
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 คอมพิวเตอร์               ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4            เวลา 2 ชั่วโมง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา           ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 
 สาระส าคัญ 

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่า
ระบบกลไก หรือการท างานของเครื่องมือใดๆ ในปัจจุบันมักจะมีระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
เสมอ ดังนี้จึงถือได้ว่าคอมพิวเตอร์มีความส าคัญและจ าเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้และเข้าใจระบบการท างาน
เบื้องต้น 

 
 มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
ตัวชี้วัด ม.4-6/2  อธิบายองค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
 

 จุดประสงค์ปลายทาง บอกความหมายและการท างานของคอมพิวเตอร์ได ้
จุดประสงค์น าทาง 

  1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได ้
 2. อธิบายระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ได้ 

 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
 - ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
 - ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะ/กระบวนการ 
 - ทักษะการอธิบาย 
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - ใฝ่เรียนรู้ 

- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 
 



 

 

 สื่อการเรียนรู้ 
 1. ใบความรู้ เรื่องระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ 
 2. PowerPoint เรื่องคอมพิวเตอร ์

3. วีดีทัศนแ์สดงวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ์
4. วีดีทัศน์แสดงกระบวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
5. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 
6. เว็บไซต์ www.nattapon.com 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอน (วิธีสอน : Mind Mapping) 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
   1. นักเรียนทกุคนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน โดยใช้เวลา 15 นาที 
   2. นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ์พร้อมกับแสดงความคิดเห็นใน
 ประเด็นต่อไปนี ้
    - คอมพิวเตอร์เครือ่งแรกช่ือว่าอะไร ใครเป็นผูผ้ลิต 
    - กว่าที่คอมพิวเตอร์จะมีลกัษณะในปัจจุบัน คอมพิวเตอรม์ีวิวัฒนาการอย่างไร 

  3. นักเรียนศึกษาวีดีทัศน์กระบวนการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมกบัแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่อไปนี ้
   - นักเรียนคิดว่าคอมพิวเตอรม์ีกระบวนการท างานอย่างไร เริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างไร 

 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

 (จุดประสงค์น าทางข้อที่ 1 บอกความหมายของคอมพิวเตอร์ได้) 
  1. ครูให้นักเรียนร่วมกันหาค าตอบเกี่ยวกบัความหมายของคอมพิวเตอร์ โดยสืบค้นจาก
หนังสือเรียนและอินเทอรเ์น็ต เป็นเวลา 5 นาที พร้อมกบัร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
  2. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นกัเรียนเข้าใจเกี่ยวกบัความหมายของระบบคอมพิวเตอร์ 
  3. ครูบรรยายให้นักเรียนเข้าใจระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่ง
เสร็จสิ้นกระบวนการท างานของคอมพิวเตอร ์โดยใช้ PowerPoint เรื่องคอมพิวเตอร ์
  4. นักเรียนทีม่ีข้อสงสัยให้สอบถามครผููส้อนได้ทันที และครอูธิบายให้นักเรียนทกุคนเข้าใจอกี
ครั้ง 

 (จุดประสงค์น าทางข้อที่ 2 อธิบายระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ได้) 
  5. นักเรียนแบง่กลุ่มจ านวน 5 กลุ่ม แต่ละกลุม่จบัฉลากเพื่อศึกษาเนื้อหาดังนี ้โดยนักเรียน
สามารถสืบค้นข้อมลูได้จากระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเวลา 15 นาที  

       1. หน่วยรับข้อมลู 
       2. หน่วยประมวลผลกลาง 
      3. หน่วยความจ าหลกั 
      4. หน่วยความจ าส ารอง 
       5. หน่วยแสดงผล 

 6. เมื่อนักเรียนศึกษาข้อมลูเสรจ็เรียบร้อยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรปุองค์ความรูท้ี่ได้ลงใน
กระดาษ A4 ที่ครูแจกให้ โดยให้นักเรียนวาดเป็นแผนภาพความคิด (Mind Map)  



 

 

 7. แต่ละกลุม่น าเสนอผลการศึกษาของกลุ่มตนเองโดยแสดงเป็นแผนภาพความคิดทีห่น้าช้ัน
เรียน 
 8. นักเรียน ครู สอบถามปญัหาข้อสงสัยกบันักเรียนกลุ่มที่น าเสนอ 
 9. ครูมอบหมายให้นกัเรียนท าใบงานที่ 1 เป็นการบ้าน และน ามาส่งในตอนเช้าของวันต่อไป 

 
  กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
  (จุดประสงค์ปลายทาง บอกความหมายและลักษณะของระบบสารสนเทศได้) 

