปรแกรม ซอฟตแ์วร์ 

 

 

อุปกรณ์ส่งออก 



1. ฮาร0ดแวร0 คือส9วนประกอบของคอมพิวเตอร"ส9วนต9าง ๆ ที่มีตัวตน สามารถมองเห็นได� จับต�องได� เช9น 
ซีพียู จอภาพ เมาส" แปiนพิมพ" เคร่ืองพิมพ" เป5นต�น ซ่ึงส9วนเหล9านี้แตะละส9วนจะทําหน�าท่ีแตกต9างกันออกไป
ดังนี้คือ 
 1.1 หน9วยรับข�อมูลเข�า เช9น แปiนพิมพ" เมาส" 
 
 
 
 
 1.2 หน9วยประมวลผลกลาง (ซีพียู) 
 
 
 
 
 
 1.3 หน9วยแสดงผลข�อมูล หรือหน9วยส9งออก 
 
 
 
 
 
 
2. ซอฟต0แวร0  คือ ชุดคําสั่ง (โปรแกรม) ท่ีสั่งให�คอมพิวเตอร"ทํางาน จัดเป5นส9วนที่เป5นนามธรรม คือ ไม9มี
ตัวตน ไม9สามารถมองเห็นได� แต9เป5นส9วนที่จําเป5น ถ�าไม9มีซอฟต"แวร"คอมพิวเตอร"ก็ไม9สามารถทํางานได� 
ซอฟต"แวร"ถือว9าเป5นทรัพย"สินทางปEญญาอย9างหน่ึง และอยู9ภายใต�การคุ�มครองของกฎหมายลิขสิทธิ์ 
หมายถึง ผู�ใช�งานที่ถูกต�องจะต�องได�รับการอนุญาตจากเจ�าของซอฟต"แวร"นั้น อาจจะได�รับอนุญาต หรือ ซ้ือ
มา ซอฟต"แวร"น้ันเราแบ9งออกเป5นประเภทต9าง ๆ ดังน้ี 
 2.1 ซอฟต"แวร"ระบบ เป5นโปรแกรมท่ีทําหน�าที่ควบคุมการทํางานในส9วนต9าง ๆ ของเคร่ือง
คอมพิวเตอร" ทําหน�าที่ประสานงานระหว9างฮาร"ดแวร"กับซอฟต"แวร"อ่ืน 
 
 
 
 
 
 2.2 ซอฟต"แวร"อรรถประโยชน" เป5นโปรแกรมที่ทําหน�าท่ีช9วยในการทํางานของระบบคอมพิวเตอร"
ในหน�าท่ีเฉพาะด�านบางอย9าง เช9น การตรวจหาและกําจัดไวรัสคอมพิวเตอร" การเรียงลําดับข�อมูลเป5นต�น 
 
 
 



 
 2.3 ซอฟต"แวร"ประยุกต" ได�แก9โปรแกรมที่ใช�ทํางานตามคําสั่ง หรือตามความต�องการของผู�ใช�
คอมพิวเตอร" ได�แก9 โปรแกรมประมวลผลคํา เช9น Word หรือโปรแกรมคํานวณ เช9น Excel เป5นต�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. บุคลากรคอมพิวเตอร0  ซ่ึงถือว9าเป5นส9วนสําคัญส9วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร" เพราะแต9เดิมน้ัน 
คอมพิวเตอร"เป5นสิ่งท่ีใช�ยาก บุคลากรที่จะทําหน�าที่เป5นผู�ใช�งานคอมพิวเตอร"จะต�องมีความรู�ในระดับ
ผู�ชํานาญการทีเดียว แต9ในปEจจุบันนี้ การใช�งานคอมพิวเตอร"มีหลายระดับ ในระดับพื้นฐานน้ันการใช�งานจะ
ง9ายมาก เพราะทั้งฮาร"ดแวร"และซอฟต"แวร"สมัยใหม9ได�รับการออกแบบให�ง9ายต9อการใช�งาน เรียกว9า เป5น
มิตรต9อผู�ใช� ผู�ใช�งานในระดับนี้ เม่ือได�รับการฝDกหัดเพียงเล็กน�อยก็สามารถเริ่มใช�งานได�ทันที อย9างไรก็ตาม 
ระบบคอมพิวเตอร"ในปEจจุบันมักมีการต9อเชื่อมกับเครือข9าย ซ่ึงส9วนนี้ยังมีความยุ9งยากพอสมควร นอกจากนี้
ยังมีปEญหาเร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร" ซ่ึงเป5นโปรแกรมชนิดหนึ่งที่สามารถทําให�เกิดความผิดปกติในการทํางาน
ของระบบคอมพิวเตอร" จึงจําเป5นที่ต�องใช�บุคลากรคอมพิวเตอร"ที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลระบบ
คอมพิวเตอร" โดยเฉพาะอย9างยิ่งในองค"กรที่มีคอมพิวเตอร"จํานวนมาก ๆ บุลากรคอมพิวเตอร"ที่สําคัญได�แก9 
 3.1 ผู�ดูแลระบบ (System Administrator) 
 3.2 นักวิเคราะห"ระบบ (System Analyst) 
 3.3 นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 
 3.4 วิศวกรระบบ (System Engineer) 
 3.5 วิศวกรเครือข9าย (Network Engineer) 
 3.6 ผู�ใช�คอมพิวเตอร"ระดับสูง (Super User) 
 3.7 ผู�ใช�คอมพิวเตอร"ท่ัวไป (User) 
 
4. ข�อมูล คือทรัพยากรอันมีค9าขององค"กร ต�องมีการจัดเก็บอย9างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และต�องมี
วิธีการให�เรียนกใช�ได�อย9างทันการตามวัตถุประสงค"ท่ีตั้งไว� การจัดข�อมูลอย9างมีระบบ ใช�โปรแกรมจัดการ
ฐานข�อมูล (Database Management Program) ดังนั้น ในการจัดเก็บข�อมูลจําเป5นต�องศึกษาระบบงาน
ขององค"กรเป5นอย9างดี เพื่อทําการวิเคราะห"และออกแบบระบบฐานข�อมูล เพื่อให�เรียกใช�งานได�ง9ายยิ่งข้ึน 
 
 
 
 



5. กระบวนงาน คือระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน กรณีที่มีผู�ใช�ระบบคอมพิวเตอร"ร9วมกันหลายคน การมี
ข�อตกลงร9วมกันเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน จะทําให�เกิดการประสารงานท่ีดีข้ึน เช9น การตั้งชือ่แฟiมข�อมูล และใน
หน9วยงานท่ีมีการบริหารงานคอมพิวเตอร"และสารสนเทศอย9างเป5นระบบ จะมีการจัดทําคู9มือต9าง ๆ 
เก่ียวกับระบบวิธีการปฏิบัติงาน รวมท้ังมีการวบรวมหนังสือคู9มือเคร่ือง คู9มือซอฟต"แวร" คู9มือการใช�เครือข9าย 
ฯลฯ ให�พร�อมใช�งานได�ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝBกหัด 
เร่ือง องค0ประกอบของระบบคอมพิวเตอร0 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนตอบคําถามต9อไปนี้ให�ถูกต�องและสมบูรณ"ท่ีสุด 
 
1. องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร"มีทั้งหมดก่ีอย9างอะไรบ�าง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2. ฮาร"ดแวร"แบ9งออกเป5น 3 หน9วยอะไรบ�าง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
3. ซอฟต"แวร"แบ9งออกเป5นก่ีประเภท อะไรบ�าง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
4. ผู�ใช�คอมพิวเตอร"แบ9งออกเป5นก่ีระดับ อะไรบ�าง 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
5. จงบอกวิธีการซ้ือสินค�าจากห�างสรรพสินค�าอย9างเป5นข้ึนตอนตั้งแต9เร่ิมต�น 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
ระบบคอมพิวเตอร0กับการส่ือสาร 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนวาดภาพแสดงระบบคอมพิวเตอร"กับระบบการสื่อสารระหว9าง 
  ผู�ส9งและผู�รับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
 

เกณฑ0การให�คะแนน ดี  ให�  2 พอใช�  ให�  1     ควรปรับปรุง  ให�  0 
เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ0 การสนใจในการตอบคําถาม 

ความกระตือรือร�น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

       ………. / …………… / ……….  
 
