
 
 

 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1             
รหัสวิชา ง21102  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  การจัดการสารสนเทศ  เล่มท่ี 7 เรื่อง 
ระดับของสารสนเทศ  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใช้วัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ซึ่งเน้น  
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามข้ันตอนของการเรยีนรู้ด้วยตนเอง  สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  และฝึก
ทักษะกระบวนการคิดท้ังของตนเองและการท างานกลุ่ม  อันจะท าให้เกิดทักษะชีวิต  ทักษะการท างาน  
ทักษะการเรียนรู้อันจะส่งเสริมให้ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  โดยครูเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  แนะน า
อ านวยความสะดวก  ตลอดจนติดตามผลการศึกษาอย่างใกล้ชิด  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการ
สารสนเทศ  ได้จัดท าท้ังหมด  7  ชุด ดังนี้ 
  ชุดท่ี 1 เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ 
  ชุดท่ี 2 เรื่อง ประเภทของข้อมูล 
  ชุดท่ี 3 เรื่อง วิธีการประมวลผล  
  ชุดท่ี 4 เรื่อง การประมวลผลข้อมูล 
  ชุดท่ี 5 เรื่อง ลักษณะของสารสนเทศท่ีดี 
  ชุดท่ี 6 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ 
  ชุดที่ 7 เร่ือง ระดับของสารสนเทศ 
 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  นี้  จะเป็น
ประโยชน์กับครูผู้สอนน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี  และส่งผลให้
นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีเพื่อนร่วมกนัตรวจสอบความเข้าใจ  พร้อมท้ังแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างกันและกันซึ่งจะส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด และทักษะท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมท้ังเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อไป อันเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและสังคมต่อไป   
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ค าน า 

1 ชุดกิจกรรม   ชุดท่ี 7   เรื่อง ระดับของสารสนเทศ 

จันทร์จิรา  วงศ์สมศรี   
ครูช านาญการ  โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม 



 
 

 
เร่ือง           หน้า 
 
ค าน า.............................................................................................................................................1 
สารบัญ......................................................................................................................................... 2 
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบสืบแสวงหาความรู้ (5Es)................................................................ 3 
ค าช้ีแจงเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรม............................................................................................... 5 
ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครู............................................................................................ 6 
ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับนักเรียน................................................................................... 6 
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้........................................................ 11 
มาตรฐานการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้  จุดประสงค์การเรียนรู้........................................................ 12 
แบบทดสอบก่อนเรียน ชุดท่ี 7 เรื่องระดับของสารสนเทศ........................................................... 14 
บัตรพลังคิด 1.............................................................................................................................. 17 
บัตรพลังคิด 2.............................................................................................................................. 18 
บัตรเนื้อหา 1 เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ระดับบุคคล............................................................... 19 
บัตรกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ระดับบุคคล.......................................................... 23 
บัตรเนื้อหา 2   เรื่อง ระดับของสารสนเทศ  ระดับกลุ่ม.............................................................. 24 
บัตรกิจกรรมท่ี 2  เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ระดับกลุ่ม........................................................... 26 
บัตรเนื้อหา 3   เรื่อง ระดับของสารสนเทศ  ระดับองค์กร/ระดับผู้บริหาร................................. 27 
บัตรกิจกรรมท่ี 3  เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ระดับองค์กร/ระดับผู้บริหาร.............................. 32 
บัตรเกม.....................................................................................................................................  34 
แบบทดสอบหลังเรียน ชุดท่ี 7 เรื่องระดับของสารสนเทศ.........................................................  35 
บรรณนานุกรม........................................................................................................................... 38 
ภาคผนวก 

เฉลยบัตรพลังคิด 1..................................................................................................... 40 
เฉลยบัตรพลังคิด 2..................................................................................................... 41 
เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 1  เรื่องระดับของสารสนเทศ ระดับบุคคล................................ 42 
เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 2  เรื่องระดับของสารสนเทศ ระดับกลุ่ม................................... 43 
เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 3  เรื่องระดับของสารสนเทศ ระดับองค์กร/ระดับผู้บริหาร...... 44 
เฉลยบัตรเกม............................................................................................................. 46 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดท่ี 7 เรื่องระดับของสารสนเทศ.......... 47 

 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมงานกลุ่ม............................................................... 48 
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล............................................................ 49 

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์.................................................................... 50 
 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน.................................................................. 51 

ประวัติผู้จัดท า................................................................................ 52 

สารบัญ 

2 ชุดกิจกรรม   ชุดท่ี 7   เรื่อง ระดับของสารสนเทศ 

จันทร์จิรา  วงศ์สมศรี   
ครูช านาญการ  โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระตุ้นความสนใจ 

Engage 

ส ารวจค้นหา 

Exploer 

อธิบายความรู้ 

Explain 

ขยายความเข้าใจ 

Expand 

ตรวจสอบผล 

Evaluate 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบการสืบเสาะหาความรู้(5Es) 
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การจัดการ
สารสนเทศ 

ข้อมลูและสารสนเทศ 

ประเภทของข้อมลู 

วิธีการประมวลผล 

การประมวลผลข้อมลู 

ลกัษณะของสารสนเทศที่ดี 

การจดัการสารสนเทศ 

ระดบัของสารสนเทศ 

ผังมโนทัศน์ 
ชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  รหัสวิชา ง21102   
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3  การจัดการสารสนเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
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1. เอกสารฉบับนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5Es)   รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1  รหัสวิชา 21102  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรื่อง การจัดการ
สารสนเทศ  เล่มท่ี 7 เรื่องระดับของสารสนเทศ 

2. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรูน้ี้ประกอบด้วย 
     เตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
   ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   บทบาทของนักเรียน 
   ค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
   การจัดช้ันเรียน 
   ล าดับขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ส่วนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
   มาตรฐานการเรียนรู้ 
   ตัวชี้วัดการเรียนรู้ 
   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
   สาระส าคัญ 
   สาระการเรียนรู ้
   แบบทดสอบก่อนเรียน 
  กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
  ภาคผนวก  กระดาษค าตอบ,  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน, เฉลยกิจกรรม, เฉลย 

แบบทดสอบหลังเรียน 
3. ผู้ใช้ควรศึกษาค าแนะน าก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 
   
 
 

 

 

 

ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

เตรียมความพร้อมก่อนเรียน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เรื่องการจัดการสารสนเทศ   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รหัสวิชา ง21102  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 7  ช่ือชุดระดับของสารสนเทศ   ใช้เวลาท า
กิจกรรม  2  ช่ัวโมง  ภายในชุดกิจกรรมประกอบด้วย 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
2. บัตรพลังคิด 1 
3. บัตรพลังคิด 2 
4. บัตรเนื้อหา 1 เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ระดับบุคคล 
5. บัตรกิจกรรมท่ี 1 เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ระดับบุคคล 
6. บัตรเนื้อหา 2   เรื่อง ระดับของสารสนเทศ  ระดับกลุ่ม 
7. บัตรกิจกรรมท่ี 2  เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ระดับกลุ่ม 
8. บัตรเนื้อหา 3   เรื่อง ระดับของสารสนเทศ  ระดับองค์กร 
9. บัตรกิจกรรมท่ี 3  เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ระดับองค์กร 
10. บัตรเกม 
11. แบบทดสอบหลังเรียน 
12. เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
13. เฉลยบัตรพลังคิด 1 
14. เฉลยบัตรพลังคิด 2 
15. เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 1  เรื่องระดับของสารสนเทศ ระดับบุคคล 
16. เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 2  เรื่องระดับของสารสนเทศ ระดับกลุ่ม 
17. เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 3  เรื่องระดับของสารสนเทศ ระดับองค์กร/ระดับผู้บริหาร 
18. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
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การใช้ชุดกิจกรรมนี้  ให้ครูปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es)   อย่างเคร่งครัด  ดังนี้ 

