
ผังโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้  คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1   เวลา 4 ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ผังภาพการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 4 ช่ัวโมง 

สาระส าคัญ คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีหลักการท างาน 3 ขั้นตอน คือ รับข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล การท างานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 
5 หน่วยส าคัญ ได้แก่ หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ ารอง และหน่วยส่งออก คอมพิวเตอร์มีบทบาทและประโยชน์ต่อมนุษย์ ดังนั้นจึงมี การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการท างาน บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และ
การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 

 

แผนที่ 1 (1 ชั่วโมง) 
เร่ือง ความหมายและความส าคัญของคอมพิวเตอร ์
ผลการเรียนรู้ อธิบายหลักการท างาน บอกองค์ประกอบและ   
                  หน้าท่ีขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์ได ้
สาระการเรียนรู้  การท างานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย หน่วยส าคัญ 5 หน่วย ได้แก่    
                 หน่วยรับเข้า   หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก  
                 หน่วยความจ ารอง และหน่วยส่งออก 
 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามรถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู ้
2. อยู่อย่างพอเพียง   
3. มุ่งมั่นในการท างาน    
     
    

ภาระ/ชิ้นงาน 
1. แบบฝึกหัด 
2. การน าเสนองานหน้าช้ันเรียนดว้ยสื่อไอซีท ี

 

แผนที่ 2 (3 ชั่วโมง) 
เร่ือง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร ์
ผลการเรียนรู้ อธิบายความหมาย บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์   
สาระการเรียนรู้  คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน  
                      กิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมาก  
                      ขึ้นคอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน เช่น   
                      แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบันเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูล 

 

 



แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทและประโยชนข์องคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 เวลา 3 ชั่วโมง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เป้าหมายการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมลู การเรียนรู้ สื่อสาร การแก้ปัญหา การ
ท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม 

ผลการเรียนรู้ อธิบายความหมาย บทบาท และประโยชน์ของ 

คอมพิวเตอร์   
สาระส าคัญ 
  คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนนิ
กิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม
มากขึ้นคอมพิวเตอรม์ีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน เชน่   
แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบนัเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมลู 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1.บอกบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์(K) 
 2.น าเสนอผลงานไอซีที (P) 
 3.มีความสนใจอยากรู้อยากเห็น (A) 
 4. ท างานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ (A) 

  สาระการเรียนรู้   
  1. คอมพิวเตอรม์ีบทบาทในการช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคม
มากขึ้น 
2.คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างาน เช่น 
แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบนัเทิง ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมลู 

สมรรถนะส าคัญ 

1. ความสามารถในการสื่อสาร: อธิบาย เขียน และน าเสนอ 
2. ความสามารถในการคิด: คิดวิเคราะห์ แปรความหมาย สรุปผล  
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต: ใช้กระบวนการกลุม่ปฏิบตัิ  
   กิจกรรมการเรียนรู ้
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา: แก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร ์
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย:ีน าเสนอด้วยสื่อไอซีท ี

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  1. ใฝ่เรยีนรู:้ ตั้งใจเรียน แสวงหาความรู้ใหม่แล้วมาสรุปเป็นความรู้ 
  2. อยู่อย่างพอเพียง: คิดและตัดสินใจในการปฏิบตัิกิจกรรมที่ได้รับ

มอบหมายเหมาะสมกับศักยภาพตนเอง/กลุ่ม เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์
อย่างประหยดั ใช้ความรู้สติปัญญาเตรยีมพร้อมและวางแผนการ
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างอดทนเป็นระบบและรอบคอบสมเหตสุมผล 

  3. มุ่งมั่นในการท างาน: อดทนตั้งใจรับผิดชอบท างานส าเร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 

2. หลักฐานการเรียนรู้ 

ภาระงาน/ชิ้นงาน : การน าเสนองาน “บทบาทและ
ประโยชน์ของคอมพิวเตอรด์้วยสือ่ไอซีที”  

การวัดประเมินผล : 
ประเด็น วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์

ประเมิน 
ด้าน K ตรวจผลงาน

น าเสนอไอซีที 
แบบประเมิน
งานน าเสนอ 

ร้อยละ 60 
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน P สังเกต
พฤติกรรมการ
ท างานเป็น
กลุ่ม 