 

 

 

 

 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู� 

ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม               รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  1    เร่ือง  องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร"   
แผนการเรียนรู�ที่  3  เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร"ที่ใช�กันแพร9หลายในปEจจุบัน เวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

 
สาระสําคัญ 
 ระบบคอมพิวเตอร"ที่ใช�กันแพร9หลายในปEจจุบัน 
 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนบอกหลักการพัฒนาในปEจจุบันได� 
 

สาระการเรียนรู� 
 การพัฒนาด�านฮาร"ดแวร" การพัฒนาด�านซอฟต"แวร" การพฒันาด�านระบบเครือข9าย 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูทบทวนความรู�เดิมของนักเรียนโดยให�นักเรียนบอกว9า วาดภาพแสดง 
     ส9วนประกอบของ Hardware 
 2. ครูให�นักเรียนเตรียมความพร�อมเพื่อชมวีดีทัศน" เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร"ในปEจจุบัน 
 3. ครูแจกแบบฝDกหัด เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร"ในปEจจุบัน 
 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรู�และทําแบบฝDกหัด 
 
 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1. วีดีทัศน" เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร"ในปEจจุบัน 
2. แบบฝDกหัด เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร"ในปEจจุบัน 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.  วิธีการวัด 
- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจแบบฝDกหัด 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
      -  แบบฝDกหัด เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร"ในปEจจุบัน 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 



 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝBกหัด 
เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร0ในปIจจุบัน 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนตอบคําถามต9อไปนี้ให�ถูกต�องและสมบูรณ"ท่ีสุด 
 
1. CPU คืออะไร และมีการพฒันาอย9างไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2. การเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต"แวร"มีการเปลี่ยนแปลงก่ีคร้ังและเปลี่ยนอย9างไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
3. GUI คืออะไร  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
4. WWW และ HTTP ย9อมาจากคําว9าอะไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
5. เครือข9ายอินเทอร"เน็ตใช�ระบบการต9อเชื่อมแบบใด 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
ส�วนประกอบของ Hardware 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนวาดภาพแสดงระบบคอมพิวเตอร"ที่เรียกว9า Hardware 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
 

เกณฑ0การให�คะแนน ดี  ให�  2 พอใช�  ให�  1     ควรปรับปรุง  ให�  0 
เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ0 การสนใจในการตอบคําถาม 

ความกระตือรือร�น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

       ………. / …………… / ……….  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนการจัดการเรียนรู� 
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม               รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  1    เร่ือง  องค"ประกอบของระบบคอมพิวเตอร"   
แผนการเรียนรู�ที่  4  เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร"ที่ใช�ในองค"กร เวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

 
สาระสําคัญ 
 หลักการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร"ในองค"กร 
 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนบอกหลักการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร"ในองค"การได�ได� 
 

สาระการเรียนรู� 
 การพัฒนาด�านฮาร"ดแวร" การพัฒนาด�านซอฟต"แวร" การพฒันาด�านระบบเครือข9าย 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูให�นักเรียนเตรียมความพร�อมเพื่อชมวีดีทัศน" เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร" 
     ในองค"กร 
 2. ครูแจกแบบฝDกหัด เร่ือง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร"ในองค"กร 
 3. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรู�และทําแบบฝDกหัด 
 
 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1. วีดีทัศน" เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร"องค"กร 
2. แบบฝDกหัด เร่ือง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร"องค"กร 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.  วิธีการวัด 
- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจแบบฝDกหัด 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
      -  แบบฝDกหัด เรื่อง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร"องค"กร 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 



 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝBกหัด 
เร่ือง การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร0องค0กร 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนบอกแนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร"ในองค"เป5นข�อ ๆ 
 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
 

เกณฑ0การให�คะแนน ดี  ให�  2 พอใช�  ให�  1     ควรปรับปรุง  ให�  0 
เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ0 การสนใจในการตอบคําถาม 

ความกระตือรือร�น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

       ………. / …………… / ……….  
 
 

 

 

 

 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู� 
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม               รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  2    เร่ือง  การประมวลผลข�อมูล     
แผนการเรียนรู�ที่  1  เรื่อง การประมวลผลข�อมูลในชีวิตประจําวัน เวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

 
สาระสําคัญ 
 ความหมายของการประมวลผลข�อมูล  
 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนบอกความหมายของการประมวลผลข�อมูลได� 
 

สาระการเรียนรู� 
 การประมวลผลข�อมูลในชีวิตประจําวัน 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูถามนักเรียนว9า นักเรียนรู�ทางที่จะมาโรงเรียนได�อย9างไร เกิดจากการมองเห็น 
     ด�วยตาของนักเรียน แล�วส9งไปยังสมองก็จะทําการประมวลผลตลอดเวลาเป5นต�น  
 2. ครูแจกใบความรู�เร่ือง การประมวลผลข�อมูล 
 3. ครูแจกแบบฝDกหัด เร่ือง การประมวลผลข�อมูล 
 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรู�และทําแบบฝDกหัด 
 
 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1. ใบความรู�เรื่อง การประมวลผลข�อมูล 
2. แบบฝDกหัด เร่ือง การประมวลผลข�อมูล 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.  วิธีการวัด 
- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจแบบฝDกหัด 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
      -  แบบฝDกหัด เรื่อง การประมวลผลข�อมูล 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 
 



 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู�   
เร่ือง การประมวลผลข�อมูล 

 
 การประมวลผลข�อมูล คือ การกระทําการบางอย�างหรือหลายอย�าง กับข�อมูลท่ีมีอยู�เพื่อสร�างสิ่ง
ใหม� หรือแปรรูปให�อยู�ในรูปแบบท่ีเป%นประโยชน�ตามวัตถุประสงค�ของผู�ใช� มนุษย"และสัตว"ท่ีมีสติปEญญาจะ
ทําการประมวลผลข�อมูลตามธรรมชาติอยู9ตลอดเวลา ยกตัวอย9างเช9น เวลาเราเดิน หรือนกบิน เราและนก
ต�องคอยปรับทิศทางไม9ให�ชนสิ่งกีดขวาง ไม9ให�เดินหรือบินไปชนกับวัตถุสิ่งของที่อยู9ข�างหน�า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แม�ประทั้งเวลาเรารับประทานอาหารท่ีร�านอาหารในโรงเรียนของเรา เราก็ต�องประมวลผลข�อมูล
เพื่อตัดสินใจว9าจะไปที่ร�านไหนดี ซ่ึงเราต�องมีข�อมูลเก่ียวกับร�านอาหารสะสมไว�ก9อนในสมองของเรา เช9น 
รายการและรสอาหาร ราคาอาหาร จนกระทั้งเม่ือส่ังอาหารมานั่งรับประทานแล�ว สมองของเราก็ต�อง
ประมวลผลอยู9ตลอดเวลา เช9น ขณะตักข�าวใส9ปาก เราต�องใช�สายตาและประสาทความรู�สึกในการบังคบให�
มือถือช�อนไปตักข�าวให�ตรงจาน และยกช�อนใส9ปากให�ตรงปาก ไม9ให�เลอะเป5นต�น 
 
 
 
 
 