1. ครูน าเข้าสู่บทเรียน  โดยการกระตุ้นความสนใจ (Engage)  ด้วยค าถามชวนคิด และให้ท า
แบบทดสอบก่อนเรียน 

2. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนโดยคละความแตกต่างระหว่างบุคคล  กลุ่มละ 3-4 คน  ส ารวจค้นหา 
(Exlpore)  โดยอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  แล้วให้นักเรียน
ศึกษาด้วยตนเองจากใบความรู้ 

3. ครูให้โอกาสนักเรียนท่ีไม่เข้าใจได้ซักถามเกี่ยวกับวิธีการเรียน  ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม   
การเรียนรู้หรือบทบาทของนักเรียนเอง ตลอดจนข้อข้องใจอื่น ๆ 

4. เมื่อนักเรียนเข้านั่งประจ ากลุ่มของตนเองแล้ว  ตัวแทนกลุ่มจะรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการ
สืบเสาะหาความรู้ (5Es)   แจกให้สมาชิกคนละ 1 ชุด  เพื่อศึกษาและท ากิจกรรมร่วมกัน 

5. นักเรียนอธิบายความรู้ (Explain)  โดยการท าแบบฝึกกิจกรรม 
6. นักเรียนขยายความเข้าใจ (Expand)  โดยการท าแบบฝึกกิจกรรมขยายความรู้ต่อและร่วมกัน

กับครูเฉลยแบบฝึกกิจกรรม 
7. ให้นักเรียนประกอบกิจกรรมในเวลาท่ีก าหนดให้อย่างเคร่งครัด 
8. นักเรียนช่วยกันสรุปส่ิงท่ีได้มา  โดยครูเป็นเพียงท่ีปรึกษา 

คอยแนะน าเมื่อนักเรียนมีปัญหาขอความช่วยเหลือเท่านั้น 
9. ตรวจสอบผล (Evaluate)  ด้วยการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบหาความรู้ (5Es)  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1  รหัสวิชา 21102  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การจัดการสารสนเทศ  เล่มท่ี 7 เรื่องระดับของ
สารสนเทศ  ให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนด้วยความซื่อสัตย์และต้ังใจ  นักเรียนจะได้รับความรู้อย่าง
ครบถ้วน  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบหาความรู้ (5Es)   ชุดท่ี 7 เรื่อง ระดับของสารสนเทศ            
ใช้เวลา  2  ช่ัวโมง 

2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ  5  คน  โดยคละความสามารถนักเรียนในกลุ่มเป็นเก่ง  ปานกลาง  
และอ่อน  เลือกประธานและเลขานุการ  พร้อมท้ังให้ทุกคนรับผิดชอบหน้าท่ีในการด าเนิน
กิจกรรมในกลุ่ม  (แต่ละกิจกรรมไม่ซ้ าคนเดิม) 

3. นักเรียนอ่านค าช้ีแจง  ค าแนะน า และขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ
ก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. นักเรียนศึกษาสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
5. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 7 เรื่อง ระดับของสารสนเทศ  

จ านวน  10  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที 
6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

ขั้นที่ 1  สร้างความสนใจ (Engagement) 
ขั้นที่ 2  ส ารวจและค้นหา (Exploration) 
ขั้นที่ 3  อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
ขั้นที่ 4  ขยายความรู้ (Elaboration) 
ขั้นที่ 5  ประเมิน (Evaluation) 

  ตามล าดับข้ันตอน  ขณะปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  ซักถาม
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างอิสระ  มีเหตุผล  ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น  เรียนรู้อย่างมีความสุข  และ
สามารถขอค าแนะน าจากครูเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติกิจกรรม 

7. เมื่อนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมครบทุกกิจกรรมแล้ว  ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียนชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 7  เรื่อง ระดับของสารสนเทศ  จ านวน  10  ข้อ  ใช้เวลา  15  นาที 

8. นักเรียนตรวจค าตอบจากเฉลยแบบทดสอบก่นเรียนและหลังเรียน  พร้อมบันทึกคะแนนท่ีได้
เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียน  ซึ่งนักเรียนต้องท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ  
60  ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์  ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนดให้ทบทวนเนื้อหา  แล้วให้
ท าแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง 

 

 

ค าแนะน าการใชชุ้ดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
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1. นักเรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความต้ังใจและไม่ชวนเพื่อนสนทนาหรือเล่น 
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการท ากิจกรรมให้เสร็จทันเวลาท่ีก าหนด 
3. ต้ังใจตอบค าถามอย่างเต็มความสามารถ  และยกมือซักถามเม่ือพบปัญหาหรือข้อสงสัย 
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนในการท ากิจกรรมด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ  ไม่ลอกเลียนแบบ

ผู้อื่น 
5. มีความต้ังใจในการท าแบบทดสอบ  ท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยตนเอง 
6. ช่วยกันเก็บวัสดุ  อุปกรณ์  ส่ือการเรียนการสอน  จัดโต๊ะ เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและท า

ความสะอาด 

 

 

1. บทบาทของผู้น ากลุ่มมีหน้าท่ี คือ 
ควบคุมการด าเนินกิจกรรมภายในกลุ่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมของกลุ่ม 
รายงานหรือแจ้งให้ครูทราบเมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จ 
หลังจากสมาชิกภายในกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้วให้เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ส่งครูตาม
ก าหนดเวลา 
 

2. บาทบาทของสมาชิกภายในกลุ่มมีหน้าท่ี คือ 
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความต้ังใจให้ทันเวลา  โดยไม่ชวนเพื่อนสนทนาหรือเล่น 
ต้ังใจตอบค าถามอย่างเต็มความสามารถ  และปฏิบัติตามข้ันตอนในการท ากิจกรรม 
ไม่ควรปรึกษากันเสียงดังเกินไปจนรบกวนกลุ่มอื่น ๆ 
ช่วยกันเก็บวัสดุ  อุปกรณ์  ส่ือการเรียนการสอน  จัดโต๊ะ เก้าอี้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและท า
ความสะอาด 

 

 

กรณีไมม่ีการแบ่งกลุม่ 
 

 

กรณีมีการแบง่กลุ่ม 
 

บทบาทของนักเรียน 
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ล าดบัขั้นตอนในการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู ้

นักเรียน 

อา่นค าชีแ้จง/ค าแนะน าการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทดสอบก่อนเรียน 

 ปฏิบตัิกิจกรรมตามชดุกิจกรรมการเยนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

 
ทดสอบหลงัเรียน 

ทดสอบหลงัเรียน 

พบครู 

ไม่ผา่น ผา่น 

ศึกษาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 

หากไม่ผา่น
ย้อนกลบัไป
ศึกษาใหม ่

ศกึษาชุดกิจกรรมฯ 
ดงันี ้

- บตัรพลงัคิด 

- บตัรกิจกรรม 

- บตัรเนือ้หา 
- บตัรกิจกรรม 

- บตัรเกม 
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 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้การด ารงชีวิตของเราในทุกวันนี้มีความสะดวกสบายข้ึน  
การมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สารสนเทศต่าง ๆ หรือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่
และการส่ือสาร  จะท าให้เรารู้ทันการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจุบันและน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับชีวิต
ประวันของเราได้ 
  
  

 

มาตรฐาน  ง3.1  เข้าใจเห็นคุณค่า  และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
การเรียนรู้  การส่ือสาร  การแก้ปัญหา  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม 
 
 
 
 ง3.1  ม.1/3  ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
 
 

1. ความรู้ 
           อธิบายระดับของสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง 

 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของระดับของสารสนเทศได้ 
2. ทักษะกระบวนการ 