 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัความหมายและระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ โดย
ครูท าการสุ่มถามนกัเรียนทลีะคน หากนักเรียนคนใดตอบไมไ่ด้ ให้เพื่อนในกลุม่ช่วยกันตอบค าถามนั้น 
และครูอธิบายเพิ่มเติมอกีครั้ง 

2. ครูมอบหมายให้นกัเรียนตกแต่งเว็บบล็อกของตนเอง โดยครูแนะน าข้ันตอนการตกแต่ง
เว็บบล็อกเบื้องต้นให้นักเรียนน ากลบัไปท าเป็นการบ้าน  

 
 การวัดและประเมินผล 

ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 
1. สังเกตจากการถามการตอบ 
การอธิบาย และการน าเสนอ 
2. ตรวจจากใบงาน 
3. ตรวจจากภาระงานหรือช้ินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
4. ตรวจจากแบบทดสอบก่อน
เรียน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. สังเกตความอดทน การรบัฟงั
ความคิดเห็นของผู้อื่น การ
วิเคราะห์การวิจารณ์ผลงานของ
ผู้อื่นด้วยความมีเหตุผล 
3. สังเกตการณ์มจีิตสาธารณะ 
ดูแล ช่วยเหลือเพื่อน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการท างาน 
2. สังเกตทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
3. สังเกตทักษะอธิบาย การสื่อสาร 
การถ่ายทอดข้อมลู 

 
 วิธีการวัดผล 

- ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 เรื่องคอมพิวเตอร์  
- ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องระบบการท างานของคอมพิวเตอร ์
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

  - ใบงานที่ 1 เรื่องระบบการท างานของคอมพิวเตอร ์
  - แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ 
 * ยังไม่มีการประเมินผล เนือ่งจากเป็นการวัดความรู้ก่อนเรยีน  
- ใบงานที่ 1 เรื่องระบบการท างานของคอมพิวเตอร ์
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60 



 

 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 50 

 
 
บันทึกหลังการสอน 

1. ปัญหาที่พบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. แนวทางปรบัปรุงการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ลงช่ือ..................................................... 

                                                                                      (นายณัฐพล  บัวอุไร) 
       วันที่.................เดือน..................พ.ศ............ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ..................................................... 

       (นางอนงค์ มีปญัญา) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

      วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
ความคิดเห็นฝ่ายวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ..................................................... 

    (นางอรวรรณ วุฒิเวช) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

      วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
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ใบความรู้ท่ี 1 ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ 
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง31101) เวลา 2 ชั่วโมง ครูผู้สอน ครูณัฐพล บัวอุไร 
 

คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือหรืออปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีความสามารถในการประมวลผลข้อมลูใน
รูปแบบดิจทิัล ท าให้สามารถสง่เสรมิการท างานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คอมพิวเตอรม์ี
ลักษณะการท างานภายใต้การควบคุมของชุดค าสั่งทีม่นุษย์เขียนข้ึน โดยจะท างานอย่างเป็นระบบผ่าน
ส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์  

ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ 

 การท างานของคอมพิวเตอร์จะประกอบไปด้วยหน่วยการท างานหลักๆ 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล 
หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ า และหน่วยแสดงผล โดยจะเริ่มจากการรับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ผ่านหน่วยรับข้อมูล แบ่งข้อมูลออกเป็นแฟ้มข้อมูลเพื่อจัดเก็บในหน่วยความจ า แล้วน าแฟ้มข้อมูล
ดังกล่าวไปประมวลผลที่หน่วยประมวลผลกลาง ซึ่งหน่วยประมวลผลกลางจะมีการท างานร่วมกับ
หน่วยความจ าตลอดเวลา จากนั้นคอมพิวเตอร์จึงส่งสารสนเทศที่ได้ไปยังหน่วยแสดงผลในรูปแบบที่ผู้ใช้
ก าหนดไว้ 

 

 

หน่วยความจ ารอง 
 

 
 

หน่วยรับเข้า 
 

 

หน่วยประมวลผลกลาง 
  

 

หน่วยส่งออก 
 

 

 
หน่วยความจ าหลัก 

 

 
รูปแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 
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หน่วยต่างๆ ที่ท างานในระบบคอมพิวเตอรจ์ะมหีน้าที่ต่างๆ กัน ดังนี้ 

1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ท าหน้าที่รับข้อมูล โปรแกรม และค าสั่งจากผู้ใช้ โดยจะแปลงข้อมูลที่ได้รับ
ในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นข้อมูลหรือสัญญาณดิจิทัล แล้วส่งไปยังหน่วยความจ า เพื่อน าไปประมวลผลในหน่วย
ประมวลผลกลางต่อไป 

 

 

 

 