 
 ที่กล9าวน้ีคงเห็นความสําคัญของข�อมูลต9อการประมวลผลได�ดี ร9างกายของเราเป5นระบบประมวลผล
ข�อมูลที่ซับซ�อนท่ีสุด โดยมีสมองเป5นตัวประมวลผลกลาง มีเส�นประสาทเป5นเส�นทางระบบสื่อสารข�อมูล มี
ประสาทสัมผัสเป5นหน9วยรับข�อมูลเข�า คือ ตารับรู�ภาพ ลิ้นรับรู�รส จมูกรับรู�กลิ่น หูรับรู�เสียง และผิวหนังรับรู�
การสัมผัส เราอาศัยข�อมูลท่ีรับรู�เหล9านี้มาสร�างประโยชน"ในการท่ีจะทําอะไรให�สําเร็จ เช9น เดินทางไปถึง
โรงเรียน ตักอาหารใส9ปากไม9หก โดยรวมแล�วก็คือ เพื่อให�ชีวิตอยู9ในสังคม ไม9ให�เกิดความผิดพลาด และเป5น
ภัยต9อตนเอง 
 การทํางานใด ๆ ก็เช9นกัน ควรกําหนดวัตถุประสงค"หรือเปiาหมายที่ชัดเจน ความสําเร็จจะเกิดได�ก็
ต�องมีการวางแผนและออกแบบระบบการทํางานให�ดีที่สุด เพื่อแก�ปEญหาความผิดพลาดและความล9าช�าของ
งาน ระบบงานโดยท่ัวไปหมายถึงกระบวนการทํางานที่ประกอบด�วย คน วัตถุดิบ ข�อมูล และเคร่ืองจักรที่
จําเป%น ระหว9างองค"ประกอบท้ัง 4 ประการนี้จะต�องมีการสื่อสาร ซ่ึงก็คือ การแลกเปลี่ยนข�อมูลระหว9างกัน 
จากนั้นจึงนําข�อมูลมาประมวลผลเพื่อค�นหาข�อมูลที่มีสาระ หรือสารสนเทศ สําหรับตัดสินใจทํางานให�
สอดคล�องกันไปในทิศทางท่ีต�องการ หรือท่ีเรียกว9า เป5นระบบ 



แบบฝBกหัด 
เร่ือง ระบบคอมพิวเตอร0กับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนตอบคําถามต9อไปนี้ให�ถูกต�องและสมบูรณ"ท่ีสุด 
 
1. การประมวลผลข�อมูลคืออะไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2. ระบบคืออะไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
3. สารสนเทศ คืออะไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
4. จงยกตัวอย9างการประมวลผลข�อมูลที่เก่ียวชีวิตประจาํวนัของนักเรียน 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
 

เกณฑ0การให�คะแนน ดี  ให�  2 พอใช�  ให�  1     ควรปรับปรุง  ให�  0 
เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ0 การสนใจในการตอบคําถาม 

ความกระตือรือร�น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

       ………. / …………… / ……….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู� 
ชือ่รายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม              รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  2    เร่ือง  การประมวลผลข�อมูล     
แผนการเรียนรู�ที่  2  เรื่อง  ข�อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล เวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

 
สาระสําคัญ 
 ข�อมูล สารสนเทศ และประมลข�อมูลให�เป5นสารสนเทศ  
 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนบอกคํานิยามของข�อมูลได� 
นักเรียนบอกความหมายของสารสนเทศได� 
นักเรียนบอกวิธีการประมวลผลข�อมูลให�เป5นสารสนเทศได� 
 

สาระการเรียนรู� 
 การประมวลผลข�อมูลในชีวิตประจําวัน 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูทบทวนเร่ืองการประมวลผล และสารสนเทศเพื่อให�นักเรียนเข�าใจมากยิ่งข้ึน 
     ก9อนการเรียนรู�วิธีการประมวลผลข�อมูลให�เป5นสารสนเทศ  
 2. ครูแจกใบความรู�เร่ือง ข�อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล 
 3. ครูแจกแบบฝDกหัด เร่ือง ข�อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล 
 4. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรู�และทําแบบฝDกหัด 
 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1. ใบความรู� เร่ือง ข�อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล 
2. แบบฝDกหัด เร่ือง ข�อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.  วิธีการวัด 
- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจแบบฝDกหัด 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
      -  แบบฝDกหัด เรื่อง ข�อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 



 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู�   
เร่ือง ข�อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล 

 
คํานิยามของข�อมูล 
 ข�อมูล คือ ข�อเท็จจริง คุณลักษณะหรือปริมาณในรูปของตัวเลขหรือข�อความท่ีมีความหมายเพียง
พอท่ีจะนําไปใช�ประโยชน�ได�  เช9น จํานวนคน วัน เดือน ป> อายุ ราคาสินค�า อุณหภูมิ น้ําหนัก แรงดันนํ้า 
แรงกดอากาศ กลิ่น รส แสง สี เสียง เป5นต�น  
 
คุณสมบัติของข�อมูลที่ดี จะต�องมีลักษณะดังน้ี 
 
 1. มีความถูกต�อง ข�อมูลที่ดีต�องถูกต�อง ไม9คลาดเคลื่อนจากความเป5นจริง ไม9เช9นน้ันก็ไม9สามารถ
นําไปใช�ประโยชน"ได� และอาจสร�างความเข�าใจผิดหรือเป5นอันตรายร�ายแรงได� ตัวอย9างเช9น สมมุติว9า
เคร่ืองจักรชนิดหนึ่งบรรจุอยู9ในลังรวมนํ้าหนักได�ลังละ 500 กิโลกรัม แต9ปรากฎว9าเจ�าหน�าที่ฝ[ายเตรียม
เอกสารข�อมูลที่ส9งให�แก9กับตันหรือบรรทุกสินค�า พิมพ"ข�อมูลผิดจาก 500 กิโลกรัม เป5น 50 กิโลกรัม และ
สมมุติว9าเรือรับน้ําหนักได� 1,000 กิโลกรัม ซ่ึงทําให�รับน้ํานักได�จริงเพียง 2 กล9องเท9าน้ัน แต9น้ําหนักผิดทําให�
การสามารถใส9ได�ถึง 20 กล9อง เม่ือเทียบกับน้ําหนักจริงคือ 20,000 กิโลกรัม ซ่ึงอาจทําให�เรือร9มได�เนื่องจาก
น้ําหนักเกิน เพราะเรือรับน้ําหนักได�เพียง 1,000 กิโลกรัมเท9าน้ัน           ซ่ึงเห็นการดังกล9าวอาจก9อให�เกิด
ความเสียหายได� 
  
 
 
 
 
 

2.  ทันเวลา ข�อมูลต�องทันเวลาและทันสมัย เพราะถ�าข�อมูลล�าสมัยหรือเก9าเกินไป ก็จะไร�
ประโยชน"และอาจสร�างความเสียหายได�เช9นกัน ตัวอย9างเช9น มีข�อมูลว9าทางการไฟฟiาจะดับไฟฟiาในบริเวณ
โรงงานทอผ�าแห9งหนึ่งเวลา 14.00น. แต9ข�อมูลส9งไปถึงโรงเรียนเวลา      13.55 น. กรณีน้ีอาจทําให�วิศกรผู�
ควบคุมเครื่องจักรเตรียมตัวหาไฟฟiาสาํรองหรือหยุดเคร่ืองไม9ทัน เม่ือไฟดับขณะที่เครื่องกําลังทํางานอยู9 
อาจทําให�เคร่ืองด�ายที่กําลังทอขาด และยุ9งเหยิงยากแก9การเริ่มต�นทํางานได�ใหม9 ทําให�เกิดความเสียหาย
หลายแสนบาท เป5นต�น 
 
 
 
 
 
 
 