            จ าแนกลักษณะการท างานและความต้องการด้านทรัพยากรในการการท างาน  พร้อม 
จุดเด่นของกิจกรรมของแต่ละระดับได้ 
 3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  - วินัย    

- ใฝุเรียนรู้  
- มุ่งมั่นการท างาน  ความรอบคอบ  ความรับผิดชอบ ความมีเหตุผล  และการท างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 

สาระท่ี 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
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สาระการเรียนรู ้

1. ระดับของสารสนเทศ 
- สารสนเทศระดับบุคคล 
- สารสนเทศระดับกลุ่ม 
- สารสนเทศระดับองค์กร 

 2. หลักการของระดับสารสนเทศ  ระดับกลุ่มและระดับองค์กร 
 3. ระบบสารสนเทศระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร 
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ค าช้ีแจง  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  จ านวน  10  ข้อ  (10  คะแนน)  ให้นักเรียนเลือก
ค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว  โดยท าเครื่องหมายกากบาท    ลงในกระดาษค าตอบ  
( เวลา 10 นาที ) 
 
 

1. ระดับของสารสนเทศ ระดับใดเหมาะสมกับนักเรียน? 
ก.     ก. สารสนเทศระดับองค์กร 
ข.     ข. สารสนเทศระดับบุคคล 
ค.     ค. สารสนเทศระดับผู้บริหาร 
ง.     ง. สารสนเทศระดับกลุ่ม 

2. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Excel)  เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานในระดับใด? 
    ก. ระดับกลุ่ม 
    ข. ระดับผู้บริหาร 
    ค. ระดับองค์กร 
    ง. ระดับบุคคล 
3. นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ท ารายงาน สืบค้นข้อมูล จัดอยู่ในระดับของสารสนเทศใด? 
     ก. ระดับกลุ่ม 
     ข. ระดับผู้บริหาร 
     ค. ระดับบุคคล 
     ง. ระดับองค์กร 
4. นายกรัฐมนตรี  นายประยุทธ  จันโอชา  ได้ร่วมประชุมแถลงนโยบายของรัฐบาลและวางแผน
โครงการประชารัฐเพื่อ  โดยวิธีการประชุมทางการ ( Video Conference  System )  ในประชุม
ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องเดินทางมารัฐสภา   
จัดอยู่ในระดับของสารสนเทศใด? 
     ก. ระดับผู้บริหาร 
     ข. ระดับบุคคล 
     ค. ระดับองค์กร 
     ง. ระดับกลุ่ม 
 
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมที่ 7 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 

        แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง  ระดับของสารสนเทศ 
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5. นักเรียนช้ัน ม.1/1  เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ กับคุณครูตู้ จากโรงเรียนวังไกลกังวล  ทุกวันพุธ เวลา 
09.00-10.30 น. โดยนักเรียนนัง่เรียนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม    
จัดอยู่ในระดับของสารสนเทศใด? 
      ก. ระดับผู้บริหาร 
      ข. ระดับองค์กร 
      ค. ระดับกลุ่ม 
      ง. ระดับบุคคล 
6. ข้อใดต่อไปนี้  ไม่ใช่  จุดเด่นส าคัญของสารสนเทศในระดับองค์กร 
    ก. การท างานร่วมกันของหลายแผนก 
    ข. ใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน 
    ค. ผู้บริหารน าข้อมูลมารวมกันเพื่อการประกอบการตัดสินใจ 
    ง. ใช้เช่ือมโยงข้อมูลถึงกันด้วยการประชุมทางไกล 
7. ข้อใด ไม่ได้  มีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศในระดับองค์กร 
    ก. แผนกศูนย์อาหารบริษัท 
    ข. แผนกการขายและการตลาด 
    ค. แผนกการผลิต 
    ง. แผนกการเงินและบัญชี 
8. ข้อใด ไม่ใช่ จุดเด่นส าคัญของสารสนเทศในระดับองค์กร 
    ก. การท างานร่วมกันหลายแผนก 
    ข. ใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน 
    ค. มีวิธีการส่งผ่านถึงกันจากแผนกหนึ่งไปยังแผนกหนึ่ง 
    ง. ประชุมงานด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย ( Video Conference  System )   
9. ส่ิงท่ีส าคัญของระบบสารสนเทศระดับกลุ่มและระดับองค์กร ข้อใดไม่ใช่ 
    ก. การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายภายในองค์กร 
    ข. การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายภายนอกองค์กร 
    ค. ข้อมูลถึงกันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
    ง. จัดเอกสารเข้าแฟูม สามารถหยิบใช้งานได้ 
10. ระบบสารสนเทศระดับองค์กรของธุรกิจการขายสินค้า  ข้อใดไม่ใช่ 
     ก. แผนกการขายและการตลาด 
     ข. ผู้จัดการประธานกรรมการ 
     ค. แผนกการเงินและการบัญชี 
     ง. แผนกคลังสินค้า 

 
 
 
 
 
 

เป็นก าลังใจให้ทุกคนนะคะ   
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ข้อที่ 
ตัวเลือก 

ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

    กระดาษค าตอบ  (แบบทดสอบก่อนเรียน) 

ช่ือ-สกุล ...................................................................................................... ช้ัน ............ เลขท่ี ............ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ตอบถูก ให้ข้อละ  1  คะแนน 
 ตอบผิด ให้ข้อละ  0  คะแนน 
      หรือมากกว่า  1  ข้อ 
 

แปลผลการประเมิน 
 ดี  ได้คะแนน  10  คะแนน 
 พอใช้ ได้คะแนน  5-7  คะแนน 
 ปรับปรุง      ได้คะแนน  0-4  คะแนน 
 
ได้คะแนน  6-10  คะแนน  ถือว่า  ผ่าน 
ได้คะแนน  0-5    คะแนน  ถือว่า  ไม่ผ่าน 

 

สรุปผลการประเมิน 
รวม ................ คะแนน 
 ผ่าน          ไม่ผ่าน 

 

ลงช่ือ...................................................... ผู้ตรวจ 
        (....................................................) 
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           ให้นักเรียนน าตัวเลือกเติมข้อความลงในกล่องข้อความบนภาพ  ภาพดังต่อไปนี้จัดอยูใ่นระดับ   
         ของสารสนเทศระดับใด 
 

                              
 
 
    

           
 
 

          
      
 

       

ขัน้ท่ี 1 

สร้างความสนใจ (Engagement) 

1.......................................... 2.......................................... 

3.......................................... 4.......................................... 

5.......................................... 6.......................................... 

บัตรพลังคิด1 

ระดับบุคคล        ระดับองค์กร         ระดับกลุ่ม 

 ค าช้ีแจง 
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                ให้นักเรียนศึกษาภาพข้างล่างต่อไปนี้และตอบค าถามพลังคิด 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

บัตรพลังคิด 2 

 ค าช้ีแจง 

1.      1.  ระดับของสารสนเทศประเภทใดท่ีเหมาะสมกับนักเรียนมากท่ีสุด 
2.  

        ตอบ..................................................................................................................................... 
 

3.      2.  จงเขียนล าดับการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ท่ีนักเรียนใช้ในด้านการเรียน ได้แก่ 
4.  

