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สารบัญ 
 

เร่ือง                   หนา้ 
ค าน า            ก 
สารบญั                ข 
ค าอธิบายรายวชิา              ค 
ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร              ง 
ก าหนดการสอน               จ 
รายการตรวจสอบและอนุญาตใหใ้ช ้            ฉ 
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์           1 
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง โปรแกรมอรรถประโยชน์และการเลือกใช ้                                           8 
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง จดัการไฟลด์ว้ย Windows Explorer                               14 
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง ยทิูลิต้ีส าหรับดูแลรักษาคอมพิวเตอร์                                        21 
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง แกไ้ขการท างานของ Windows ดว้ยยทิูลิต้ี                  28 
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง ยทิูลิต้ีส าหรับแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์                  33 
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง ยทิูลิต้ีส าหรับส ารองและเรียกคืนขอ้มูล       40 
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง ยทิูลิต้ีส าหรับการกูข้อ้มูล         44 
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง รู้จกักบั Cloud Computing         48 
แผนจดัการเรียนรู้  เร่ือง เก็บไฟลอ์อนไลน์แบบ Cloud Storage       55
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 
 

 ค าอธิบายรายวชิา 
รหัส  2901-1002  วชิา  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ ท1 ป2 น2 

จ านวนช่ัวโมงเรียนต่อสัปดาห์ 3 ช่ัวโมง รวมเวลาเรียนต่อภาคเรียน  54 ช่ัวโมง 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให้  
1. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท างานของโปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. มีทกัษะในการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ 
3. มีทกัษะในการใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน์ 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีในการใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 

สมรรถนะรายวชิา 
1. แสดงความรู้และหลกัการเก่ียวกบัโปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. ติตตั้งใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน์ 

ค าอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบติัการใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) การเลือกใชโ้ปรแกรม
อรรถประโยชน์ การติดตั้งและใชง้านโปรแกรมอรรถประโยชน์ คลาวดค์อมพิวติง (Cloud 
Computing) และการใชง้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร 
ช่ือวชิา      การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์   รหัสวชิา 2901-1002  จ านวน    2  หน่วยกิต 
ระยะเวลาเรียน  18 สัปดาห์   จ านวน   3  ช่ัวโมง / สัปดาห์   รวมจ านวน  54 ช่ัวโมง 

 

ล าดับ
ที่ 

ช่ือหน่วยการเรียนรู้ 
พฤติกรรมทีค่าดหวงัต่อการเรียนการสอน 1 คร้ัง 

ความรู้ ทกัษะ จิตพสัิย รวม(ชม.) 
1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์  4 2 2 3 
2 โปรแกรมอรรถประโยชน์และการเลือกใช ้ 4 2 2 3 
3 จดัการไฟลด์ว้ย Windows Explorer  4 2 2 3 
4 ยทิูลิต้ีส าหรับดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 4 2 2 6 
5 แกไ้ขการท างานของ Windows ดว้ยยทิูลิต้ี 2 4 2  6 
6 ยทิูลิต้ีส าหรับแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์ 2 4 2 6 
7 ยทิูลิต้ีส าหรับส ารองและเรียกคืนขอ้มูล 2 4 2 6 
8 ยทิูลิต้ีส าหรับการกูข้อ้มูล 2 4 2 6 
9 รู้จกักบั Cloud Computing 2 4 2 3 
10 เก็บไฟลอ์อนไลน์แบบ Cloud Storage 2 4 2 9 

 การประเมินผลการเรียน 3 
รวม 54 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



จ 
 

ก าหนดการสอน 
 

หน่วยที่ ช่ือหน่วยการสอน สัปดาห์ที่ ช่ัวโมงที่ 

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1-3 

2. โปรแกรมอรรถประโยชน์และการเลือกใช้ 2 4-6 

3. จดัการไฟลด์ว้ย Windows  Explorer 3 7-9 
4. ยทิูลิต้ีส าหรับดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ 4-5 10-15 
5. แกไ้ขการท างานของ Windows ดว้ยยทิูลิต้ี 6-7 16-21 
6. ยทิูลิต้ีส าหรับแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์ 8-9 22-27 
7. ยทิูลิต้ีส าหรับส ารองและเรียกคืนขอ้มูล 10-11 28-33 
8. ยทิูลิต้ีส าหรับการกูข้อ้มูล 12-13 34-39 
9. รู้จกักบั Cloud Computing 14 40-42 