 3. สอดคล�องกับงาน ข�อมูลต�องสอดคล�องกับงานท่ีทํา ตัวอย9างเช9น หากเราต�องการเดินทางไป
สถานที่แห9งหนึ่งของรถไฟ ข�อมูลที่เราต�องการคือตารางเวลาการเดินทางของรถไฟจากสถานที่เราจะไปข้ึน
รถไฟ ตารางเวลาเที่ยวบินของเคร่ืองบินโดยสารย9อมไม9มีประโยชน"ต9อการเดินทางของเรา เป5นต�น 
 4. สามารถตรวจสอบได�  ข�อมูลท่ีดีต�องสามารถตรวจสอบได�ว9าถูกต�อง น9าเชื่อถือหรือไม9 และรู�
แหล9งท่ีมาของข�อมูลท่ีสามารถอ�างอิงตรวจสอบได� ตัวอย9างเช9น ผลิตรถยนต"ยี่ห�อหนึ่งบอกว9ารถของตนเอง
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง ถ�าเขาต�องการลงโฆษณาจะต�องมีข�อมูลที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน"ได� 
ไม9เช9นนั้นจะถูกว9าโฆษณาเกินความเป5นจริงอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายได� 
 
 
 
 
 
 
 5. มีความสมบูรณ0ครบถ�วน ข�อมูลที่ดีจะต�องมีความสมบูรณ"และครบถ�วน การได�ข�อมูลเพียง
บางส9วนอาจไม9เพียงพอต9อการใช�งาน หรืออาจทําให�เกิดความเข�าใจผิด เกินผลเสียมากกว9าผลดีในการ
ทํางาน  
 
ชนิดของข�อมูล 
 
 ข�อมูลโดยทั่วไปมีหลายรูปแบบ แตกต9างกันทั้งชนิดและความหมาย และต�องจัดเก็บในส่ือชนิดใด
ชนิดหน่ึงท่ีสามารถนําออกมาใช�ประโยชน"ได� เราจําแนกข�อมูลตามลักษณะการจัดเก็บได� 4 ชนิด คือ 
 1. ข�อมูลที่เป5นตัวเลข (Numeric type) ใช�ระบุความหมายของส่ิงต9าง ๆ เชิงปริมาณ และสามารถ
นํามาคํานวณทางคณิตศาสตร" เช9น การ บวก ลบ คูณ หาร ได� เช9น ราคาสินค�า จาํนวนสิง่ของ ความสูง โดย
ระบุเป5นตัวเลขเท9านั้น เช9น ราคา 500 บาท จํานวน 2 กล9อง รวมเป5นเงิน 1,000 บาท เป5นต�น 
 2. ข�อมูลท่ีเป5นตัวอักขระ (Character type) ใช�บรรยายความหมายแทนข�อมูลบางอย9าง เช9น ชื่อ
คน ชื่อต�นไม� เป5นต�น 
 3. ข�อมูลที่เป5นตัวอักษรเลข (Alphanumeric type) หมายถึงมีทั้งตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ"
พิเศษ เช9น (!.,?*%$#@-+) ปนกัน ใช�บรรยายหรือสื่อความหมายต9าง ๆ  
 4. ข�อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อประสม เช9น ภาพ เสียง ข�อความปนกัน เป5นต�น เป5น
ข�อมูลอีกประเภทหนึ่งท่ีกล9าวถึงกันมาก แต9ความจริงแล�วข�อมูลชนิดน้ีถูกจัดเก็บในคอมพิวเตอร"ในรูปของ
ข�อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งในสามประเภทแรก 
 
 ข�อมูลดิบ ข�อมูลที่ได�รับมาจากท่ีต9าง ๆ นั้น หากมีจํานวนมากและไม9ผ9านการประมวลผลก็ยากที่จะ
นํามาเปรียบเทียบหาคุณค9า หรือค�นหาส่ิงที่ต�องการได�ง9าย ๆ ข�อมูลประเภทนี้เรียกว9าข�อมูลดิบ (raw data) 
ซ่ึงประกอบด�วยข�อมูลที่มีค9าและไม9มีค9าปะปนกันมากมาย เม่ือนําข�อมูลเหล9านี้มาผ9านกระบวนการที่
เหมาะสมก็จะสามารถคัดเลือกเอาเฉพาะข�อมูลที่เป5นประโยชน"สามารถนําไปใช�งานหรือช9วยในการตัดสินใจ
ได� ข�อมูลท่ีผ9านการคัดเลือกหรือประมวลผลเพื่อให�นําไปใช�ประโยชน"ได�น้ี เราเรียกว9า สารสนเทศ 
(Information) 



 
สารสนเทศ (Information) 
 
 สารสนเทศ คือ ข�อมูลท่ีผ9านการประมวลผลแล�วและมีความหมายเป5นประโยชน"ต9อผู�ใช� น่ัน
หมายความว9า ข�อมูลท่ีประมวลผลแล�วน้ันไม9ได�มีประโยชน"ไปเสียทั้งหมด และประโยชน"ที่มีก็แตกต9างกัน 
แล�วแต9การรับรู�ของแต9ละคน แต9ก9อนนั้นการตีความว9าอะไรเป5นสารสนเทศข้ึนอยู9กับสาขาวิชาหรือความ
สนใจของแต9ละคน ดังน้ันการให�คําจํากัดความของคําว9า สารสนเทศ จึงมีการเอนเอียงไปในทางสาขาวิชาใด
วิชาหน่ึง ข้ึนกับว9าใครเป5นผู�ให�คําจํากัดความ  
 ดังนั้นจึงสรุปได�ว9า สารสนเทศ คือ ข�อมูลที่มีความหมายและคุณค9าต9อผู�ใช� คุณค9าในท่ีนี้ไม9
จําเป5นต�องหมายถึงเงิน หรือประโยชน"เพื่อการวิเคราะห"และตัดสินใจเท9านั้น อาจเพื่อการอย9างอ่ืนก็ได� และ
สารสนเทศไม9จาํเป5นต�องอยู9ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษรเท9านั้น ตัวอย9างเช9น ลักษณะของต�นไม�ซึ่งเป5น
ผลลัพธ"ของกระบวนการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ บ9งของถึงเมล็ดพันธุ" กระบวนการเติบโต และความ
สมบูรณ"ของดินที่มันถือกําเนินข้ึนมา ดังนั้นลักษณะของต�นไม�จึงถือได�ว9าเป5นสารสนเทศอย9างหนึ่งสําหรับผู�ที่
มีความรู�ความสนใจเก่ียวกับต�นไม� และบ9งชี้ถึงสภาพของดินว9ามีความอุดมสมบูรณ"หรือไม9 แสดงว9าเฉพาะ
คนที่เข�าใจความหมายของมันเท9านั้นจึงจะได�รับสารสนเทศ 
 
การประมวลผลข�อมูลให�เปYนสารสนเทศ 
 
 ดังได�กล9าวมาแล�วว9า การจะสร�างสารสนเทศได�ต�องมีข�อมูลและการประมวลผล ก9อนที่จะ
ประมวลผลข�อมูลต�องทราบก9อนว9า เราจะจัดการเก่ียวกับข�อมูลได�อย9างไร 
 