แบบประเมิน
พฤติกรรมการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

ระดับ
คุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

ด้าน A สังเกต
พฤติกรรม
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

ระดับ
คุณภาพ 2 
ผ่านเกณฑ ์

 

3. กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู:้ การน าเสนองานด้วยสื่อไอซีที หัวข้อ 
บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร ์
สื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ :  
1. ใบความรู้ เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร ์

2. ใบงาน เรื่อง: การน าเสนองานด้วยสื่อไอซีที หัวข้อ บทบาท
และประโยชน์ของคอมพิวเตอร ์



กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทและประโยชนข์องคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 3 ชั่วโมง 

ชั่วโมงท่ี 1-3: กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์   

  ชั่วโมงท่ี 1 

๑. ครูชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องผ่านตามผลการเรียนรู้ จากนั้นให้นักเรียนดูภาพเจ้าของ 
Google (Larry Page and Sergey Brin) และห้องท างานของพนักงานในบริษัทนี้ ให้นักเรียนร่วมกัน
วิเคราะห์ถึงบทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในบริษัท Google  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสร็จแล้วต่อด้วยค าถามส าคัญ ได้แก่ 

- คอมพิวเตอร์มีบทบาทอย่างไรในชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
- การใช้งานคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนจ าเป็นต้องมีคุณธรรมหรือไม่อย่างไร 
- นักเรียนจะมีวิธีเตรียมตัวอย่างไรถ้าในอนาคตจะเกิดสงครามไอที 

๒. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 2 พร้อมฟังครูบรรยายเนื้อหาผ่าน Presentation ที่ฉายออกจอ 
โปรเจคเตอร์ โดยมีหัวข้อศึกษา  ดังนี้ 

- บทบาทของคอมพิวเตอร์ 
- ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน 
*** เมื่อหมดหัวข้อศึกษา ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม 

๓. จากการศึกษาหัวข้อประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้านใช้เป็นเครื่องมือในการท างาน ให้นักเรียนฝึกใช้
คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลบนเว็บไซต์ (เป็นการเตรียมพร้อมกับกิจกรรมกลุ่ม > น าเสนองานด้วยสื่อ



ไอซีที หัวข้อ  บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์) เมื่อนักเรียนเปิดครื่องเสร็จแล้วให้ปฏิบัติตามครู
สาธิตทีละข้ันตอน ดังนี้ 

- เข้าเว็บไซต์บริการ Search Engine (เปิดหลายแท็บ) เช่น Google.com Yahoo.com 
Lycos.com และ AltraVista.com เป็นต้น ให้ใช้ค าค้นเดียวกัน เช่นค าว่า “คอมพิวเตอร์” เมื่อได้
ผลลัพธ์แล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ความเหมือนความต่าง และให้นักเรียนตัดสินใจ 
เลือกใช้ข้อมูล 

- นักเรียนฝึก Copy ข้อมูล และ Save ไฟล์ภาพเพ่ือน าไปใช้งาน 
 
 
  ชั่วโมงท่ี 2    

๑. นักเรียนฟังครูอธิบายกิจกรรม การน าเสนองานด้วยสื่อไอซีที หัวข้อ บทบาทและประโยชน์ 
  ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีล าดับการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ให้หัวหน้ากลุ่มมาจับฉลากหัวข้อ ซึ่งประกอบด้วย 
   1.1 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา 

   1.2 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการเมืองการปกครอง 

   1.3 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 

   1.4 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

   1.5 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านสิ่งแวดล้อม 

- นักเรียนฟังครูอธิบายลักษณะของการสร้างงานน าเสนอ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องค้นหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ (ระบุแหล่งข้อมูลด้วยทุกครั้ง)ให้เลือกใช้โปรแกรมน าเสนอข้อมูลตามความถนัดหรือความ
สนใจ และเตรียมน าเสนอในชั่วโมงถัดไป (ฉายออกจอโปรเจคเตอร์) ให้เวลาน าเสนอกลุ่มละ 7-10 
นาที ต่อด้วยการซักถามจากเพ่ือนและครูอีกไม่เกิน 5 นาที  

