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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ข้ อมูลและสารสนเทศ 2 ชั่วโมง
วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ...............
1. สาระสํ าคัญ
ข้อมูล (Data) เป็ นข้อเท็จจริ งต่าง ๆ ในรู ปตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รู ปภาพ หรื อเสี ยง
ซึ่งมีอยูใ่ นชีวิตประจําวันและสามารถเก็บบันทึกแล้วนํามาใช้ประโยชน์ในภายหลังได้
สารสนเทศ (Information) เป็ นสิ่ งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ซึ่งสามารถแสดงในรู ปข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรื อรู ปภาพ
2. ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายความหมายของข้อมูลและสารสนเทศได้
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของข้อมูลและสารสนเทศได้
4. สาระการเรียนรู้
ข้อมูลและสารสนเทศ
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
(ชั่วโมงที่ 1)
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
ครู จัดเตรี ยมตารางแสดงสารสนเทศ สถิติขอ้ มูลนักเรี ยน ให้นกั เรี ยนสังเกตข้อมูลใน
ตาราง ร่ วมกันอภิปรายว่ามีวิธีการแสดงสารสนเทศรู ปแบบอื่นอีกหรื อไม่
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Internet Explore เชื่อมต่อ URL: www.kruwisutthipong.com
2 . นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง การประมวลผลข้อมูล จํานวน 15 ข้อ เวลา 10
นาที
3 . นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาในบทเรี ยนออนไลน์ กลุ่มสารการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
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4. นักเรี ยนแบ่งกลุ่มระดมสมองรวบรวมข้อมูลในรู ปตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์
รู ปภาพ และเสี ยง โดยให้นกั เรี ยนสังเกตข้อมูล ลักษณะการประมวลผลและสารสนเทศที่ได้สรุ ป
เป็ นแผนผังความคิด
5 . ครู สุ่มกลุ่มนักเรี ยนนําเสนอผังความคิดของกลุ่ม
(ชั่วโมงที่ 2)
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
1. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปสิ่ งที่เรี ยน
2. นักเรี ยนแต่ละคนสรุ ปความรู ้เป็ นแผนที่ความคิดลงในสมุด
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนเก็บข้อมูลของเพื่อนในกลุ่ม แล้วช่วยกันประมวลผลเป็ นสารสนเทศลงใน
ใบงานที่ 1
ขั้นที่ 5 ขั้นการนําไปใช้
นักเรี ยนเก็บข้อมูลแล้วนํามาประมวลผลเป็ นสารสนเทศ โดยเลือกวิธีการประมวลผล
ได้เหมาะสม
6. สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. บทเรี ยนออนไลน์ www.kruwisutthipong.com
2. ใบงานที่ 1 เรื่ อง ข้อมูลและสารสนเทศ
7. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู ้ (K)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (A)
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. สังเกตการให้ความร่ วมมือ
1. ตรวจแผนผังความคิดและ 1. สังเกตความสนใจ ความ
ตั้งใจทํางานและความเต็มใจใน ในการทํากิจกรรมกลุ่ม
ผลงานจากการประมวลผล
การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
ข้อมูลเป็ นสารสนเทศ
2. วจแบบทดสอบก่อนเรี ยน ความรู ้ต่าง ๆ
2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ
(Pre-test)
รับผิดชอบในการทํางานที่
ได้รับมอบหมาย
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ใบงานที่ 1 เรื่อง ข้ อมูลและสารสนเทศ
แผนการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่อง ข้ อมูลและสารสนเทศ เวลา 20 นาที
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
1.
อธิบายความหมายของข้อมูลและสารสนเทศได้
การปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 1 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4–6 คน เก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลของเพื่อนในกลุ่มบันทึก
ลงในตารางแล้วคํานวณหาค่าเฉลี่ย
ข้ อมูลสมาชิกในกลุ่ม
อายุ (ปี )
รายรับ/วัน
รายจ่ าย/วัน