ขั้นตอนการประมวลผลข�อมูล 
 1. การรวบรวมข�อมูล หมายถึง การเก็บข�อมูลจํานวนมากจากแหล9งกําเนิดมาทําการเข�ารหัสในรูป
ที่เหมาะสมต9อการจัดเก็บ และบันทึกในสื่อท่ีสามารถเก็บข�อมูลไว�ได�นาน ๆ เช9น จดบันทึกในกระดาษ
รวบรวมใส9แฟiม เก็บเข�าตู� หรือบนทึกลงในจานแม9เหล็กโดยระบบคอมพิวเตอร" นอกจากนี้ต�องทําการ
ตรวจสอบและแก�ไขข�อมูลที่ได�ก9อนนําไปเก็บ เพื่อให�ได�ข�อมูลท่ีครบถ�วนและถูกต�องแม9นยําอย9างแท�จริง 
 2. การบาํรุงรักษาและประมวลผลข�อมูล เป5นกระบวนการรักษาข�อมูลไว�ให�ใช�ได�ตลอดไป ซ่ึงอาจ
ประกอบด�วยการปรับปรุงข�อมูลให�ทันสมัยตลอดเวลา ทําการแยกประเภท จัดเรียงลําดับ และคํานวณหา
ข�อมูลใหม9จากข�อมูลท่ีมีอยู9แล�ว เพื่อให�ใช�งานได�หลากหลายมากข้ึน 
 3 การจัดการข�อมูล คือการสร�างระบบจัดข�อมูลจํานวนมากให�สามารถนําไปใช�งานได�อย9างรวดเร็ว
ทันเวลา ซ่ึงประกอบด�วยการจัดเก็บไว�ในแฟiมข�อมูลอย9างเป5นระบบ ทั้งแบบแฟiมกระดาษหรือแฟiมใน
คอมพิวเตอร" การสร�างฐานข�อมูล คือระบบเก็บข�อมูลขนาดใหญ9ท่ีมีการจัดระบบบํารุงรักษาไม9ให�ผิดเพี้ยน
หรือสูญหาย และการสร�างระบบค�นหาข�อมูลอย9างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบค�นได�รวดเร็ว  
และมีข�อมูลสะสมให�เลือกใช�มากมายการจัดการข�อมูลอย9างเป5นระบบ เริ่มต�นที่การสร�างฐานข�อมูลซ่ึงจะต�อง
ออกแบบให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค" ปEจจุบันน้ีมีซอฟต"แวร"หรือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสามารถใช�จัดการ
ข�อมูลได�อย9างมีประสิทธิภาพ เรียกว9า ระบบจัดการฐานข�อมูล เช9น Access หรือ Oracle 

 
แบบฝBกหัด 



เรื่อง ข�อมูล สารสนเทศ และการประมวลผล 
ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนตอบคําถามต9อไปนี้ให�ถูกต�องและสมบูรณ"ท่ีสุด 
 
1. ข�อมูลดิบคืออะไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2. ข�อมูลที่ดีต�องมีลักษณะอย9างไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
4. จงบอกวิธีการจัดเก็บข�อมูล 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
5. จงให�คําจํากัดความของคําว9าสารสนเทศ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
 

เกณฑ0การให�คะแนน ดี  ให�  2 พอใช�  ให�  1     ควรปรับปรุง  ให�  0 
เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ0 การสนใจในการตอบคําถาม 

ความกระตือรือร�น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

       ………. / …………… / ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู� 
ชือ่รายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม              รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  2    เร่ือง  การประมวลผลข�อมูล     
แผนการเรียนรู�ที่  3  เรื่อง การจัดเก็บสารสนเทศ   เวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

สาระสําคัญ 
 การจัดเก็บสารสนเทศ 
 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนบอกวิธีการจัดเก็บสารสนเทศได� 
 

สาระการเรียนรู� 
 คํานิยามของการจัดเก็บสารสนเทศ และวิธีการจัดเก็บสารสนเทศด�วยมือและด�วยคอมพิวเตอร" 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูถามนักเรียนว9า ห�องสมุดของโรงเรียนเรามีวิธีการจัดเก็บหนังสืออย9างไรเพื่อให� 
     เราสามารถค�นหาได� แล�วครูให�นักเรียนศึกษาใบความรู�เรื่องการจัดเก็บสารสนเทศ 
 2. ครูแจกใบความรู�เร่ือง การจัดเก็บสารสนเทศ 

3. เม่ือนักเรียนศึกษาแล�ว ให�นักเรียนออกแบบวิธีการจัดเก็บสารสนเทศของหนังสือ 
    ในห�องสมุดใหม9เพื่อให�สามารถค�นหาข�อมูลได�ง9ายยิ่งข้ึน 

 4. ครูแจกใบงาน เร่ือง การจัดเก็บสารสนเทศ 
 5. ครูสังเกตพฤติกรรมขณะที่นักเรียนศึกษาใบความรู�และทําแบบฝDกหัด 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1. ใบความรู�เรื่อง การจัดเก็บสารสนเทศ 
2. ใบงาน  เร่ือง การจัดเก็บสารสนเทศ 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.  วิธีการวัด 
- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจแบบฝDกหัด 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
      -  ใบงาน  เร่ือง การจัดเก็บสารสนเทศ 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 



 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู�   
เรื่อง การจัดเก็บสารสนเทศ 

 
 เม่ือมีสารสนเทศสะสมไว�มากข้ึน จําเป5นต�องมีการจัดการให�มีการสืบค�นและนํามาใช�งานให�สะดวก
ทันเวลาข้ึน ดังน้ัน จําเป5นต�องมีการจัดการสารสนเทศให�ดี เพื่อท่ีจะปiองกันปEญหาการมีสารสนเทศล�นเกิน 
จนไม9สามารถจะนาํสิ่งใดมาใช�ได�ถูก 
 คํานิยามของการจัดการสารสนเทศ มีว9า การจัดการสารสนเทศ หมายถึง วิธีการที่องค�การต�าง ๆ 
วางแผน จัดเก็บ จัดระบบ นํามาใช� ควบคุม เผยแพร� และกําจัดสารสนเทศ อย�างมีประสทิธิภาพ 
 ในทางปฏิบัติ การจัดการสารสนเทศประกอบด�วยการทํางานต9าง ๆ ทั้งแบบอัตโนมัติหรือทําด�วย
มือ เช9น 
 1. การจัดหมวดหมู9และกําหนดรหัสข�อ 
 2. การให�ดัชนีหัวเร่ือง วิชา สาขา 
 3. การสร�างและรวบรวมศัพท"เฉพาะที่ใช� 
 4. การทําเอกสาประกอบ ทําดัชนีตามชื่อ สถานท่ี และเหตุการณ" 
 5. การออกแบบโครงสร�างข�อมูลและฐานข�อมูล 
 6. การจัดเก็บเอกสาร หนังสือ ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส"และแบบปกติทั่วไป 
 7. การจัดเก็บภาพด�วยวธิีต9าง ๆ 
 8. การตรวจสอบและทบทวนสารสนเทศที่มีอยู9 รวมท้ังแหล9งที่มา กําจัดสารสนเทศท่ีล�าสมัย 
 

การจัดระบบสารสนเทศ จําเป5นต�องมีระบบสารสนเทศ คือเคร่ืองมือในการจัดการสารสนเทศ ซ่ึง
ประกอบไปด�วย 

1. ระบบคอมพิวเตอร" 
2. โปรแกรมจัดการฐานข�อมูล 
3. โปรแกรมประมวลผลข�อมูล 
4. เครือข9ายคอมพิวเตอร" 
5. บุคลากรท่ีเก่ียวข�อง เช9น พนักงานปiอนข�อมูล โปรแกรมเมอร" นักวิเคราะห"ระบบ 
ในยุคปEจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได�เจริญก�าวหน�าอย9างรวดเร็วมาก ระบบสารสนเทศสามารถ

จัดเก็บสารสนเทศไว�ในระบบคอมพิวเตอร"ได�แทบทุกรูปแบบ ยกเว�นกลิ่น ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
เป5นสิ่งท่ีเพิ่มศักยภาพ ความสามารถของมนุษย"ในการเรียนรู�และทํางานให�มีประสิทธิภาพสูงกว9าแต9ก9อนได�
อย9างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
เรื่อง การจัดเก็บสารสนเทศ 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนออกแบบการจัดเก็บสารสนเทศหนังสือห�องสมุดโรงเรียน 
 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
 

เกณฑ0การให�คะแนน ดี  ให�  2 พอใช�  ให�  1     ควรปรับปรุง  ให�  0 
เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ0 การสนใจในการตอบคําถาม 

ความกระตือรือร�น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

       ………. / …………… / ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
แผนการจัดการเรียนรู� 