10. เก็บไฟลอ์อนไลน์แบบ Cloud Storage 15-17 43-51 
11. ทดสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 18 52-54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

รายการตรวจสอบ และอนุญาตให้ใช้ 
 
 ควรอนุญาตใหใ้ชส้อนได ้
 ควรปรับปรุงเก่ียวกบั
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
                (นางสาวธวชัชยั  สาเกตุ) 
       หวัหนา้สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       .................../.........................../.............. 
 
 เห็นควรอนุญาตใหใ้ชส้อนได ้
 ควรปรับปรุงดงัเสนอ 
 อ่ืน ๆ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.............. 
 
           (นายศรากร  บุญปถมัภ)์ 
        รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
        ............./.................../........... 
 
 เห็นควรอนุญาตใหใ้ชส้อนได ้
 อ่ืน ๆ 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 
         (นายปริวชิญ ์ ไชยประเสริฐ) 
                      ผูอ้  านวยการ 
        ............./.................../........... 
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แผนจัดการเรียนรู้    วชิา  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์    รหัสวชิา 2901-1002 ช้ัน  ชทท.1 
หน่วยที ่1  เร่ือง โปรแกรมคอมพิวเตอร์      สัปดาห์ที ่ 1   เวลา  3  ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคัญ 

ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์จะต้องมีโปรแกรมระบบ และโปรแกรมน้ีจะถูกเรียกใช้ตอนท่ีเปิดเคร่ือง  
เม่ือโปรแกรมระบบอยูใ่นหน่วยความจ าหลกัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์แลว้จะท าให้สามารถใชโ้ปรแกรมประยุกต์
ต่างๆ ไดง่้าย การจดัการกบัฮาร์ดแวร์ต่างๆ ก็ท  าได้ง่ายข้ึนดว้ย นอกจากน้ีในการใช้งานคอมพิวเตอร์ยงัตอ้งมี
โปรแกรมอ่ืนๆ ติดไวใ้นเคร่ืองดว้ย เพื่อช่วยเหลือการท างานต่างๆ ท่ีอาจจะมีข้ึน 

 
2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. แยกแยะโปรแกรมออกเป็นกลุ่มของโปรแกรมประยกุตแ์ละกลุ่มของโปรแกรมระบบได ้
2. เขา้ใจการท างานของระบบปฏิบติัการ 
3. บอกวธีิการจดัการโปรแกรมของระบบปฏิบติัการได ้
4. บอกตวัอยา่งกลุ่มโปรแกรมท่ีควรมีประจ าเคร่ืองได ้
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3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยการถามผูเ้รียนในหอ้ง 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบจากส่ิงท่ีครูก าหนด 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน (80 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรืยนและให้นกัศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
   รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป (20 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 

 
4.กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ครูช้ีแจงใหผู้เ้รียน เห็นความส าคญั เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  และน าไปประยกุตใ์ชท้ั้งใน 
    ชีวติประจ าวนั  
2. ครูช้ีแจงวตัถุประสงคร์ายวชิา 
3. ครูช้ีแจงระเบียบวา่ดว้ยเวลาเรียน 
4. ครูตกลงกบัผูเ้รียน เร่ืองการแบ่งคะแนนเก็บระหวา่งภาคดงัน้ี 
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5. ครูตกลงกบัผูเ้รียนเร่ืองการปฏิบติัตนในหอ้งเรียนตามแบบประเมิน 
  6. ครูบอกแนวทางในการเรียน และวธีิการปฏิบติัตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
ขณะเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียน โดยการถาม – ตอบ และใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
3. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี 
    ถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน 
    กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
5. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
6. ทบทวนเน้ือหา 
7. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
8. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
5.ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวชิา การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นใน 
    การแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  
2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาท่ีก าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 
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7. กจิกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 
1. ผูเ้รียนตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วธีิการ หรือหลกัการง่ายเพื่อใหห้าค าตอบได ้
    อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควธีิการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ีท าการ 
    สอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 
2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพใหเ้กิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควธีิการพร้อมกบั 
    ความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนโดยตนเองใหไ้ดเ้พื่อเกิด่ความรู้ความเขา้ใจอยา่ง 
   แทจ้ริงไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 