รายชื่อสมาชิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ลงชื่อ

ผู้ปฏิบัติงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การจัดการข้ อมูลและรหัสแทนข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ 2 ชั่วโมง
วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ...............
1. สาระสํ าคัญ
การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เป็ นการแปลงข้อมูลที่เป็ นตัวอักษร ตัวเลข หรื อ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นรู ปแบบที่เครื่ องคอมพิวเตอร์เข้าใจ เรี ยกว่า การแทนข้อมูลของ
คอมพิวเตอร์ โดยใช้รหัสแทนข้อมูลซึ่งจะเป็ นรหัสของเลขฐานสอง คือ 0 และ 1 นํามาประกอบกัน
เป็ นชุด
2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายวิธีการจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์และยกตัวอย่างรหัสแทนข้อมูลได้
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีการจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์และยกตัวอย่างรหัสแทนข้อมูลได้
4. สาระการเรียนรู้
1. การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์
2. รหัสแทนข้อมูล
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
(ชั่วโมงที่ 1)
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
1. ครู เขียนเลขศูนย์ และเลขหนึ่งไว้บนกระดาน แล้วให้ขอ้ มูลกับนักเรี ยนว่า
คอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลรู ปแบบต่าง ๆ ในรู ปของเลขฐานสองและมีหน่วยเรี ยกว่า บิต (Bit)
2. ครู แสดงรหัสแทนข้อมูล ตัวอักษร A ตั้งคําถามกระตุน้ ความสนใจของนักเรี ยนว่า
ตัวอักษรแต่ละตัวมีรหัสต่างกัน ข้อมูลชื่อของนักเรี ยนจะเขียนอย่างไร
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Internet Explore เชื่อมต่อ URL: www.kruwisutthipong.com
2 . นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ อง การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และรหัสแทนข้อมูล ใน
บทเรี ยนออนไลน์
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ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
นักเรี ยนร่ วมกันสรุ ป เรื่ อง การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และรหัสแทนข้อมูล เป็ น
แผนที่ความคิด ดังนี้
การจัดการ
ข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์

รหัสแทน
ข้อมูล

(ชั่วโมงที่ 2)
ขั้นที่ 4 ฝึ กฝนผู้เรียน
1.
นักเรี ยนตอบคําถามเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และฝึ กฝนการแปลง
ข้อมูลรหัสแอสกีและรหัสเอบซีดิก โดยใช้คาํ ที่มีตวั อักษรหรื อตัวเลขไม่เกิด 6 อักขระ ลงในใบงาน
ที่ 2
ขั้นที่ 5 การนําไปใช้
1.
นักเรี ยนจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยการแทนข้อมูลด้วยรหัสแอสกีและรหัสเอบ
ซีดิกจากข้อมูลรู ปแบบต่าง ๆ
6. สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. ชุดรหัสแทนข้อมูลแบบเอบซีดิก แอสกี แทนคําหรื อจํานวนต่าง ๆ
2. ใบงานที่ 2 เรื่ อง การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และรหัสแทนข้อมูล
3. บทเรี ยนออนไลน์ www.kruwisutthipong.com
7. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู ้ (K)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (A)
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. สังเกตความสนใจและความ 1. สังเกตการมีทกั ษะในการ
1. สังเกตจากการแทนรหัส
ข้อมูล การบอกชื่อรหัสและ กระตือรื อร้นในการแทนรหัส ค้นหาความรู ้และนําเสนอ
ข้อมูล
ข้อมูล
ชื่อหน่วย
2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ
2. ตรวจแผนผังความคิด
รอบคอบ ความตั้งใจและการ
ให้ความร่ วมมือ
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ใบงานที่ 2 เรื่อง การจัดการข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ และรหัสแทนข้ อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การจัดการข้ อมูลและรหัสแทนข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ เวลา 20 นาที
ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง
1. อธิบายวิธีการจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์และยกตัวอย่างรหัสแทนข้อมูลได้
การปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 1 เติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. อธิบายเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์

2. อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของรหัสเอบซีดิกและรหัสแอสกีมาพอเข้าใจ

3. รหัส Unicode เหมือนหรื อต่างจากรหัสเอบซีดิกและรหัสแอสกีอย่างไร

กิจกรรมที่ 2 แปลงข้อมูลรหัสแอสกีและเอบซีดิก โดยเขียนคํา จํานวนที่มีตวั อักษรหรื อตัวเลข
ไม่เกิน 9 อักขระ ลงในช่องว่างทางซ้ายมือ และเขียนรหัสแทนข้อมูลลงในช่องขวามือ
รหัสคือ
1.
2.