ชือ่รายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม              รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  3    เร่ือง  การติดต9อสื่อสารผ9านเครือข9ายคอมพิวเตอร"  
แผนการเรียนรู�ที่  1  เรื่อง การค�นหาข�อมูลด�วย Google  เวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

 
สาระสําคัญ 
 การค�นหาข�อมูลบนอินเทอร"เน็ต 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนสามารถข�อมูลตามที่ต�องการจากเว็บไซต"ได� 
 

สาระการเรียนรู� 
 การค�นหาข�อมูลที่ต�องการจากเว็บไซต" www.google.co.th เพื่อให�ได�ข�อมูลท่ีต�องการโดยการ
ค�นหาชื่อเว็บ ค�นหาข�อมูล ค�นหารูปภาพ และอ่ืน ๆ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูให�นักเรียนเข�าห�องปฏิบัติการเพื่อใช�งานโปรแกรมท9องเว็บ  
 2. ให�นักเรียนเข�าสู9โปรแกรม Internet Explorer 
 3. ครูให�นักเรียนดูวีดีโอช9วยสอน เร่ือง การใช�งาน Google เพื่อค�นหาข�อมูล 
 4. ให�นักเรียนปฏิบัติโดยการเข�าไปยังเว็บไซต" Google เพื่อหาข�อมูล 
 5. ครูสังเกตการปฏิบัติและประเมินผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 
 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1. วีดีโอ เรื่อง การใช�งาน Google เพื่อค�นหาข�อมูล 
2. ใบงาน เร่ือง การค�นหาข�อมูลจาก Google 
3.  แบบประเมินผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.  วิธีการวัด 
- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจงาน 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
      -  ใบงาน เรื่อง การค�นหาข�อมูลจาก Google 

-  แบบประเมินผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 
 



 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน เรื่อง การค�นหาข�อมูลจาก Google 
ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนตอบคําถามต9อไปนี้โดยการค�นหาข�อมูลจาก www.google.co.th 
 
1. เว็บของกระทรวงศึกษาธิการคือ 
.................................................................................................................................................. 
2. เว็บท่ีเป5นแหล9งเรียนรู�ออนไลน" 

2.1................................................................................................................................. 
2.2................................................................................................................................. 
2.3................................................................................................................................. 

3. เว็บท่ีเพื่อความบันเทิง 
3.1................................................................................................................................. 
3.2................................................................................................................................. 
3.3................................................................................................................................. 

4. ภาพคอมพิวเตอร"แบบเป5นชุด 
    แหล9งท่ีได�ภาพมา.................................................................................................................. 
5. กล�องดิจิตอลตัวแรกของโลก 
    แหล9งท่ีได�ภาพมา.................................................................................................................. 
    รายละเอียดของเน้ือหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 
 

เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  1 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      
เกณฑ0 การเข�าสู9เว็บไซต"   5 คะแนน 

ข�อมูลที่ได�จากใบงาน   5 คะแนน 
 

คะแนนรวมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

   ………. / …………… / ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู� 
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม               รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  3    เร่ือง  การติดต9อสื่อสารผ9านเครือข9ายคอมพิวเตอร"  
แผนการเรียนรู�ที่  2  เรื่อง  การติดต9อด�วยไปรษณีย"อิเล็กทรอนิกส" เวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

 
สาระสําคัญ 
 เว็บไซต" ท่ีให�บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส" 
 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนบอกความหมายจดหมายอิเล็กทรอนิกส"ได� 
นักเรียนรู�จักแหล9งให�บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส" 
 

สาระการเรียนรู� 
 เว็บไซต"ท่ีให�บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส" เช9น Hotmail Yahoo Chaiyo Thaimail และเว็บอ่ืน 
ๆ อีกมากมาย 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูถามว9าปEจจุบันน้ีถ�าเราจะส9งจดหมายจะต�องทําอย9างไร  
 2. ครูบอกนักเรียนให�เข�าใจถึงระบบการส9งจดหมายปEจจุบันก9อน 
 3. ครูอธิบายว9า ระบบการส9งจดหมายปEจจุบัน คือ ผู�ส9งจะต�องมีที่อยู9คือบ�านเลขท่ี 
     และท่ีอยู9ของผู�ส9ง จะส9งถึงใคร ก็ต�องมีท่ีอยู9ของผู�รับก9อน ถ�าไม9ชัดเจนจดหมาย 
     อาจจะไม9ถึงถึงมือผู�รับ เราก็เร่ิมลงมือเขียนจดหมาย 
 
 4. ครูให�นักเรียนเขียนจดหมายคนละ 1 ฉบับเป5นข�อความส้ัน ๆ เพื่อให�นักเรียน 
     เขียนถึงเพื่อนต9างโรงเรียนกัน 
 5. เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จครูถามว9าแล�วจะส9งอย9างไร นักเรยีนต�องไปซ้ือซอง 

    จดหมายก9อนท่ีมีขายตามร�านหรือที่ทําการไปรษณีย"เพื่อใส9จดหมายที่เขียน 
    ลงไปในซอง 
       � 
6. เขียนช่ือผู�ส9ง และชื่อผู�รับลงในซองแล�วติดแสตมป�เพื่อให�จดหมายถึงผู�รับ 
    ซ่ึงในการส9งแต9ละครั้งอาจใช�เวลา 3-5 วัน 
7. ครูถามนักเรียนต9อว9า ถ�าต�องการส9งด9วนสุด ๆ แบบ 10 นาทีถึง จะทําอย9างไร 
    ครูแนะนําว9า อินเตอร"เน็ตช9วยเราได� 
8. ครูให�นักเรียนศึกษาใบความรู� เรื่อง ผู�ให�บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส" 
9. ให�นักเรียนทําแบบฝDกหัด เรื่อง การใช�จดหมายอิเล็กทรอนิกส" 

 



สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 
1. ใบความรู�เรื่อง เว็บไซต" 
2. แบบฝDกหัด เร่ือง เว็บไซต" 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 

การวัดผลประเมินผล 
1.  วิธีการวัด 

- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจแบบฝDกหัด 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
      -  แบบฝDกหัด เรื่อง เว็บไซต" 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 
 

 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 

 
 
 
 
 



ใบความรู�  เร่ือง  
ผู�ให�บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส0 

 
มารู�จักกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส0กันก�อน 
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส"ก็ไม9ต9างไปจากจดหมายทั่ว  ๆ ไป คือ จะต�องมีผู�ให�บริการ ซ่ึงเปรียบเทียบ
แล�วก็ท่ีทําการไปรษณีย"นี่เอง เป5นผู�จัดการส9งหรือรับจดหมายให�เรา ผู�ใช�งานจะต�องมีที่อยู9ของตนเองกับผู�
ให�บริการนั้น ๆ ซ่ึงสามารถขอได� บางท่ีอาจจะมีค9าบริการ แต9สําหรับของไทยมีฟรีหลายที่ การขอท่ีอยู9ส9วน
ใหญ9มักเรียกกันว9า อีเมล"แอดเดรส (E-mail Address) หรือเรียกสั้น ๆ ว9า อีเมล" (E-mail) เพื่อใช�ในการ
รับส9งจดหมายอิเล็กทรอนิกส" 

� 
เว็บไซต�ที่ให�บริการ 

1. www.hotmail.com 
 เป5นเว็บไซต"ของต9างประเทศ ซ่ึงปEจจุบันพัฒนาสามารถใช�งานภาษาไทยได� 
 

2. www.yahoo.com 
 เป5นเว็บไซต"ของต9างประเทศ ซ่ึงปEจจุบันพัฒนาสามารถใช�งานภาษาไทยได� 



 
3. www.chaiyo.com 
 เป5นผู�ให�บริการในประเทศไทยสําหรับคนไทย ออกแบบหน�าจอเป5นภาษาไทย สามารถใช�งานได�ง9าย 
 