         ตอบ...................................................................................................................................... 
5.                ...................................................................................................................................... 
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 ปัจจุบันข้อมูลและสารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากสังคมปัจจุบันความเป็นอยู่และการ
ท างานข้องมนุษย์มีการรวมกลุ่มเป็นประเทศ  การจัดองค์การเป็นหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน และ
ภายในองค์การต้องมีการแบ่งย่อยกันเป็นกลุ่ม  เป็นแผนก  เป็นหน่วยงาน  ภายในหน่วยงานย่อยก็มรีะดับ
บุคคล 
aaaaaการท างานในระบบองค์การหนึง่ ๆ จะมีความซับซ้อนพอควร ตัวอย่าง เช่น องค์การระดับโรงเรียน 
ต้ังแต่นักเรียนมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียน จะมีการเก็บบันทึกข้อมูลประวัติต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับตัว
นักเรียน เมื่อลงทะเบียนเรียนวิชาต่าง ๆ ก็มีการบันทึกเก็บข้อมูลมีการช าระเงินค่าลงทะเบียน มีการายงาน
ผลการเรียน องค์การระดับโรงเรียนจึงมีข้อมูลมากมายเกี่ยวข้องกับนักเรียน วิชาเรียน การเงิน วัสดุ 
อุปกรณ์ ตลอดจนส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีอยู่ในโรงเรียน เช่น อาคารสถานท่ี และส่วนท่ีเช่ือมโยงกับหน่วงงาน
อื่นในระดับกรม และกระทรวงท่ีดูแลโรงเรียนอีกดว้ย 
aaaaaในองค์การเอกชนหรือบริษัท ไม่ว่าจะเป็นองค์การเล็กหรือใหญ่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับสารสนเทศด้วยกัน
ท้ังนั้น เกี่ยวข้องกับข้อมูลสินค้า ลูกค้า การค้าขาย การผลิต การว่าจ้าง และการเงิน เป็นต้น 
         เมื่อพิจารณาแล้วระดับของสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานมีอยู่มากมาย อาจไม่ได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการน าไปใช้กับทุกคนในทุกสถานการณ์ ในท่ีนี้จะกล่าวถึงการแบ่งระดับของสารสนเทศตาม
ลักษณะของ การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม 
และระดับองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บตัรเน้ือหา 1   
 เรื่อง ระดับของสารสนเทศ 

ขัน้ท่ี 2 

ส ารวจและค้นหา  (Exploration) 

 

  

ระดับบุคคล 

ระดับองค์กร 

ระดับกลุ่ม 

     ภาพที่ 7.1 ระดับของสารสนเทศ 
ท่ีมา :  http://www.apikresearch.com 
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สารสนเทศระดับบุคคล  คือ  สารสนเทศท่ีส่งเสริมการท างานให้แก่ผู้ใช้แต่ละคน  ท าให้ท างาน

ในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ซึง่สารสนเทศท่ีใช้จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของ
การท างาน และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล   

ตัวอย่างเช่น  พนักงานขายใช้สารสนเทศในการน าเสนอสินค้าให้ดูน่าสนใจ  และนักเรียนใช้
สารสนเทศท ารายงานท่ีสะอาดและเรียบร้อย  การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ช่วยในการท างานด้านเอกสาร  
งานน าเสนอส าหรับสอนหรือบรรยาย  โดยสามารถกรอกข้อความ  ตาราง  ภาพ  ภาพเคล่ือนไหว  และ
เสียงท่ีช่วยดึงดูดให้ผู้ฟังสนใจตลอดเวลา  การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลบันทึกข้อมูล  ฐานข้อมูล  
การค านวณ     สร้างกราฟ  และท านายผลลัพธ์ของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่7.3  งานลูกค้าสัมพันธ์ 
ท่ีมา  :  http://www.itforsme.net/knc_detail.php?id=533 

 

 

 

1. ระดับบุคคล 

 

ระบบสารสนเทศระดับบุคคล   
      ในงานธุรกิจเกี่ยวข้องกับทางด้านงานระบบขอ้มูล
ฝุายบุคคล / การประมวลผลฝุายบุคคล    
       เช่น  การวิเคราะห์การขายของพนักงานขาย/
ลูกค้าสัมพันธ์ 

ภาพที่ 7.2  สารสนเทศระดับบุคคล 
ท่ีมา :  http://www.apikresearch.com 
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ภาพที่ 7.4  การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ในการจัดท าเอกสารรายงาน 
ท่ีมา :  https://www.windowssiam.com/create-table-microsoft-excel-2016 

 
 

        

 
ภาพที่ 7.5  การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซลสร้างภาพ 
ท่ีมา  :  นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี  วันท่ี 1 กันยายน  2560 
 

 

        

 
ภาพที่ 7.6 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอรพ์อยค์ 

         ท่ีมา :  https://www.windowssiam.com/create-table-microsoft-powerpoint-2016 
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   ในการท างานโดยใช้เคร่ือง
คอมพิวเตอร์นั้น นักเรียนควรเลือกใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปให้เหมาะสมกับงานที่
ได้รับมอบหมายนะคะ 

 

   
 
 
สารสนเทศระดับบุคคลมีประโยชน์ต่อนักเรียน  ในด้านการพิมพ์เอกสาร  การน าเสนอ     

    งานที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานส่วนตัวมากข้ึน  เช่น  ไมโครซอฟต์เวิร์ด  สามารถ    
พิมพ์งานได้หลากหลาย  ไมโครซอฟต์เอ็กเซลใชง้านด้านการค านวณข้อมูล การสร้างกราฟ  สร้างภาพ
ตามจินตนาการ   และ ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ใช้ในการน าเสนองาน หรือบรรยายประกอบ    
เป็นต้น 
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บตัรกิจกรรมท่ี 1   

 เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ขัน้ท่ี 3 

อธิบายความรู้ และลงข้อสรุป  (Explanation) 

               1. การแบ่งระดับของสารสนเทศตามลักษณะ
ของ การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
.......................ระดับ คือ 
.......................................................................................................
.......................................................................................................   
                    .......................................................................... 

               2. ลักษณะของสารสนเทศระดับบุคคล คือ 
 ..................................................................................................
................................................................................................................
.........................................................................................................  
                   ...................................................................... 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
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สารสนเทศระดับกลุ่ม  คือ  สารสนเทศท่ีช่วยส่งเสริมการท างานของกลุ่มบุคคลท่ีมีจุดมุ่งหมายใน
การท างานอย่างเดียวกัน  ซึ่งส่งเสริมใหก้ารท างานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

หลักการ คือ น าเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายระยะใกล้ หรือ 
ระยะไกล  ท าให้มีการใช้ทรัพยากร  ได้แก่  ข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐานร่วมกัน  จึงมีการใช้ระบบ
เครือข่ายมาร่วมในการท างาน  จึงท าให้สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และข้อมูลท่ีเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลร่วมกัน  ด้วยการสร้างแฟูมข้อมูลขึ้นที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์  ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการเก็บ 
ข้อมูล  เช่น พนักงานขายสามารถใช้ข้อมูลส้ินค้าแบบเดียวกันได้ทุกคน  และนักเรียนสามารถส่ังพิมพ์
เอกสาร ด้วยเครื่องพิมพ์เดียวกันจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     

     
ภาพที่  7.7   โปรแกรมระบบงานบัญชี การตลาด/การขาย 

ท่ีมา :  http://www.prosoftmyaccount.com/ArticleInfo.aspx?ArticleID=796 
 

 
 
 
 
 
 

2. สารสนเทศระดับกลุ่ม 

 
ตัวอย่างภาพที่  7.7     ลักษณะระบบการท างานระดับกลุ่มขององค์กรเอกชน   โดยใช้โปรแกรม
ระบบงานบัญชีของแผนกงานบญัชี การตลาด  มีลักษณะการท างานดังนี้ 

ระบบบัญชีด้านการ ขายสินค้า โดยเริ่มจากการท าใบเสนอราคา เมื่อลูกค้ายืนยันค าส่ังซื้อ
กลับมา ให้บันทึกการส่ังจองเพื่อท าการจองสินค้าไว้หลังจากนั้นจะจัดท าใบส่ังขายและ อ้างอิงไปท าการ
ขายสดหรือขายเช่ือต่อไป หากมีการรับเงินมัดจ าจากลูกค้าสามารถบันทึกข้อมูล เพื่อน าเงินมัดจ ามาหัก
ลดยอดเมื่อท าการขายหรือรับช าระต่อไป นอกจากนี้ระบบยังรองรับในกรณีท่ีขายแล้วรับคืนลดหนี้หรือ
เพิ่มหนี้อีกด้วย    
 