รหัสคือ

3.

รหัสคือ

4.

รหัสคือ

5.

รหัสคือ

ลงชื่อ

ผู้ปฏิบัติงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หน่ วยของข้ อมูล 2 ชั่วโมง
วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ...............
1. สาระสํ าคัญ
หน่วยของข้อมูลคอมพิวเตอร์มีหลายขนาด สามารถจัดเรี ยงลําดับจากขนาดเล็กไปถึง
ขนาดใหญ่ได้โดยเริ่ มจาก บิต (Bit) ตัวอักษร (Byte) เขตข้อมูลหรื อฟิ ลด์ (Field) ระเบียน(Record)
แฟ้ มข้อมูล (File) และฐานข้อมูล (Database)
2. ผลการเรียนรู้ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายความแตกต่างของหน่วยข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดต่าง ๆ ได้
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายความแตกต่างของหน่วยข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดต่าง ๆ ได้
4. สาระการเรียนรู้
หน่วยของข้อมูล ได้แก่ บิต (Bit) ตัวอักษร (Byte) เขตข้อมูลหรื อฟิ ลด์ (Field) ระเบียน
(Record) แฟ้ มข้อมูล (File) และฐานข้อมูล (Database)
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
(ชั่วโมงที่ 1)
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
1. ครู ทบทวนความรู ้เกี่ยวกับหน่วยของข้อมูล จากเรื่ องการจัดการข้อมูลและรหัสแทน
ข้อมูล โดยสุ่ มนักเรี ยนออกมาเขียนรหัสแทนข้อมูลแบบแอสกีแทนเลขที่ของตนเอง
2. ครู ช้ ีที่เลขตัวแรกของชุดรหัส ให้นกั เรี ยนตอบว่ามีหน่วยอย่างไร และชี้รวมทั้ง 8 ตัว
จะมีหน่วยว่าอย่างไร
3. ครู ถามคําถามเพื่อกระตุน้ ความสนใจว่าถ้าให้นกั เรี ยนเขียนรหัสแทนข้อมูล ของ
นักเรี ยนทั้งชั้นจะมีหน่วยของข้อมูลอย่างไร
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ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Internet Explore เชื่อมต่อ URL: www.kruwisutthipong.com
2 . นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ อง การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และรหัสแทนข้อมูล
ในบทเรี ยนออนไลน์
(ชั่วโมงที่ 2)
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุ ป
1. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปความรู ้จากเรื่ องที่เรี ยน
ขั้นที่ 4 ขั้นฝึ กฝนผู้เรียน
1.
นักเรี ยนเรี ยงลําดับหน่วยของข้อมูลให้ถูกต้อง พร้อมเขียนอธิบายลักษณะของหน่วย
ของข้อมูล และเลือกข้อความที่เป็ นหน่วยของข้อมูลให้สมั พันธ์กนั ลงในใบงานที่ 3
ขั้นที่ 5 การนําไปใช้
นักเรี ยนจําแนกลักษณะหน่วยของข้อมูลและจัดเรี ยงลําดับขั้นขนาดหน่วยของข้อมูล
6. สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. บทเรี ยนออนไลน์
www.kruwisutthipong.com
2. ใบงานที่ 3 เรื่ อง หน่วยของข้อมูล
7. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู ้ (K)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (A) ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. ตรวจผลงานจากการเขียน 1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตพฤติกรรมขณะทํา
เรี ยงลําดับขั้นหน่วยของข้อมูล กระตือรื อร้นในการค้นหาและ กิจกรรมใบงาน
นําเสนอข้อมูล
2. ตรวจผลงานจากการทํา
2. สังเกตพฤติกรรมด้านความ
กิจกรรมใบงาน
รับผิดชอบในการทํางานที่
ได้รับมอบหมาย
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ใบงานที่ 3 เรื่อง หน่ วยของข้ อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง หน่ วยของข้ อมูล เวลา 20 นาที
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายความแตกต่างของหน่วยข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดต่าง ๆ ได้
การปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 1 เรี ยงลําดับขั้นหน่วยของข้อมูลจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่แล้วเขียนอธิบาย
ลักษณะของหน่วยข้อมูล
บิต
ตัวอักษร
เขตข้ อมูลหรื อฟิ ลด์
ระเบียน
แฟ้ มข้ อมูล
ฐานข้ อมูล