- ให้นักเรียนเข้ากลุ่มด าเนินการตามกระบวนการในการท างานกลุ่มตามขั้นตอน คือประชุมวาง
แผนการท างานก าหนดเป้าหมาย แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล และเริ่มลงมือ
ท างาน ครูเดินดูเพ่ือให้ค าแนะน า เมื่อหมดเวลาแล้วให้นักเรียนบันทึกไฟล์งานใส่แฟลชไดรว์ไว้เพ่ือ
น าไปท าต่อนอกเวลาเรียน (หรือฝากไฟล์ไว้ที่เครื่องเซิรฟ์เวอร์ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์) 

๒. เปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามปัญหาหรือข้อสงสัย จากนั้นร่วมกันสรุปถึงบทบาทและประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์  
  
 
 

ชั่วโมงที่ 3กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การน าเสนองาน “บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ด้วยส่ือไอซีที”  



๑. นักเรียนฟังครูทบทวนขั้นตอนการน าเสนองาน  
๒. ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนองาน ประมาณ 15-20 นาที 
๓. จัดล าดับการน าเสนองานของนักเรียนด้วยวิธีจับฉลาก (ให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้จับฉลาก) 
๔. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนองานตามขั้นตอนและเวลาที่ก าหนดไว้ (สามารถเปลี่ยนแนวการ

น าเสนอให้น่าสนใจได้ เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างสร้างสรรค์) 
๕. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่นักเรียนได้รับจากหน่วยการเรียนรู้นี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางที่ครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทและประโยชนข์องคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 3 ชั่วโมง 

ครูผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
3 ห่วง 

ประเด็น 
หลักพอประมาณ หลักมีเหตุผล หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

1.ภาระงาน/หน้าที่ วิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาฯ             
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ 
และบริบทของโรงเรียน 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์บรรลุตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด  

มีการวางแผนและบริหาร
จัดการ เพื่อจัดการเรียนรู้ ให้
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ 
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  

2. การวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้สื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
/ ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตาม 
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น 
และเวลาเรียนของผู้เรียน 

เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนบรรลุตาม ตามที่
หลักสูตรก าหนด 
เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น 
และเวลาเรียนของผู้เรียน 

วางแผนการเตรียมการสอน
ไม่ให้บกพร่อง โดยจัดท า
แผนจัดการเรียนรู้ สื่อ             
แบบวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม  

3.เทคนิค/วิธีสอน เลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เหมาะกับบริบทของ  
ผู้เรียน ครู ชุมชน  
ธรรมชาติวิชา และ 
ทรัพยากรที่มีอยู่ 
 

ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้เห็นคุณค่า
การน าเทคโนโลยี สื่อ / 
แหล่งเรียนรู้ /ทรัพยากร
ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 จัดเตรียมสื่อ / แหล่งเรียนรู้ 
/ ทรัพยากรที่มี วัสดุ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนให้เพียงพอกับ
ผู้เรียน  

4. การเลือกใช้เครื่องมือ 
วิธีการและเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผล 

เลือกและใช้เครื่องมือ 
วิธีการ และเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผลให้
เหมาะสมกับกิจกรรมการ
เรียนรู้และศักยภาพของ
ผู้เรียน 

เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์การ
จัดการเรียนรู้ของ
หลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

เตรียมวิธีป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดจากการจัดการเรียนรู้ 
การใช้เครื่องมือ วัดและ
ประเมินผลบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

ความรู้:  รอบรู้หลักสูตรสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มัธยมศึกษาปีที่ 1 มาตรฐาน/ตัวชี้วัด     
            เนื้อหาความรู้เรื่อง พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ การวัดผล ประเมินผล และเทคนิควิธีสอน 
คุณธรรม: ใฝ่เรียนรู้ ความรับผิดชอบ ความเสียสละ  ความขยัน ความยุติธรรม รักและเมตตาต่อศิษย์ 



ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทและประโยชนข์องคอมพิวเตอร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 3 ชั่วโมง 