2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หรือที่นิยมเรียกสั้นๆ ว่า ซีพียู (CPU) จัดเป็น
มันสมองของระบบสารสนเทศ เนื่องจากท าหน้าที่ในการประมวลผลค าสั่งและควบคุมการท างานทั้งหมดของ
ระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 

 2.1 หน่วยควบคุม (Control Unit) ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ทุกส่วน โดยจะดูแล
เวลาในการประมวลผลตามค าสั่งที่ได้รับ ให้มีการประมวลผลเป็นจังหวะตามสัญญาณนาฬิกา 

 2.2 หน่วยค านวณและตรรกะ (Arithmetic and Logical Unit) ท าหน้าที่ค านวณทางคณิตศาสตร์ 
เช่น บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบค่าของข้อมูลทางตรรกศาสตร์ เช่น มากกว่า น้อยกว่า เป็นต้น 

 

3. หน่วยความจ า (Memory Unit) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยความจ าหลัก และหน่วยความจ า
ส ารอง โดยหน่วยความจ าหลักจะต้องท างานรว่มกับหน่วยประมวลผลกลาง เมื่อผา่นการประมวลผลข้อมูลและ
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งก่อนและหลังขณะที่ท างานจะหายไป ข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถ
น ากลับมาใช้ได้อีกในอนาคต จึงต้องบันทึกข้อมูลไว้ในหน่วยความจ าส ารอง เพื่อเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย 

แปลงข้อมูล 

01001001 

10110110 

01110110 

01001100 
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 3.1 หน่วยความจ าหลัก (Primary Storage) ข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจ าหลักนี้ จะเป็นข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยประมวลผลกลาง โดยจะเรียกใช้หรือเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนส่งไปยังหน่วย
ประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลักแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

 หน่วยความจ าแรม (RAM : Random Access Memory) ท าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือ
ซอฟต์แวร์ในระหว่างที่มีการประมวลผลข้อมูล โดยข้อมูลและซอฟต์แวร์นี้จะถูกลบ
หายไปทันทีเมื่อปิดคอมพิวเตอร์ 

 
 หน่วยความจ ารอม (ROM : Read Only Memory) เป็นหน่วยความจ าที่บันทึกข้อมูล
ค าสั่งเริ่มต้นของระบบ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกมาจากโรงงานผู้ผลิตฮาร์ดแวร์
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ข้อมูลในหน่วยความจ ารอมจะไม่ถูกลบหายไปถึงแม้ว่าจะปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีจะไม่สามารถลบหรือแก้ไขได้ด้วยวิธีปกติ 

 
 หน่วยความจ าซีมอส (CMOS Memory) เป็นหน่วยความจ าที่ใช้เก็บข้อสนเทศที่ใช้เป็น
ประจ าของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ประเภทของฮาร์ดดิสก์ โดยจะใช้กระแสไฟฟ้าจาก
แบตเตอรี่ที่ติดตั้งบนเมนบอร์ด ดังนั้นเมื่อปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลจึงไม่สูญหาย และ
สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์นั้น 
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3.2 หน่วยความจ าส ารอง (Secondary Storage) ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้เพื่อให้สามารถ
น าข้อมูล ชุดค าสั่ง หรือซอฟต์แวร์นั้นๆ กลับมาใช้ใหม่ในอนาคตได้ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจ าส ารอง
มีทั้งที่เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลและสารสนเทศต่างๆ มักมีขนาดใหญ่กว่าข้อมูลที่
บันทึกในหน่วยความจ าหลัก โดยหน่วยความจ าส ารองหลกัที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร ์ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ 
ส่วนฮาร์ดแวร์ในหน่วยความจ าส ารองอื่นๆ จะออกแบบมาเพื่อใหส้ามารถพกพอได้สะดวก ฮาร์ดแวร์ที่
นิยมใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ แผ่นซีดี แผ่นดีวีดี และ USB Flash Drive 

 

4. หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารและแสดงผลต่อผู้ใช้ ทั้งในขณะที่ท าการ
ประมวลผลและหลงัจากการประมวลผลเสร็จแล้ว ซึ่งจะรับสารสนเทศที่ได้จากหน่วยประมวลผลกลางมาแปลง
ให้เป็นข้อมูลหรือสารสนเทศในรูปแบบที่ผูใ้ช้เข้าใจ โดยทั่วไปจะใช้จอภาพ (Monitor) เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้
เป็นหลัก นอกจากนี้ยังใช้ฮาร์ดแวร์ประเภทอื่นๆ น าเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น 
การแสดงผลเป็นเอกสารสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Printer) และการแสดงผลเป็นเสียงด้วยล าโพง 
(Speakerphone)  
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