กิจกรรมที่ 2 นําตัวอักษรหน้าข้อความที่เป็ นข้อมูลมาใส่ ในช่องว่างหน้าชื่อหน่วยของข้อมูล
ที่สมั พันธ์กนั
1. เขตข้อมูล ก.
0 หรื อ 1
2. ตัวอักษร
ข. แฟ้ มประวัติและคะแนนของนักเรี ยนชั้น ม.1
3. บิต
ค. 01000001
4. ฐานข้อมูล ง.
สถิติการเกิดอุบตั ิเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
5. ระเบียน
จ. สมุดบันทึกผลการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
6. แฟ้ มข้อมูล ฉ.
รหัสประจําตัวคือ 4701159
ลงชื่อ

ผู้ปฏิบัติงาน
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แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ลักษณะการประมวลผลข้ อมูล 2 ชั่วโมง
วันที่............เดือน................................... พ.ศ. ...............

1. สาระสํ าคัญ
ลักษณะการประมวลผลข้อมูล สามารถแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การประมวลแบบกลุ่ม
(Batch Processing) ซึ่งจะมีลกั ษณะการสะสมข้อมูลไว้เมื่อถึงเวลาจึงประมวลผลพร้อมกัน และการ
ประมวลผลแบบทันที (Real -time Processing) จะประมวลผลพร้อมกับข้อมูลทันที
2. ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
1. อธิบายลักษณะการประมวลผลข้อมูลได้
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะการประมวลผลข้อมูลได้
4. สาระการเรียนรู้
1. การประมวลผลแบบกลุ่ม
2. การประมวลผลแบบทันที
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้
(ชั่วโมงที่ 1)
ขั้นที่ 1 ขั้นนํา
1. ให้นกั เรี ยนสังเกตใบเสร็ จรับเงิน 2 ประเภท แล้วเปรี ยบเทียบ ดังนี้
1.
1 ใบเสร็ จรับเงินค่าโทรศัพท์ (การประมวลผลแบบกลุ่ม)
1.
2 ใบเสร็ จรับเงินจากร้านสะดวกซื้อ (การประมวลผลแบบทันที)
2. ครู สุ่ มนักเรี ยนนําเสนอผลสรุ ปการเปรี ยบเทียบและยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
1. นักเรี ยนเปิ ดโปรแกรม Internet Explore เชื่อมต่อ URL: www.kruwisutthipong.com
2
. นักเรี ยนศึกษาเนื้อหาเรื่ อง การจัดการข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และรหัสแทนข้อมูล
ในบทเรี ยนออนไลน์
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(ชั่วโมงที่ 2)
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุป
1. นักเรี ยนร่ วมกันอภิปรายสรุ ปเนื้อหาที่เรี ยน
2. นักเรี ยนทําแบบทดสอบหลังเรี ยน หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 4 เรื่ อง การประมวลผลข้อมูล
จํานวน 10 ข้อ
ขั้นที่ 4 ฝึ กฝนผู้เรียน
1. นักเรี ยนสรุ ปเนื้อหาเรื่ องลักษณะการประมวลผลข้อมูลเป็ นแผนที่ความคิด
2.
นักเรี ยนทําใบงานที่ 4
ขั้นที่ 5 การนําไปใช้
นักเรี ยนจําแนกลักษณะการประมวลผลข้อมูลแบบต่าง ๆ และยกตัวอย่างลักษณะข้อมูล
ที่ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มและแบบทันทีที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน
6. สื่ อ / แหล่ งการเรียนรู้
1. บทเรี ยนออนไลน์ www.kruwisutthipong.com
2 . ใบงานที่ 4 เรื่ อง ลักษณะการประมวลผลข้อมูล
7. การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู ้ (K)
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม (A)
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. สังเกตความตั้งใจและความ 1. สังเกตการมีทกั ษะในการ
1. ตรวจแผนผังและแผนที่
ค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรู ้
กระตือรื อร้นในการค้นหา
ความคิด
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการ
2. ตรวจผลงานจากการทํา
ประมวลผลข้อมูล
กิจกรรมใบงาน
3. ตรวจแบบทดสอบหลัง
เรี ยน (Post-test)
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ใบงานที่ 4 เรื่อง ลักษณะการประมวลผลข้ อมูล
แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4 เรื่อง ลักษณะการประมวลผลข้ อมูล เวลา 20 นาที
ผลการเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะการประมวลผลข้อมูลได้
การปฏิบัติงาน
กิจกรรมที่ 1 พิจารณาลักษณะข้อมูลทางขวามือแล้วนําตัวอักษรหน้าข้อความลักษณะ
การประมวลผลข้อมูลไปใส่ ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่สมั พันธ์กนั
ก. การประมวลผลแบบกลุ่ม
ข. การประมวลผลแบบทันที
1. การคํานวณเงินค่าสิ นค้าของร้านสะดวกซื้อ
2. การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล
3. ใบเสร็ จรับเงินค่าไฟฟ้ า
4. ดอกเบี้ยเงินฝากในธนาคาร
5. เสี ยงเพลงจากรายการวิทยุ
6. ค่านํ้าประปาในรอบ 1 เดือน
7. ค่าบริ การโทรศัพท์
8. การถอนเงินโดยใช้บตั รเอทีเอ็ม
9. จองตัว๋ เครื่ องบินทางอินเทอร์เน็ต
10. การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
กิจกรรมที่ 2 อธิบายความแตกต่างของการประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผลแบบทันที
มาพอสังเขป พร้อมยกตัวอย่างที่พบในชีวิตประจําวัน แบบละ 2 ตัวอย่าง