ผู้เรียนจะได้ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

หลักพอประมาณ หลักมีเหตุผล หลักสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
1.เลือกใช้ฮาร์ดแวร์และ 
ซอฟต์แวร์ตามความจ าเป็นใช้งาน
ไม่ฟุ่มเฟือยเสียค่าใช้จ่ายเกินความ
จ าเป็น 
2. แบ่งหน้าที่การท างานได้ตรง 
กับความสามารถของสมาชิกแต่ละ
คนในกลุ่มภายใต้เวลาที่ก าหนด 
3.ปฏิบัติงานโดยใช้ระยะเวลาที่
เหมาะสม ทั้งนี้ต้องเกิดจาก 
การวางแผนการท างานที่ดีและ
ท างานอย่างเป็นระบบรู้จักใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภาระงาน 

1.ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมต่างๆ ได้ตรงตามความ
ต้องการใช้งาน  
2. ยอมรับความคิดเห็นและ
ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม 
3.ใช้ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม 
ทักษะการใช้เทคโนโลยี การท างาน
นอกเวลาเรียนเพื่อให้ภาระงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย  
 

1. มีการวางแผนในการเรียน          
การท างานกลุ่มอย่างรอบคอบ
และเป็นระบบ  
2.เตรียมพร้อมแก้ปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนในช่วงที่สร้างงานและ
น าเสนอผลงาน 
3.เตรียมพร้อมส าหรับผลคะแนน
ที่จะได้รับจากการตรวจชิ้นงาน
และน าเสนองานของครูผู้สอน 

ความรู้:  มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างและน าเสนองาน รวมทั้งบริบทที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ใช้ความ
รอบคอบ ระมัดระวัง ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้อันจะน าไปสู่การสร้างงาน 
คุณธรรม: มีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน ขยัน รับผิดชอบ มุ่งมั่นในการท างาน มีความประหยัดในการเลือกวัสดุ
และอุปกรณ์เทคโนโลยี มีน้ าใจช่วยเหลือเพ่ือนในชั้นเรียนทั้งด้านความรู้และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับบริบทของ
การสร้างและน าเสนองานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และส่งงานตรงเวลา 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เรียนจะเรียนรู้การใช้ชีวิตที่สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 4 มิติตามหลัก ปศพพ. ดังนี้ 

ด้านองค์ประกอบ ด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม 

 

 

ความรู้ 

K 

-  มีความรู้ในเรื่อง
การสืบค้นการ สรุป
องค์ความรู้ และ
การจัดการความรู้
โดยใช้คอมพิวเตอร์
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันกับเพ่ือนและ
คร ู

-  ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการ
ท างานอย่าง
สร้างสรรค์ 

-  มีความรู้ในการ
เลือกใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 

- มีความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด
พลังงาน 

- รู้วัฒนธรรมในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

-  รู้วัฒนธรรม ในการ
แบ่งปัน การใช้
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในการ
สร้างชิ้นงาน 

 

 

ทักษะ 

P 

- มีทักษะในการ
เลือกคอมพิวเตอร์
และวัสดุอุปกรณ์
ประกอบในการ
สร้างงานและ
น าเสนออย่าง
เหมาะสม 

-  มีทักษะในการ
ท างานร่วมกัน
แบ่งปัน
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  

- ปฏิบัติตามระเบียบ
การใช้ คอมพิวเตอร์
ร่วมกับผู้อ่ืน 

- มีทักษะในการ
เลือกใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือใช้ประโยชน์ได้
อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 

- มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด
พลังงาน 

-  มีมารยาทในการใช้
เทคโนโลยีร่วมกับ
ผู้อื่น 

 

 

ค่านิยม 

A 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการวาง
แผนการท างาน
และการใช้วัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือให้เกิด
ความคุ้มค่า 

-  มีเจตคติท่ีดีใน
การใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือการน าเสนอ
ความรู้ 

-  มีเจตคติท่ีดีในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล
แบ่งปัน 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ในการ
ท างาน 

-ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการเป็น
แบบอย่างที่ดีในการ
ใช้คอมพิวเตอร์
ร่วมกับผู้อ่ืน 

-ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการ
เลือกใช้เทคโนโลยี 
อย่างเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการใช้
เทคโนโลยีอย่าง
คุ้มค่าและประหยัด
พลังงาน 

- ตระหนักและเห็น
คุณค่าของการใช้ การ
รักษาทรัพยากร
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัด และคุ้มค่า  

- มีเจตคติท่ีดีต่อ
วัฒนธรรมการใช้
เทคโนโลยีร่วมกับ
ผู้อื่น 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ชื่องาน ........................................................................................................ 