4. www.thaimail.com 

 เป5นผู�ให�บริการในประเทศไทยสําหรับคนไทย ออกแบบหน�าจอเป5นภาษาไทย สามารถใช�งานได�ง9าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฝBกหัด เร่ือง การใช�จดหมายอิเล็กทรอนิกส0 
ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนตอบคําถามต9อไปนี้ให�ถูกต�องและสมบูรณ"ท่ีสุด 
 
1. ท่ีอยู9ของผู�ใช�จดหมายอิเล็กทรอนิกส"เรียกว9าอะไร 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
2. ผู�ให�บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส"เปรียบเสมือนกับสถานที่ใด 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
3. การส9งจดหมายธรรมดากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส"อะไรเร็วกว9า เพราะสาเหตุใด 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
4. จงบอกรายช่ือผู�ที่ให�บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส"มาอย9างน�อย 5 ชื่อ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
 

เกณฑ0การให�คะแนน ดี  ให�  2 พอใช�  ให�  1     ควรปรับปรุง  ให�  0 
เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ0 การสนใจในการตอบคําถาม 

ความกระตือรือร�น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

   ………. / …………… / ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู� 
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม               รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  3    เร่ือง  การติดต9อสื่อสารผ9านเครือข9ายคอมพิวเตอร"  
แผนการเรียนรู�ที่  3  เรื่อง  การติดต9อด�วยกระดานอิเล็กทรอนิกส" เวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

 
สาระสําคัญ 
 การติดต9อด�วยกระดานอิเล็กทรอนิกส" 
 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนบอกวิธีการติดต9อด�วยกระดานอิเล็กทรอนิกส"ได� 
 

สาระการเรียนรู� 
 การใช�กระดานอิเล็กทรอนิกส"เพื่อติดต9อสื่อสาร 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูถามว9าปEจจุบันน้ีถ�าเราจะส9งจดหมายจะต�องทําอย9างไร  
 2. ครูบอกนักเรียนให�เข�าใจถึงระบบการส9งจดหมายปEจจุบันก9อน 

4. ครูให�นักเรียนศึกษาใบความรู� เรื่อง กระดานอิเล็กทรอนิกส" 
5. ครูสังเกตพฤติกรรม 

 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1. ใบความรู�เรื่อง กระดานอิเล็กทรอนิกส" 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 

การวัดผลประเมินผล 
1.  วิธีการวัด 

- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจแบบฝDกหัด 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
 -  แบบทดสอบหลังเรียน 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู� 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 
 
 
 



 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู� 
เร่ือง กระดานอิเล็กทรอนิกส0 

 
 การติดต9อด�วยกระดานอิเล็กทรอนิกส" (Web Forum) เป5นการติดต9อสื่อสารผ9านเครือข9าย
คอมพิวเตอร"ที่คล�ายกับการเขียนข�อความไว�บนกระดาน เพือ่ให�กลุ9มคนท่ีต�องการจะส่ือสารกันมาอ9านและ
เขียนโต�ตอบกันได� แต9กระดานในท่ีนี้เป5นกระดานอิเล็กทรอนิกส"ที่ปรากฎหน�าจอคอมพิวเตอร"ผู�ใช�แต9ละราย 
ปEจจุบันนี้ เว็บไซต"ส9วนมากจะมีบริการนี้ไว�เพื่อให�ผู�เข�าสมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะเรื่องราวต9าง ๆ  
เว็บไซต"บางแห9งจัดตั้งเป5นเวทีแสดงความคิดเห็นในเรื่องต9าง ๆ แยกเป5นแต9ละกระดานสําหรับแต9ละเร่ือง 
เช9น กรณีเว็บไซต" www.pantip.com เป5นต�น นอกจากนั้น เว็บไซต"บางแห9งอนุญาตให�มีการจัดตั้ง ชุมชน 
สําหรับกลุ9มคนท่ีมีความสนใจเร่ืองเดียวกันใช�สื่อสารกันด�วยจดหมาย เอกสาร รูปภาพ ฯลฯ  เช9น MSN เป5น
ต�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
 

เกณฑ0การให�คะแนน ดี  ให�  2 พอใช�  ให�  1     ควรปรับปรุง  ให�  0 
เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ0 การสนใจในการตอบคําถาม 

ความกระตือรือร�น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

………. / …………… / ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดการเรียนรู� 

ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม               รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  4    เร่ือง  การนําเสนองานผ9านเครือข9าย             
แผนการเรียนรู�ที่  1  เรื่อง  รูปแบบการนําเสนองาน   เวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

สาระสําคัญ 
 ลักษณะงานที่ต�องใช�โปรแกรมนําเสนอ 
 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนสามารถเลือกงานเพื่อใช�โปรแกรมนําเสนอข�อมูลได� 
 

สาระการเรียนรู� 
 ลักษณะงานที่เป5นข�อความ รูปภาพ กราฟ และลักษณะงานอ่ืน ๆ ที่ต�องการนําเสนอ 
ด�วยโปรแกรม เพื่อให�น9าสนใจในการนําเสนอ 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูยกตัวอย9างหนังสือ หรือรายงาน 1 เล9ม ให�นักเรียนดู แล�วถามนักเรียนว9าคร ู
     จะอ9านรายงานให�ฟEง นักเรียนอยากฟEงหรือเปล9า และถามต9อว9าถ�ารายงานนี ้
     มีจอภาพให�ดูและมีเสียงด�วยนักเรียนจะเลือกแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 
 2. เม่ือนักเรียนเลือกแบบแล�ว ครูอธิบายให�ฟEงว9า การนําเสนอข�อมูล การรายงาน 
     หน�าชั้นเรียน บางครั้งการอ9านอย9างเดียวทําให�เราเบื่อ ไม9อยากฟEง มองไม9เห็นภาพ 
     ดังนั้น เราจึงต�องรู�จักวิธีการนําเสนอข�อมูลเพื่อให�คนสนใจในสิ่งที่เรากําลังพูด 
 
 3. ครูแนะนํานักเรียนว9าคอมพิวเตอร"มีหลายโปรแกรมที่จะช9วยเราให�สามารถนําเสนอ 
     งานในลักษณะต9าง ๆ เช9น ข�อความ ภาพ และเสียง เพื่อให�งานท่ีเรานําเสนอมีความ 
     น9าสนใจมากยิ่งข้ึน นั้นคือโปรแกรม Power Point ซ่ึงจัดอยู9ในชุดของโปรแกรมชุด 
     สํานักงาน 
 4. ครูให�นักเรียนตรวจสอบเก่ียวกับตนเอง แล�วนําเสนอข�อมูลของตนเองในใบงาน 
 5. ครูสังเกตพฤติกรรม 
 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1.  ตัวอย9างการนําเสนองานในลักษณะต9าง ๆ  
2. ใบงาน เร่ือง การนําเสนอข�อมูลส9วนตัว 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรม 

 



 
การวัดผลประเมินผล 

1.  วิธีการวัด 
- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจผลสาํเร็จของใบงาน 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
      -  ใบงาน เรื่อง การนําเสนอข�อมูลส9วนตัว 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 

 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 

 
 
 
 
 
 
 



ใบงาน 
เรื่อง การนําเสนอข�อมูลส�วนตัว 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง ให�นักเรียนสํารวจข�อมูลของตนเองเพื่อนําเสนอประวัติตนเอง 
 
1. ประวัติส9วนตวั 
 ชื่อ-สกุล.................................................................................................................... 
 วันเดือนป>เกิด.................................................................อายุ.................................... 
 บิดาชื่อ..................................................................................................................... 
 อาชีพบิดา................................................................................................................ 
 มารดาชื่อ................................................................................................................. 
 อาชีพมารดา............................................................................................................ 
2. ประวัติการศึกษา 
 กําลังเรียนอยู9ท่ีโรงเรียน.......................................................................................... 
 ชั้น......................................ครูประจําชั้นชื่อ........................................................... 
 ชอบวิชาอะไรมากที่สุด.......................................................................................... 
 ไม9ชอบวิชาอะไรมากที่สุด..................................................................................... 
3. ความใฝ[ฝEน 
 อยากทํางานอะไร.................................................................................................. 
 เหตุผลเพราะอะไร................................................................................................ 
 ดูตัวอย9างจากใคร.................................................................................................. 
4. เพื่อนสนิทที่สุดในห�อง 
 คนที่ 1 ................................................................................................................. 
 คนที่ 2 ................................................................................................................. 
 คนที่ 3 ................................................................................................................. 
 