ลงชื่อ

ผูป้ ฏิบตั ิงาน
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
คําชี้แจง เขียนเครื่ องหมาย  ทับตัวอักษรหน้าคําตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. ข้ อใดเป็ นความหมายของข้ อมูล
ก. ข้อเท็จจริ งในรู ปแบบเสี ยง
ข. ข้อเท็จจริ งที่เป็ นตัวอักษร
ค. ข้อเท็จจริ งที่เป็ นรู ปภาพ/สัญลักษณ์
ง. ถูกทุกข้อ
2. สารสนเทศหมายถึงข้ อใด
ก. ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล
ข. ข้อมูลที่เป็ นตัวเลขและรู ปภาพ
ค. ข้อมูลที่ทาํ การจัดเก็บรวบรวมไว้
ง. ข้อมูลที่กาํ ลังถูกวิเคราะห์โดยคอมพิวเตอร์
3. ข้ อใดคือลักษณะของข้ อมูล
ก. ตัวอักษร
ข. ข้อความ
ค. วีดิทศั น์
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้ อใดจัดเป็ นข้ อมูลทั้งหมด
ก. รู ปภาพดารา กระเป๋ า เทปเพลง
ข. เกรดเฉลี่ย นามบัตร แผ่นซีดีเพลง
ค. กระดาษสี ป้ ายโฆษณา รายชื่อนักเรี ยน
ง. หนังสื อการ์ตูน เครื่ องคอมพิวเตอร์ รายชื่อนักเรี ยน
5. ข้ อใดเกีย่ วข้ องกับสารสนเทศ
ก. การซื้อคอมพิวเตอร์
ข. การผลิตคอมพิวเตอร์
ค. การเปรี ยบเทียบราคาคอมพิวเตอร์
ง การเลือกทําเลที่ต้ งั ร้านคอมพิวเตอร์
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6. ข้ อใดไม่ จดั เป็ น รู ปแบบของสารสนเทศทีไ่ ด้ จากการประมวลผล
ก. แผนภูมิ
ข. สรุ ปรายงาน
ค. ตารางสอบ
ง. บันทึกการประชุม
7. ข้ อใดคือวิธีการได้ มาซึ่งข้ อมูลและสารสนเทศ
ก. การสํารวจและการสุ่ มตัวอย่าง
ข. การบันทึกและการประมวลผล
ค. การสังเกตและการประเมินผล
ง. การประมวลผลและการสอบถาม
8. ข้ อใดไม่ ใช่ โครงสร้ างของข้ อมูล
ก. เขตข้อมูล
ข. ฐานข้อมูล
ค. แฟ้ มข้อมูล
ง. หน่วยข้อมูล
9. จากตารางตัวอักษร A ใช้ รหัส Unicode แทนข้ อมูลได้ อย่ างไร
Charactor EBCDIC code
ASCII code
A
11000001
10100001
B
11000010
10100010
ก. 0000 0000 11000001
ข. 1100 0001 00000000
ค. 0000 0000 10100001
ง. 0000 1010 00010000
10. รหัสแอสกีและเอบซีดกิ เหมือนกันอย่ างไร
ก. ใช้ได้กบั รหัส Unicode
ข. ใช้เป็ นรหัสแทนข้อมูลได้ 65,536 แบบ
ค. การแทนข้อมูลหนึ่งตัวเท่ากับ16 บิตเรี ยงกัน
ง. ใช้เลขฐานสองจํานวน 8 หลัก แทนข้อมูลหนึ่งตัว
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แบบประเมินด้ านความรู้