เลขท่ี 

 

 

ชื่อ – สกุล 

เกณฑ์การประเมิน 

คะ
แน

น 

1.ใฝ่รู้เรียนรู้ 2 .อยู่อย่างพอเพียง 3.มุ่งม่ันในการท างาน 

1.1 

ตั้งใจเรียน 

1.2 

แสวงหา
ความรู้ 

2.1 

พอประมาณ 

2.2 

มีภูมิคุ้มกัน 

3.1 

ตั้งใจ
ท างาน 

3.2 

เพียร
พยายาม 
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7                           
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ลงชื่อ.........................................................ผู้ประเมิน 

       (.........................................................) 

เกณฑ์การประเมิน 

0 – 10    คะแนน  ปรับปรุง 

11 – 15  คะแนน  พอใช้ 

16 – 20  คะแนน  ดี 

21 – 28           คะแนน  ดีมาก 



เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

4 3 2 1 

1. ใฝ่เรียนรู้ 

1.1 ตั้งใจ เพียร
พยายาม ในการ
เรียนและเข้าร่วม 
กิจกรรม 

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
การเรยีนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูต้่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนเป็นประจ า 

เข้าเรียนตรงเวลา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการ
เรียนรูม้ีส่วนร่วมใน
การเรยีนรู้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรูต้่าง ๆ 
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน มสี่วน
ร่วมในการเรียนรู้ 
และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรยีนรู้ต่าง ๆ 
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตั้งใจเรียน 

1.2 แสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ 
ต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่าง
เหมาะสม สรุปเป็น
องค์ความรู้ 
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ
เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี และ
สารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้สื่อได้อย่าง
เหมาะสมมีการ
บันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปเป็นองค์ความรู้
และแลกเปลีย่น
เรียนรู้ ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย และ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้จากหนังสือ 
เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ แหล่ง 

เรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียนและเลือกใช้
สื่อได้อยา่งเหมาะสม
มีการบันทึกความรู้
วิเคราะห์ข้อมูล สรุป
เป็นองค์ความรู้ และ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับผู้อื่นได ้

ศึกษาค้นคว้าความรู้
จากหนังสือ เอกสาร
สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี แหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอก
โรงเรียน เลือกใช้สื่อ
ได้อย่างเหมาะสม 
และมีการบันทึก
ความรู ้

ไม่ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู ้

 

 

 



2.อยู่อย่าง
พอเพียง 

2.1 ด าเนินชีวิต
อย่างพอประมาณ 
มีเหตุผล 
รอบคอบ มี
คุณธรรม 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยดั คุ้มค่าเก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี 
รอบคอบมีเหตุผล
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ไม่ท าให้ผู้อื่น
เดือดร้อน และให้
อภัยเมื่อผู้อื่น
กระท าผดิพลาด 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวม อย่าง
ประหยดั คุ้มค่า 
เก็บรักษาดูแลอย่าง
ดีรอบคอบ มี
เหตุผลไม่เอาเปรียบ
ผู้อื่น และไม่ท าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน 

ใช้ทรัพย์สินของ
ตนเองและ
ทรัพยากรของ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยดั คุ้มค่าเก็บ
รักษาดูแลอยา่งดี
รอบคอบ มีเหตผุล 

ใช้เงินและของใช้
ส่วนตัวอย่างไม่
ประหยดั 

2.2 มีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี ปรับตัว
เพ่ืออยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียนการ
ท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ยอมรับ การ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม สภาพ-
แวดล้อมและ
ปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมี
ความสุข 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในการวาง
แผนการเรียนการ
ท างาน และใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ครอบครัว ชุมชน
สังคม และ
สภาพแวดล้อม 

ใช้ ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร ในการวาง
แผนการเรียนการ
ท างานและใช้ใน
ชีวิตประจ าวันรบัรู้
การเปลีย่นแปลง
ของครอบครัว 
ชุมชนและภาพ
แวดล้อม 