��������	
������ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
 

เกณฑ0การให�คะแนน ดี  ให�  2 พอใช�  ให�  1     ควรปรับปรุง  ให�  0 
เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ0 การสนใจในการตอบคําถาม 

ความกระตือรือร�น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

   ………. / …………… / ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู� 
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม               รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  4    เร่ือง  การนําเสนองานผ9านเครือข9าย             
แผนการเรียนรู�ที่  2  เรื่อง  โปรแกรมช9วยสร�างงานนําเสนอ  เวลาเรียน   2  ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

 
สาระสําคัญ 
 การเรียกใช�งานโปรแกรม Power Point 
 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนสามารถเข�าสู9โปรแกรม Power Point ได�ถูกต�อง 
 

สาระการเรียนรู� 
 วิธีการเรียกใช�งานโปรแกรม Power Point  
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูให�นักเรียนเตรียมความพร�อมเพื่อเป�ดเคร่ืองคอมพิวเตอร" 
 2. แจกใบความรู� เร่ือง การเข�าสู9โปรแกรม Power Point เพื่อให�นักเรียนปฏิบัติตาม 
 3. เม่ือเคร่ืองพร�อม ครูให�นักเรียนปฏิบัติตามใบความรู� 
 4. ครูสังเกตพฤติกรรมการฝDกปฏิบัตินักเรียน 
 5. ให�นักเรียนทําแบบฝDกหัด เรื่อง วิธีการเข�าสู9โปรแกรม Power Point 
 
 
 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1.  ใบความรู�เร่ือง การเข�าสู9โปรแกรม Power Point 
2.  แบบฝDกหัด เร่ือง วิธีการเข�าสู9โปรแกรม Power Point 
3.  แบบสังเกตพฤติกรรม 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.  วิธีการวัด 
- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจแบบฝDกหัด 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
      -  แบบฝDกหัด เรื่อง วิธีการเข�าสู9โปรแกรม Power Point 

-  แบบสังเกตพฤติกรรม 
3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 

ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 



 
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบความรู� เร่ือง การเรียกใช�งานโปรแกรม Microsoft Power Point 
  ก9อนเริ่มต�นใช�งานโปรแกรม Microsoft Power Point เพื่อสร�างการนําเสนองานต9าง ๆ 
เราจาํเป5นต�องรู�วิธีการเรียกใช�งาน ท่ีถูกต�อง เพื่อให�ใช�โปรแกรมได�อย9างมีประสิทธิภาพ 
 
ขั้นตอนการเรียกใช�โปรแกรม 
 หลักจากที่เราเป�ดเครื่องคอมพิวเตอร"ข้ึนมาแล�ว การเรียกใช�งานโปรแกรม  
 มีข้ันตอนดังต9อไปน้ี 
 1. คลิกที่ปุ[ม   ที่อยู9บนทาสก"บาร" (Taskbar) 
  2. เลื่อนตัวชี้เมาส"ไปท่ีคําว9า Programs แล�วคลิกเลือกคําส่ัง   

Microsoft Power Point 
     ดังรูปต9อไปน้ี  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

� 

� � 



แบบฝBกหัด  
เร่ือง วิธีการเข�าสู�โปรแกรม Microsoft Power Point 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขท่ี..............ชั้น.................. 
คําช้ีแจ�ง .ให�นักเรียนเขียนข้ันตอนการเข�าสู9โปรแกรมต้ังแต9เริ่มต�นเป5นลําดับข้ันตอน 
 
1. จงเขียนวิธีการเข�าสู9โปรแกรม Power Point แบบเป5นข้ันตอน 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
2. จงบอกประโยชน"ของโปรแกรม Power Point 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการเรยีน 
 

เกณฑ0การให�คะแนน ดี  ให�  2 พอใช�  ให�  1     ควรปรับปรุง  ให�  0 
เกณฑ0การประเมิน การผ9านการประเมินทุกรายการต�องได�  1  ข้ึนไป 

เลขท่ี ช่ือ – สกุล คะแนน สรุป 
  2 2 2 รวม ผ9าน ไม9ผ9าน 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
เกณฑ0 การสนใจในการตอบคําถาม 

ความกระตือรือร�น 
การแสดงความคิดเห็น 

คะแนนรวมพฤติกรรมไม9น�อยกว9าร�อยละ 50  
ข�อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

( ลงชื่อ ) ………………………………………….… ผู�ประเมิน ( ครูผู�สอน ) 
   ( ………………………………………… ) 

………. / …………… / ………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดการเรียนรู� 
ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร"ในงานโรงแรม                รหัสวิชา 1052-7309 
หน�วยที่  5    เร่ือง การใช�งานโปรแกรมประยุกต"ในงานโรงแรม             
แผนการเรียนรู�ที่  1  เรื่อง เร่ิมต�นใช�โปรแกรมประยุกต"ในงานโรงแรม  เวลาเรียน   3  ชั่วโมง 
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. ……………        ภาคเรียนท่ี …. 

 
สาระสําคัญ 
 การเร่ิมต�นใช�งาน โปรแกรมประยุกต"ในงานโรงแรม 
ผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

นักเรียนสามารถเข�าสู9โปรแกรม โปรแกรมประยุกต"ในงานโรงแรม ได� 
 

สาระการเรียนรู� 
 การเข�าสู9โปรแกรม โปรแกรมประยุกต"ในงานโรงแรม เพื่อเตรียมพร�อมสําหรับการสร�าง Web 
Page 
 
กระบวนการจัดการเรียนรู� 
 1. ครูให�นักเรียนเตรียมพร�อมเพื่อเข�าห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร" 
 2. ครูให�นักเรียนเป�ดเคร่ืองพร�อมใช�งานและแบบใบความรู� 
 3. ครูแจกใบความรู�เร่ือง ข้ันตอนการเข�าสู9โปรแกรม 
 4. ครูให�นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนในการเข�าสู9โปรแกรมจากใบความรู� 
 5. ครูสังเกตการปฏิบัติของนักเรียนพร�อมประเมินผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวัง 
 
 
 
สื่อ/แหล�งการเรียนรู� 

1.  ใบความรู� เร่ือง ข้ันตอนการเข�าสู9โปรแกรม 
2.  แบบประเมินผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

 
การวัดผลประเมินผล 

1.  วิธีการวัด 
- สังเกตการฟEง และการตอบคําถาม 
- ตรวจผลสาํเร็จของใบงาน 

2.  เครื่องการวัดผลประเมินผล 
-  แบบประเมินผลการเรียนรู�ที่คาดหวัง 

3.  เกณฑ"การวัดผลประเมินผล 
ใช�การผ9านเกณฑ" ร�อยละ 70  ข้ึนไป 
 
 



บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู� 
 ผลการเรียนรู�ที่เกิดข้ึนกับผู�เรียน (เก9ง ดี  มีสุข) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ปEญหา / อุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 ข�อเสนอแนะ / แนวทางแก�ไข 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
 
        ลงชื่อ  ……………………………….…ผู�สอน 
                   (………………..  ……….) 
           ตําแหน9ง……………………………………………… 
       ………../…………./…………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