บตัรเน้ือหาท่ี 2   

 เรื่อง สารสนเทศระดับกลุม่ ขัน้ท่ี 2 

ส ารวจและค้นหา  (Exploration) 
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ภาพที่ 7.8 การประชุมทางไกล  ( Video Conference ) 
ที่มา  :  http://personnel.obec.go.th/personnel/index.php?option= 236:-video-conference 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

   

   

ตัวอย่างภาพท่ี  7.9       การท างานระบบกลุ่ม   
    ในลักษณะการท างานในสถานท่ีเดียวกันใช้ข้อมูล  
ทรัพยากร  อุปกรณ์ร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย  
ท้ังนี้การท างานระบบกลุ่มพบในทุกอาชีพในปัจจุบัน  
เพราะระบบกลุ่มเป็นระบบท่ีสนับสนุนการตัดสินใจ
ของกลุ่มเพื่อคุณภาพของงาน 

ตัวอย่างภาพที่  7.8  การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย   ( Video Conference System )  
      เป็นการนัดหมายการประชุมของผู้ท่ีอยู่ห่างไกล  โดยระบบจะท าให้สามารถประชุมปรึกษาหารือ
กะทันหันได้โดยอยู่ต่างสถานท่ีกัน  ระบบสามารถส่งภาพ  เสียง  และข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์    
โดยถ้าผู้ประชุมคนใดคนหนึ่งมีการแก้ไขข้อมูลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  ผู้ใช้คนอื่นท่ีใช้อยู่บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์นี้ก็จะได้รับข้อมูลผ่านการแก้ไขแล้วนั้นทันที  เสมือนอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน  ท าให้ลด
ต้นทุนการเดินทาง  ค่าท่ีพัก  และเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างดี 

 

ภาพที่ 7.9   การท างานของกลุ่มสตาร์ทอัพ 
ท่ีมา  : http://startitup.in.th 
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บตัรกิจกรรมท่ี 2   

ขัน้ท่ี 3 

อธิบายความรู้ และลงข้อสรุป  (Explanation) 

 เรื่อง สารสนเทศระดับกลุม่ 

    1. ลักษณะของสารสนเทศระดับกลุ่ม คือ 
 ..................................................................................................
................................................................................................................
......................................................................................................... 
                   ...................................................................... 
               ...............................................................................  

        2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะการท างานของ
สารสนเทศระดับกลุ่ม คือ 
..........................................................................................
.......................................................................................... 
               ...................................................................                   

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
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สารสนเทศระดับองค์กร  คือ  สารสนเทศท่ีส่งเสริมการท างานในภาพรวมขององค์กร  ซึ่งจะ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในหลายฝุาย  จึงมีการเช่ือมโยงสารสนเทศระดับกลุ่มหลาย ๆ กลุ่มเข้าด้วยกัน  ท าให้
เกิดประโยชน์ในการบริหารงานในระดับผู้ปฏิบัติการและผู้บริหารระดับสูง  ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลจากฝุายใดก็
ได้  เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ เช่น  แผนกการขายและการตลาด  แผนกการผลิต  แผนกจัดซื้อ  แผนก
บุคคล  แผนกการเงินและการบัญชี  เป็นต้นมีการสร้างและส่งผ่านสารสนเทศจากแผนกหนึ่งไปยังอกีแผนก
หนึ่งได้  โดยสร้างสารสนเทศในรูปแบบรายงานหรือกราฟ  เพื่อให้ผู้บริหารน าไปประกอบการตัดสินใจ 

หลักการ  คือ  น าเครื่องคอมพิวเตอร์ของแผนกต่าง ๆ มาเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย  เพื่อให้เกิด
การใช้ข้อมูลร่วมกัน  ดังภาพด้านล่าง 

 

 

 
 
  
 
 

3.  สารสนเทศระดับองค์กร 

ภาพท่ี 7.10    การน าเครื่องคอมพิวเตอร์ของแผนกต่าง ๆ เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 
ท่ีมา  :  https://newzealandnewnew.wordpress.com/2014/02/06/assignment-
artificial-intelligence 
 

บตัรเน้ือหาท่ี 3   

 เรื่อง สารสนเทศระดับองค์กร 
ขัน้ท่ี 2 

ส ารวจและค้นหา  (Exploration) 
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     แผนกการขายและแผนกการตลาด  ท าหน้าท่ีขายสินค้า  และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย     
ท่ีส่งเสริมให้มีการส่ังซื้อสินค้าของลูกค้ามากขึ้น 
 

 
ภาพที่ 7.11  แผนการตลาดเครื่องด่ืม 
ท่ีมา  :  http://www.acnews.net/detailcsr.php?news_id=N255706301 

 
ภาพที่ 7.12  แผนการตลาดเครื่องด่ืม 
ท่ีมา  :  http://www.siamintelligence.com/green-tea-war-not-over 

 

 
 
 

                      สารสนเทศที่ส่งเสริมการท างานในภาพรวมขององค์กร 
ภาพตัวอยา่ง

กิจกรรม 

ภาพที่ 7.13  แผนการตลาดอาหารกึ่งส าเร็จรูป  
ท่ีมา  :  http://www.acnews.net/detailnews.php 
 

28 ชุดกิจกรรม   ชุดท่ี 7   เรื่อง ระดับของสารสนเทศ 

จันทร์จิรา  วงศ์สมศรี   
ครูช านาญการ  โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม 



 
แผนกคลังสินค้า  ท าหน้าท่ีงานเกี่ยวกับการน าเข้าและการส่งออกสินค้า การดูแล การเก็บ และ การ
ควบคุมสินค้า อาจร่วมกันท างานเกี่ยวกับการน าเข้า และส่งออกสินค้า การลงบันทึกเกี่ยวกับสินค้าและ การ
จดบันทึกสินค้าคงคลังเพื่อให้ทราบปริมาณสินค้าท่ีมีอยู่ในคลังสินค้า     

      
ภาพที่ 7.14  แผนกคลังสินค้า 
ท่ีมา  :  https://th.tesco-careers.com/Jobs-in-Stores-and-Centres/Distribution-

Centres/Team-Member.aspx 
 
 
แผนกการเงินและการบัญชี  ท าหน้าท่ีจัดท ารายการทางการเงิน  การท าผลสรุปรายงานทางการเงิน    
ตรวจสอบหลักฐาน และใบส าคัญการเบิกจ่ายเงิน จัดท าบัญชี  เช่น ท า บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร 
บัญชีแยกประเภท 

 

 
 

ภาพที่ 7.15  แผนกการเงินและการบัญชี 
ท่ีมา  :  https://th.tesco-careers.com/Jobs-in-our-Office/Career-Path/Finance.aspx 

 
  

29 ชุดกิจกรรม   ชุดท่ี 7   เรื่อง ระดับของสารสนเทศ 

จันทร์จิรา  วงศ์สมศรี   
ครูช านาญการ  โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ซึ่งสารสนเทศท่ีส่งเสริมการท างานในภาพรวมขององค์กร จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในหลายฝุาย 

ท าให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานในระดับผู้บริหาร  เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ   
จึงได้แบ่งระดับสารสนเทศเพื่อการบริหารงานออกเป็น  3  ระดับ ดังนี้  

 ผู้บริหารระดับล่าง  ผู้บริหารระดับกลาง  และผู้บริหารระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัตรกิจกรรมท่ี 1 เรื่อ ........... 
 