ไม่วางแผนการ
เรียนและการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.มุ่งม่ันในการ
ท างาน 

3.1 ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่การ
งาน 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมายใหส้ าเร็จ 
มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้นด้วยตนเอง 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมายใหส้ าเร็จ 
มีการปรับปรุง และ
พัฒนาการท างาน
ให้ดีขึ้น 

ตั้งใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมายใหส้ าเร็จ 
มีการปรับปรุงการ
ท างานให้ดีขึ้น 

ไม่ตั้งใจปฏิบตัิ
หน้าท่ีการงาน 

3.2 ท างานด้วย 
ความเพียร
พยายาม และ 
อดทนเพ่ือให้งาน
ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาที่ก าหนดไมย่่อ
ท้อต่อปัญหา
แก้ปัญหาอุปสรรค
ในการท างาน และ
ช่ืนชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาในการ
ท างาน และช่ืนชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ท างานด้วยความ
ขยันอดทน และ
พยายามให้งาน
ส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย และชื่น
ชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทนใน
การท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินงานน าเสนอ 

ชื่องาน ........................................................................................................ 

ชื่อกลุ่ม................................................................................กลุ่มที่............................. 

ที ่ รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 

หัวข้อประเมิน 

คะ
แน

น กระบวนการ
ท างาน 

เนื้อหาความรู้ 
การใช้เทคโนโลยี
และการน าเสนอ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1               

2  
             

3  
             

4  
             

5  
             

6  
             

7  
             

8  
             

 

 

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

       (.........................................................) 

เกณฑ์การประเมิน 

       0 – 3     คะแนน  ปรับปรุง 

 4  – 6   คะแนน  พอใช้ 

 7  – 9  คะแนน  ดี 

10  – 12   คะแนน  ดีมาก 

 



เกณฑ์การประเมินงานน าเสนอ 

 

ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การประเมิน 

4 3 2 1 

กระบวนการท างาน  มีการวางแผน 
และแบ่งหน้าท่ีใน
การท างานชัดเจน 
เป็นระบบ  สมาชิก
ให้ความร่วมมือ
และกระตือรือร้น
ในการท างาน  

 มีการวางแผน และ
แบ่งหน้าท่ีในการ
ท างานชัดเจน 
สมาชิกให้ความ
ร่วมมือพอสมควร
และกระตือรือร้นใน
การท างาน  

 มีการวางแผน และ
แบ่งหน้าท่ีในการ
ท างานแต่ไม่ชัดเจน 
สมาชิกให้ความ
ร่วมมือบ้างแตไ่ม่
กระตือรือร้นในการ
ท างานเท่าท่ีควร  

 ขาดการวางแผน 
และแบ่งหน้าท่ีใน
การท างานท่ี
ชัดเจน สมาชิกให้
ความร่วมมือน้อย
และไม่
กระตือรือร้นใน
การท างาน  

เนื้อหาความรู้ เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์รอบคลุม
หัวข้อท่ีได้รับ 

ใช้ภาษาถูกต้องตาม
หลักไวทยากร 

เนื้อหาถูกต้อง
สมบูรณ์ครอบคลมุ
หัวข้อท่ีได้รับ 

ใช้ภาษาบางส่วนยัง
ไม่ถูกต้องตามหลัก
ไวทยากร 

เนื้อหาถูกต้องตาม
หัวข้อท่ีได้รับแต่ขาด
สาระส าคญับางส่วน 

ใช้ภาษาบางส่วนยัง
ไม่ถูกต้องตามหลัก
ไวทยากร 

เนื้อหาไมต่รงตาม
หัวข้อท่ีได้รับ 

ใช้ภาษาผิดหลักไว
ทยากรชัดเจน
หลายค า 

การใช้เทคโนโลยี
และการน าเสนอ 

น าเสนองานอย่าง
เป็นระบบ ชัดเจน 
มีความน่าสนใจมาก 
มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีน าเสนอ
ได้เป็นอยา่งดีเยี่ยม 
มีการป้องกันและ
แก้ปัญหาเบื้องต้น
ได ้

น าเสนองานอย่าง
เป็นระบบ ชัดเจน มี
ความน่าสนใจมาก มี
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีน าเสนอ
ได้เป็นอยา่งดี และ
สามารถแก้ปัญหา
เบื้องต้นได้บางส่วน 