ตอนที่ 1 นําตัวอักษรหน้าข้อความทางขวามือ มาใส่ ลงในช่องว่างหน้าข้อความที่สมั พันธ์กนั
1. ประกาศรับสมัครนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ
“ยิม้ สวย รวยเสน่ห์”
2. สถิติการบินของสายการบินสวัสดีแอร์ไลน์
3. ตัวเลข 0, 1 ที่เขียนเป็ นชุดแทนตัวอักษรและตัวเลข
4. สัญญาณในการจัดเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์
5. รหัสแทนข้อมูลที่ใช้เลขฐานสอง 8 บิต
6. รหัสแทนข้อมูลที่ใช้กบั เครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
7. รหัสแทนข้อมูลที่ใช้เลขฐานสอง 16 บิต
8. ปลา กุง้ หอย ปู สาหร่ าย ปะการัง
9. โครงสร้างข้อมูลหลาย ๆ ข้อมูลมารวมกัน
10. กลุ่มแฟ้ มข้อมูลที่นาํ มาเก็บรวมกัน เช่น
แฟ้ มข้อมูลนักเรี ยน

ก. เด็กชายสิ งหราช
ปรายพล อายุ 13 ปี
ข. ASCII
ค. EBCDIC
ง. Unicode
จ. ฐานข้อมูล
ฉ. ข้อมูล
ช. สารสนเทศ
ซ. ดิจิตอล
ฌ. Binary Digit
ญ. เขตข้อมูล
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แบบประเมินด้ านทักษะ / กระบวนการ
คําชี้แจง สังเกตพฤติกรรม/ผลการทํางานตามใบงานประกอบการพิจารณา
รายการประเมิน

ความสามารถของผู้เรียน

1. รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บข้อมูลจาก
1. ทักษะในการ
แหล่งเรี ยนรู ้
ทํางานการ
ประมวลผลข้ อมูล 2. มีการจัดการข้อมูลและประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์
3. มีการเก็บรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัย
4. มีการเผยแพร่ สารสนเทศโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1. การวางแผนการทํางาน
2. ทักษะในการ
2. ทํางานตามกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดการ
3. มีทกั ษะในการทํางานแบบประหยัด
4. ทํางานโดยรู ้จกั อนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
1. ทํางานตามบทบาทหน้าที่ในกลุ่ม
3. ทักษะ
2. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ทาํ
กระบวนการ
3. ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นและให้ความร่ วมมือกับกลุ่ม
ทํางานกลุ่ม
4. นําเสนองาน ประเมินผลและปรับปรุ งงานของกลุ่ม

ระดับคุณภาพ
3 2 1

สรุปผลการประเมิน  ดี  ปานกลาง  ปรับปรุ ง
ลงชื่อ

ผู้ประเมิน