ประธานบริษัท   กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป 

ผู้จัดการฝ่ายขาย  ผู้จัดการฝ่าย
บัญชี  ผู้จัดการฝ่ายผลิต 

หัวหน้างาน  ผู้คุมงาน 

พนักงานทั่วไป 

             ระดับสูง 
(Top Level Management) 

             ระดับกลาง 
(Middle Level Management) 

             ระดับปฏิบัติการ 
(Operational  Level Management) 

นักเรียนรู้หรือไม่คะ
ว่า... 

                  นอกจากระดับของสารสนเทศที่นักเรียนได้     
              ศึกษามาแล้วนั้นมี  3  ระดับ  คือ  ระดับบุคคล  
ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร    
     แต่ยังมีอีกหนึ่งระดับของสารสนเทศที่น่าสนใจเรียนรู้  
คือ ระดับผู้บริหาร 
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ผู้บริหารระดับล่าง  (Operational  Level Management)     
 เป็นการใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน   
                 เช่น  ผู้จัดการใช้โปรแกรมไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนสารสนเทศ
กับหัวหน้าแผนกต่าง ๆ และนักเรียนใช้สารสนเทศในการท างานหรือในการเรียนในวิชาต่าง ๆ 
            
ผู้บริหารระดับกลาง  (Middle Level Management) 

เป็นการใช้สารสนเทศเพื่อการวางแผนระยะส้ัน  เหมาะส าหรับงานประเภท การควบคุมและ
จัดการ  
                 เช่น  ผู้จัดการน าสารสนเทศมาวางแผนการผลิตสินค้า 
ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า  และนักเรียนใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเลือก 
เรียนวิชาเลือกท่ีเหมาะสมกับนักเรียน 
          
  ผู้บริหารระดับสูง (Top Level Management) 

 เป็นการใช้สารสนเทศเพื่อการวางแผนระยะยาว  ใช้ส าหรับควบคุม 
นโยบาย และวางแผนเชิงกลยุทธ์   สารสนเทศท่ีใช้จึงมักเป็นผลสรุปท่ีสามารถ 
น ามาประกอบการวิเคราะห์  การประเมิน และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
และเน้นแนวโน้มในตัวแปรท่ีส าคัญเพื่อให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพการท างาน 

เช่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนน าแผนกลยุทธ์มาวิเคราะห์วางแผนงาน 
ในการบริหารงานโรงเรียนในปีการศึกษาต่อไป 
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https://th.wikipedia.org/wiki


  
 
  

 

 

 

 
 

บตัรกิจกรรมท่ี 3   
 เรื่อง สารสนเทศระดับองค์กร ขัน้ท่ี 3 

อธิบายความรู้ และลงข้อสรุป  (Explanation) 

      2. ประโยชน์ของสารสนเทศระดับผู้บริหาร 
 
.......................................................................................................
.......................................................................................................   
                    .......................................................................... 
 

 
1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างแผนกงานในองค์กรท่ีได้รับการส่งเสริม
การท างานด้วยสารสนเทศระดับองค์กร 
...........................................................................................................   
            ........................................................................................   
                    .......................................................................... 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
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3.   แยกลักษณะความต้องการด้านทรัพยากรและสารสนเทศในการการท างานของระดับของ
สารสนเทศ 
 

 
ระดับบุคคล  
 สารสนเทศ.............................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 ทรัพยากร หรือ อุปกรณ์..................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 

 
ระดับกลุ่ม 
 สารสนเทศ.............................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 ทรัพยากร หรือ อุปกรณ์..................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 

 
ระดับองค์กร 
 สารสนเทศ.............................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
 ทรัพยากร หรือ อุปกรณ์..................................................................................... 
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
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ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับกล่องข้อความให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

    
  

บตัรเกม   

 เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ขัน้ท่ี 4 

ขยายความรู้ และลงข้อสรุป  (Elaboranation) 

งานลูกค้าสัมพันธ์ : ระดับบุคคล 

งานการบัญชี  : ระดับองค์กร 

งานคลังสินค้า  : ระดับองค์กร 

 

งานการตลาด  : ระดับองค์กร 

 

การประชุมทางไกล  : ระดับกลุ่ม 
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 ค าช้ีแจง  แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  จ านวน 10 ข้อ  ( 10  คะแนน )  ให้นักเรียนเลือก
ค าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว  โดยท าเครื่องหมายกากบาท   ลงในกระดาษค าตอบ  
( เวลา 15 นาที ) 
 

1. ข้อใด ไม่ใช่ จุดเด่นส าคัญของสารสนเทศในระดับองค์กร 
    ก. การท างานร่วมกันหลายแผนก 
    ข. ใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน 
    ค. มีวิธีการส่งผ่านถึงกันจากแผนกหนึ่งไปยังแผนกหนึ่ง 
    ง. ประชุมงานด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย ( Video Conference  System )   
2. ส่ิงท่ีส าคัญของระบบสารสนเทศระดับกลุ่มและระดับองค์กร   ข้อใดไม่ใช่ 
    ก. การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายภายในองค์กร 
    ข. การเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายภายนอกองค์กร 
    ค. ข้อมูลถึงกันรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
    ง. จัดเอกสารเข้าแฟูม สามารถหยิบใช้งานได้ 
3. ข้อใดต่อไปนี้  ไม่ใช่จุดเด่นส าคัญของสารสนเทศในระดับองค์กร 
    ก. การท างานร่วมกันของหลายแผนก 
    ข. ใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน 
    ค. ผู้บริหารน าข้อมูลมารวมกันเพื่อการประกอบการตัดสินใจ 
    ง. ใช้เช่ือมโยงข้อมูลถึงกันด้วยการประชุมทางไกล 
4. ระบบสารสนเทศระดับองค์กรของธุรกิจการขายสินค้า  ข้อใดไม่ใช่ 
     ก. แผนกการขายและการตลาด 
     ข. ผู้จัดการประธานกรรมการ 
     ค. แผนกการเงินและการบัญชี 
     ง. แผนกคลังสินค้า 
5. ระดับของสารสนเทศ ระดับใดเหมาะสมกับนักเรียน? 

จ.       ก. สารสนเทศระดับองค์กร 
ฉ.       ข. สารสนเทศระดับบุคคล 
ช.       ค. สารสนเทศระดับผู้บริหาร 
ซ.       ง. สารสนเทศระดับกลุ่ม 

 
 

ชุดกิจกรรมท่ี 7 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

แบบทดสอบหลังเรยีน 
เรื่อง  ระดับของสารสนเทศ 

 

ขัน้ท่ี 5 

ประมวลผล  (Evaluation) 
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6. ข้อใด ไม่ได้ มีความเกี่ยวข้องกับสารสนเทศในระดับองค์กร 
    ก. แผนกศูนย์อาหารบริษัท 
    ข. แผนกการขายและการตลาด 
    ค. แผนกการผลิต 
    ง. แผนกการเงินและบัญชี 
7. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล (Excel)  เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานในระดับใด? 
    ก. ระดับกลุ่ม 
    ข. ระดับผู้บริหาร 
    ค. ระดับองค์กร 
    ง. ระดับบุคคล 
8. นายกรัฐมนตรี  ประยุทธ  จันโอชา  ได้ร่วมประชุมแถลงนโยบายของรัฐบาลและวางแผน
โครงการประชารัฐเพื่อ  โดยวิธีการประชุมทางการ ( Video Conference  System )  ในประชุม
ครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องเดินทางมารัฐสภา   
จัดอยู่ในระดับของสารสนเทศใด? 
     ก. ระดับผู้บริหาร 
     ข. ระดับบุคคล 
     ค. ระดับองค์กร 
     ง. ระดับกลุ่ม 
9. นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ท ารายงาน สืบค้นข้อมูล จัดอยู่ในระดับของสารสนเทศใด? 
     ก. ระดับกลุ่ม 
     ข. ระดับผู้บริหาร 
     ค. ระดับบุคคล 
     ง. ระดับองค์กร 
10. นักเรียนช้ัน ม.1/1  เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ กับคุณครูตู้ จากโรงเรียนวังไกลกังวล  ทุกวันพุธ 
เวลา 09.00-10.30 น. โดยนักเรียนนั่งเรียนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม    
จัดอยู่ในระดับของสารสนเทศใด? 
      ก. ระดับผู้บริหาร 
      ข. ระดับองค์กร 
      ค. ระดับกลุ่ม 
      ง. ระดับบุคคล 
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ข้อที่ 
ตัวเลือก 

ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

   

 

 

 

 

 

สรุปผลการเรียน 

ผลการประเมิน ก่อนเรียน หลังเรียน ความก้าวหน้า ระดับคุณภาพ 
คะแนนเต็ม 10 10 - - 
คะแนนท่ีได้     

 

    กระดาษค าตอบ  (แบบทดสอบหลังเรียน) 

ช่ือ-สกุล ...................................................................................................... ช้ัน ............ เลขท่ี ............ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ตอบถูก ให้ข้อละ  1  คะแนน 
 ตอบผิด ให้ข้อละ  0  คะแนน 
      หรือมากกว่า  1  ข้อ 
 

ระดับคุณภาพ 
 ดี  ได้คะแนน  10  คะแนน 
 พอใช้ ได้คะแนน  5-7  คะแนน 
 ปรับปรุง      ได้คะแนน  0-4  คะแนน 
 
ได้คะแนน  6-10  คะแนน  ถือว่า  ผ่าน 
ได้คะแนน  0-5    คะแนน  ถือว่า  ไม่ผ่าน 

 

สรุปผลการประเมิน 
รวม ................ คะแนน 
 ผ่าน          ไม่ผ่าน 

 

ลงช่ือ............................................................. ผู้ตรวจ 
              (นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี) 
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อารียา  ศรีประเสริฐและคณะ. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.กรุงเทพมหานคร :  
ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์, 2553 

ชัชวาล  วงษ์ประเสริฐ. การจัดการสารสนเทศเบือ้ต้น. กรุงเทพมหานคร: เอ็กซ์เปอร์เน็ท, 2548   
วิเชียร  พุ่มพวง. (2557). เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์.กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เอมพันธ ์
วศิน  เพิ่มทรัพย์และวิโรจน์  ชัยมูล. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.   

กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โปรวิช่ัน, 2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

บรรณานุกรม 
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เฉลยบัตรพลังคิด 1 
เฉลยบัตรพลังคิด 2 
เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 1  เรื่องระดับของสารสนเทศ ระดับบุคคล 
เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 2  เรื่องระดับของสารสนเทศ ระดับกลุ่ม 
เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 3  เรื่องระดับของสารสนเทศ ระดับองค์กร/ระดับผู้บริหาร 
เฉลยบัตรเกม 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ชุดท่ี 7 เรื่องระดับของสารสนเทศ 

 แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมงานกลุ่ม 
แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

ประวัติผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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           ให้นักเรียนน าตัวเลือกเติมข้อความลงในกล่องข้อความบนภาพ  ภาพดังต่อไปนี้จัดอยูใ่นระดับ   
         ของสารสนเทศระดับใด 
 

                              
 
 
    

           
 
 

          
                                                  
 

       

ขัน้ท่ี 1 
สร้างความสนใจ (Engagement) 

1. ระดับบุคคล 2.ระดับกลุ่ม 

3.ระดับองค์กร 4.ระดับกลุ่ม 

5.ระดับกลุ่ม 6.ระดับกลุ่ม 

บัตรพลังคิด1 

ระดับบุคคล        ระดับองค์กร         ระดับกลุ่ม 

 ค าช้ีแจง 
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                ให้นักเรียนศึกษาภาพข้างล่างต่อไปนี้และตอบค าถามพลังคิด 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

บัตรพลังคิด 2 

 ค าช้ีแจง 

6.      1.  ระดับของสารสนเทศประเภทใดท่ีเหมาะสมกับนักเรียนมากท่ีสุด 
7.  

        ตอบ     สารสนเทศระดับบุคคล 
 

8.      2.  จงเขียนล าดับการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ท่ีนักเรียนใช้ในด้านการเรียน ได้แก่ 
9.  

         ตอบ  (อยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน) 
    Microsoft Word    Microsoft Excel   Microsoft PowerPoint    

เฉลย 
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บตัรกิจกรรมท่ี 1   

 เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ขัน้ท่ี 3 

อธิบายความรู้ และลงข้อสรุป  (Explanation) 

               1. การแบ่งระดับของสารสนเทศตามลักษณะ
ของ การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น  
3  ระดับ คือ 

1.สารสนเทศระดับบุคคล    2.สารสนเทศระดับกลุ่ม 
3.สารสนเทศระดับองค์กร 

 

               2. ลักษณะของสารสนเทศระดับบุคคล คือ 
 ส่งเสริมการท างานให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละคน ให้ท างานมี
ประสิทธิภาพตามความรับผิดชอบของแต่ละคน   
 การใช้ทรัพยากร  อุปกรณ์จะเลือกใช้ตามความเหมาะสมของงาน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

เฉลย 
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บตัรกิจกรรมท่ี 2   

ขัน้ท่ี 3 

อธิบายความรู้ และลงข้อสรุป  (Explanation) 

 เรื่อง สารสนเทศระดับกลุม่ 

1. ลักษณะของสารสนเทศระดับกลุ่ม คือ 
สร้างสารสนเทศในรูปแบบรายงานหรือกราฟ  เพื่อให้ผู้บริหาร
น าไปประกอบการตัดสินใจ  และมีการส่งเสริมการท างานใน
ภาพรวม 

  

        2. ให้นักเรียนบอกลักษณะเด่นของการท างาน
สารสนเทศระดับกลุ่ม คือ 
  น าเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกแผนกมาเช่ือมโยงกันเป็น
เครือข่าย  และสร้างสารสนเทศในรูปแบบรายงาน 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

เฉลย 
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บตัรกิจกรรมท่ี 3   

 เรื่อง สารสนเทศระดับองค์กร ขัน้ท่ี 3 

อธิบายความรู้ และลงข้อสรุป  (Explanation) 

      2. ประโยชน์ของสารสนเทศระดับผู้บริหาร 
 
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ    
 
 

 
1. ให้นักเรียนยกตัวอย่างแผนกงานในองค์กรท่ีได้รับการส่งเสริม
การท างานด้วยสารสนเทศระดับองค์กร 
แผนกงานการขายและการตลาด   แผนกงานคลังสินค้า   แผนก  
      การเงินและการบัญชี   แผนกงานบุคคล   แผนกการผลิต     
       แผนกจัดซื้อ   แผนกวางแผน  และผู้แทนจ าหน่าย 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

เฉลย 
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3.  จ าแนกลักษณะการท างานและความต้องการด้านทรัพยากรในการการท างาน  พร้อมจุดเด่น
ของกิจกรรมสารสนเทศระดับกลุ่มและสารสนเทศระดับองค์กร 
 

 
การประชุมทางไกล  สารสนเทศระดับกลุ่ม 
 ลักษณะของการท างานของระบบการประชุมทางไกล  ก่อนการประชุมต้องมีการ
นัดหมายช่วงวัน เวลาให้ชัดเจนเพื่อสะดวกต่อการเตรียมระบบ  เพราะห้องประชุมอยู่ต่าง
สถานท่ีกัน   
 ทรัพยากร หรือ อุปกรณ์ ระบบการส่งภาพ/เสียง  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 จุดเด่น  การประชุมเสมือนอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน  ลดต้นทุนการเดินทาง  
ค่าท่ีพัก  และเวลาในการเดินทาง 