น าเสนองานอย่าง
เป็นระบบแต่ไม่
ชัดเจน  มีความ
น่าสนใจพอสมควร 
มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีน าเสนอ
ได้ดีพอสมควร และ
สามารถแก้ปัญหา
เบื้องต้นได้บางส่วน 

น าเสนองานอย่าง
ไม่เป็นระบบ  ขาด
ความน่าสนใจขาด
ทักษะในการใช้
เทคโนโลยีน าเสนอ 
ไม่สามารถ
แก้ปัญหาเบื้องต้น
ได ้

 

 

 

 

 



     ใบความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

1. บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน 

     คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้ 

1.1 ธุรกิจทั่วไป  เช่น น าคอมพิวเตอร์ไปช่วยภายในบริษัท ซึ่งในบรษิัทเองอาจแยกโครงสร้างการท างานออกเป็นแผนกต่างๆ   เช่น 
แผนกบุคลากร แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อ   สามารถน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการพิมพ์จดหมายและเอกสาร จัดเก็บประวัติพนักงาน 
จัดท างบประมาณ และปัจจุบันกม็กีารน าเครื่องคอมพิวตอร์ Notebook มาใช้งานมากขึ้น   นอกเหลือจากการใช้เครื่อง Desktop 

1.2 ธนาคาร ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยงานแทบจะครบวงจร ท้ังงานด้านการให้บริการแกลู่กค้า และงานภายใน ของธนาคารเอง    
และปัจจุบันก็ให้บริการในการท าธุรกรรมบน Internet มากขึ้น 

1.3 ด้านวิทยาศาสตร์ น าคอมพิวเตอร์มาช่วยพัฒนาทฤษฎีต่าง ๆ ใช้แลกเปลีย่นข่าวสารระหว่างกัน และนักวิทยาศาสตร์ยังใช้
คอมพิวเตอร์ในการจ าลองเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ท านายความรุนแรงของแผ่นดินไหวท่ีมผีลกระทบต่ออาคาร ใช้ดาวเทียมในการ
ส ารวจระบบสุริยะจักวาลเพื่อน าข้อมูลกลับมายังโลก 

1.4 ด้านวิศวกรรม ใช้ในการประดษิฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น วิศวกรรมยานยนต์ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจ าลองรถยนต์รุ่น
ต่าง ๆ หรือสร้างแบบจ าลอง (Model) ส าหรับทดสอบการชนและการกระแทก เป็นต้น 

1.5 ด้านอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต สามารถใช้หุ่นยนต์ท างานแทนคนส าหรับงานท่ีเสี่ยงอันตราย เช่น ใช้หุ่นยนต์พ่นสี     
เชื่อมตัดส่วนโค้งต่าง ๆ ของตัวรถยนต ์

1.6 ด้านการศึกษา น าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงานได้เกือบทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

1.7 ด้านการแพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรค ผ่าตัด ผลติอุปกรณ์ด้านการแพทย์ เป็นต้น 

1.8 ด้านการทหาร ใช้ค านวณวิธีกระสุนของปืนใหญ่ และความแม่นย าในการยิง 

1.9 ด้านการบันเทิง ใช้สร้างโน้ตเพลง ออกแบบตกแต่งภาพเสมือนจริง   สร้างภาพเคลื่อนไหว สร้างภาพยนตร์   Animation  

เป็นต้น 

1.10สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน    ใช้ในการค้นหาข้อมูลข่าวสารทีต่้องการในแต่ละวัน 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

    - คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมตา่งๆ และตอบสนองความต้องการเฉพาะบคุคลและสงัคมมากขึน้ 

    - คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการท างาน เชน่ 

แก้ปัญหา สร้างงาน สร้างความบนัเทิง ติดตอ่สือ่สาร ค้นหาข้อมลู 

 



1.11 ระบบบ้านอัจฉริยะ   ระบบภายในบ้านจะสามารถควบคุมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์    อุณหภูมิภายในบ้านจะได้รับการปรับให้
คงที่ ม่านจะปรับตามทิศทางของแสง  ซึ่งสอดคล้องกับแสงไฟในบ้าน  สามารถ  Connect เข้าไปท างานใน Office ได้โดยผ่าน
คอมพิวเตอร์ Network 