 
การส่งเสริมการท างานในภาพรวมขององค์กร 
 ลักษณะการท างาน มีการวางแผนงานระบบเกี่ยวพันธ์เข้ากันในหลายฝุายใน
องค์กร  เพื่อเช่ือมโยงสารสนเทศระดับกลุ่มเข้าด้วยกัน ใช้ทรัพยากรข้อมูลด้วยกัน  เช่น  
รายงานหรือกราฟ 
 ทรัพยากร หรือ อุปกรณ์ ระบบคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  ระบบเครือข่าย  
สารสนเทศแบบรายงาน 
 จุดเด่น  การน าเครื่องคอมพิวเตอร์มาจัดท าระบบเครือข่ายภายในองค์กรเพื่อรวม
แผนกต่าง ๆ มาเช่ือมโยงกัน   ใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อการวางแผน 
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ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับกล่องข้อความให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

 

     
 

    
  

บตัรเกม   

 เรื่อง ระดับของสารสนเทศ ขัน้ท่ี 4 

ขยายความรู้ และลงข้อสรุป  (Elaboranation) 

งานลูกค้าสัมพันธ์ : ระดับบุคคล 

งานการบัญชี  : ระดับองค์กร 

งานคลังสินค้า  : ระดับองค์กร 

 

งานแผนการตลาด  : ระดับองค์กร 

 

การประชุมทางไกล  : ระดับกลุ่ม 

 

เฉลย 
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 ข้อที่ 
ก่อนเรียน 

ก ข ค ง 
1  x   
2    x 
3   x  
4    X 
5   X  
6    X 
7 X    
8    X 
9    X 
10  x   

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อที่ 
หลังเรียน 

ก ข ค ง 
1    X 
2    X 
3    X 
4  X   
5  X   
6 X    
7    X 
8    X 
9   X  
10   x  

เฉลย 

แบบทดสอบก่อนเรียน / แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เรื่อง การจัดการสารสนเทศ   

ชุดท่ี 7 ระดับของสารสนเทศ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ตอบถูก ให้ข้อละ  1  คะแนน 
 ตอบผิด ให้ข้อละ  0  คะแนน 
      หรือมากกว่า  1  ข้อ 
 

แปลผลการประเมิน 
 ดี  ได้คะแนน  10  คะแนน 
 พอใช ้ได้คะแนน  5-7  คะแนน 
 ปรับปรุง      ได้คะแนน  0-4  คะแนน 
 
ได้คะแนน  6-10  คะแนน  ถือว่า  ผ่าน 
ได้คะแนน  0-5    คะแนน  ถือว่า  ไม่ผ่าน 
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แบบประเมินพฤติกรรมงานกลุ่ม 
กลุ่มท่ี..............  ช้ัน ................. 
สมาชิกในกลุ่ม 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล เลขที ่ หมายเหตุ 
1    
2    
3    
4    
5    

 
ค าช้ีแจง  ให้ท าเครื่องหมาย     ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง  

 
        ลงช่ือ........................................................... ผู้ประเมิน 
                  (............................................................) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ าเสมอ  ให้   3   คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให้   1   คะแนน 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
24-30        3  =  ดี 
17-23        2  =  พอใช้ 
10-16        1  =  ปรับปรุง 

ล าดับที่ รายการพฤติกรรม 
ระดับคะแนน 
3 2 1 

1 มีการวางแผนร่วมกัน    
2 การแบ่งงานรับผิดชอบ    
3 มีการให้ความร่วมมือ    
4 การรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาร่วมกัน    
5 สามารถให้ค าแนะน ากลุ่มอื่นได้    
6 ร่วมอภิปรายและสรุปผลงานของกลุ่ม    
7 ร่วมกันปรับปรุงแกไ้ขผลงานของกลุ่ม    
8 ท าความสะอาดบริเวณกลุ่ม    
9 จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์    
10 จัดเก็บเก้าอี้/โต๊ะของกลุ่ม    
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แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 
 

ช่ือ-สกุล........................................................................................................ ช้ัน...........  เลขท่ี........... 
 
ค าช้ีแจง  ให้ท าเครื่องหมาย     ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ........................................................... ผู้ประเมิน 
                  (............................................................) 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนสม่ าเสมอ  ให้   3   คะแนน 
 พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให้   1   คะแนน 
 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

24-30        3  =  ดี 
17-23        2  =  พอใช้ 
10-16        1  =  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการพฤติกรรม 3 2 1 
1 มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย    
2 ยอมรับฟังความคิดเห็นและแก้ปัญหาของเพื่อนร่วมงาน    
3 มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่    
4 มีความอดทนอดกล้ันในการท างาน    
5 ยอมรับบทบาทของตนเองในฐานะผู้น าผู้ตาม    

รวม 
   
 

ระดับคุณภาพ  
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ช่ือ-สกุล........................................................................................................ ช้ัน...........  เลขท่ี........... 
 
ค าช้ีแจง  ให้ท าเครื่องหมาย     ในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงช่ือ........................................................... ผู้ประเมิน 

                  (............................................................) 
 
 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
18-20         4  =  ดีเย่ียม 
14-17         3  =  ดี 
11-13         2  =  ผ่านการประเมิน 
1-10         1  =  ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายการพฤติกรรม 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1 ความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา     
2 ความขยัน  อดทน     
3 ความซื่อสัตย์     
4 ความประหยัด     
5 ความมุ่งมั่น     

รวม 
    
 

ระดับคุณภาพ  
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แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เครื่องหมาย    ลงในช่องระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน 

  โดยมีระดับความพึงพอใจ  ดังนี้ 
  5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
  1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 

ท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  
ช่วยให้นักเรียนกระตือรือรน้ต่อการเรียน 

     

2 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  ช่วยให้
นักเรียนเข้าใจบทเรียนเร็วขึ้นและเข้าใจดีขึ้น 

     

3 การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  
ช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์กว้างขวางและน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

4 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  ช่วยให้
นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู ้

     

5 การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  ฝึก
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  และวินัยในตนเอง 

     

6 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง  ท าให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

     

7 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกระท ากิจกรรมด้วยตนเองเป็นขั้นตอนและ
ได้รับประสบการณ์ตรง 

     

8 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  ช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น 

     

9 ชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  ช่วยสร้าง
บรรยากาศในการเรียนให้เป็นที่พึงพอใจของนักเรียน 

     

10 การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการสืบค้น 
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 ช่ือ นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี 
 ต าแหน่ง  ครู  คศ. 2 (ครูช านาญการ) 
 โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 
 

 
 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 
 พ.ศ. 2551  ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่าช้าง  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  นครราชสีมาเขต4   
 พ.ศ. 2553  ครู  คศ. 1 โรงเรียนบ้านท่าช้าง  อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา  นครราชสีมาเขต4  
 พ.ศ. 2553  ครู  คศ. 1 โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม  อ าเภอสีค้ิว  จังหวัดนครราชสีมา   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต31 
 พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  ครู  คศ. 2 วิทยฐานะช านาญการ  โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม  อ าเภอสีค้ิว  
จังหวัดนครราชสีมา   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต31 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้จัดท า 

ประวัติการศึกษา 

ประวัติการท างาน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1   รหัสวิชา ง21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

เรื่อง  การจัดการสารสนเทศ 

 

 

 

 

นางจันทร์จิรา  วงศ์สมศรี 

ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะช านาญการ 

โรงเรียนหนองน้ าใสพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 

ชุดที่ 7  ระดับของสารสนเทศ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