1.12 การรักษาผู้ป่วยทาง Internet ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการอยู่คนท่ีกันเป็นบริการตรวจสุขภาพผา่นระบบเครือข่ายใช้กล้อง        
Digital และอุปกรณต์รวจจับสญัญาณต่าง ๆ เพื่อตรวจอาการผูป้่วย 

1.13 ห้องสมุดในบ้านสามารถใช้ระบบ Virtual Library จ าลองห้องสมุดเสมือนจริง    เหมือนยกห้องสมุดมาไว้ท่ีบ้าน 

1.14 ชิปสมองเทียม สามารถฝังไมโครชิปเข้าไปในสมองมนุษย์ท่ีก าลังจะตายให้กลับฟื้นมาใหม่ ใช้ในการรักษาโรคทางสมองส าหรับ        
ผู้สูงอายุ เช่น อัลโซเมอร์  พาร์กินสัน   ลมบ้าหมู  พัมพาต 

ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ 

      2.1 ต่อบุคคล  

           ด้านบวก 

            1. คอมพิวเตอร์จะช่วยคอยสนับสนุนและตัดสินใจแทนอาจท าให้รู้สึกดีที่งานดูง่ายขึ้น 

            2. คอมพิวเตอร์ช่วยท างานแทนมนุษย์ไดห้ลายด้าน และช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายในระบบอินเทอร์เน็ต 

            3. ในด้านอาชีพและการแข่งขัน ถ้ามีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ โอกาสได้งานก็จะสูงขึ้น   

            ด้านลบ  

1.คนจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดมนุษยสมัพันธ์มากขึ้นเนื่องจากมี  Internet เข้ามาแทนท่ีการสือ่การและการท างานใน  
  รูปแบบเดิม 
2.ความกังวลในข่าวสารที่มากเกินไป อาจมีความผิดหวังจากคุณภาพของข่าวสารที่ไดร้ับบน Web site    
3.ผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานหลายชั่วโมงอาจท าให้เกดิความตึงเครียดต่อ 
  ร่างกายการนั่งท างานในท่าเดิมซ้ าๆ  ท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ   

2.2 ต่อสังคม 

            1. ช่วยส่งเสริมงานค้นคว้าด้านเทคโนโลยี  

            2. ช่วยส่งเสริมด้านความสะดวกสบายของมนุษย์  

            3. ช่วยส่งเสริมสติปัญญาของมนุษย์  

            4. ช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย  

 

 

 

 

 

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 

 



ใบงาน เรื่อง การน าเสนองานด้วยสื่อไอซีที 

หัวข้อ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ 

ค าชี้แจง 

 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-6 คน (เลือกหัวหน้ากลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่ม) 

 2. ให้หัวหน้ากลุ่มมาจับฉลากเลือกหัวข้อน าเสนอ ซึ่งมีทั้งหมด 5 หัวข้อ ดังนี้ 

 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา 
 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการเมืองการปกครอง 
 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
 บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในด้านสิ่งแวดล้อม 

3. ให้นักเรียนเข้ากลุ่มเพ่ือวางแผนการท างาน แบ่งงาน มอบหน้าที่รับผิดชอบ และเตรียม 
     น าเสนองานหน้าชั้นเรียนด้วยสื่อไอซีที ในชั่วโมงถัดไป 
4. ให้เวลาน าเสนองานกลุ่มละ 7-10 นาที จากนั้นเตรียมตอบค าถามจากเพ่ือนและครู 
5. นักเรียนสามารถเลือกโปรแกรมส าหรับสร้างงานน าเสนอได้ตามความชอบ ความถนัดหรือ 
      ความสนใจ 
6.  กรณีคัดลอกข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลใด ให้ระบุแหล่งข้อมูลนั้นด้วยทุกครั้ง เช่น หาข้อมูล 
      มาจากเว็บไซต์ของกระทรวงไอซีที ให้ระบุแหล่งข้อมูลเป็น www.mict.go.th 
7.  ให้นักเรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการท างาน 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“งานกลุ่ม เราต้องช่วยกันนะ” 



 

 

 

 

 

 