 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1. ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2. ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยกจิกรรมบทที ่ 1 
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ตอนที ่ 1 เลือกข้อทีถู่กต้องทีสุ่ดเพียงข้อเดียว 
1. โปรแกรมท่ีออกแบบมาส าหรับอุปกรณ์ต่างๆ ใหท้  างานร่วมกบัคอมพิวเตอร์ได ้เรียกวา่อะไร 
 ก. โปรแกรมระบบปฏิบติัการ  ข. โปรแกรมประยกุต ์
 ค. โปรแกรมอรรถประโยชน์  ง. โปรแกรมดีไวซ์ไดรเวอร์ 
2. ขอ้ใดเป็นหนา้ท่ีของโปรแกรมระบบปฏิบติัการ 
 ก. ประสานงานกบัซอฟตแ์วร์  ข. ประสานงานระหวา่งผูใ้ชก้บัเคร่ือง 
 ค. จดัการทรัพยากรต่างๆ ในระบบ  ง. ถูกทุกข้อ 
3. โปรแกรม Microsoft Word จดัวา่เป็นโปรแกรมประเภทใด 

ก. A software suite    ข. Shareware 
ค. Packaged software    ง. Custom software 

3. ขอ้ใดไม่ใช่โปรแกรมเฉพาะงาน 
ก. โปรแกรมตารางการค านวณ   ข. โปรแกรมสร้างเวบ็ 
ค. โปรแกรมเปิด VCD    ง. โปรแกรมเกม 

4. โปรแกรมใดใชผ้ลิตงานมลัติมีเดีย 
ก. AutoCAD     ข. Authorware 
ค. lllustrator     ง. Visual Studio 

5. ขอ้ใดคือไฟลท่ี์ใชใ้นการติดตั้งโปรแกรม 
ก. install     ข. run 
ค. Custom     ง. pro 

6. ค  าวา่ GUI มาจากค าวา่อะไร 
ก. Graphic User Interface   ข. Graphic User Interrupt 
ค. Graphic Uninstall Integration   ง. Good User Interface 

7. การคียค์  าสั่งของระบบปฏิบติัการเขา้ไปทางแป้นพิมพเ์รียกวา่ 
ก. Command – line   ข. Input Command 
ค. Text Input    ง. Dialog Input 
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8. การท างานแบบ Multitasking หมายถึง 
ก. การใชง้านโปรแกรมของผูใ้ชห้ลายคน 
ข. เรียกโปรแกรมหลายตัวมาใช้พร้อมกนั 
ค. หลายโปรแกรมท างานขนานกนั 
ง. หลายโปรแกรมใชห้น่วยความจ าเดียวกนั 

9. ขอ้ใดคือความหมายของ เรสสิเดน้โปรแกรม (Resident Program) 
ก. โปรแกรมขนาดเลก็ทีฝั่งตัวอยู่ในหน่วยความจ า 
ข. โปรแกรมท่ีใชห้น่วยความจ าร่วมกนั 
ค. โปรแกรมท่ีก าลงัท างานอยูข่ณะนั้น 
ง. ถูกทุกขอ้ 

10. หน่วยความจ าชนิดใดท่ีเก็บขอ้ก าหนดหรือค่าท่ีถูกตอ้งของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เอาไว ้
ก. หน่วยความจ า CMOS  ข.หน่วยความจ า BIOS 
ค.หน่วยความจ า POST  ง. หน่วยความจ า RAM 
 

ตอนที ่2 ตอบค าถามต่อไปนี ้ 
1. ท่านคิดวา่โปรแกรมส าหรับเขา้สู่อินเทอร์เน็ตเป็นโปรแกรมประยกุตห์รือโปรแกรมระบบ 

โปรแกรมประยุกต์ 
2. โปรแกรมแบบแชร์แวร์ต่างจากฟรีแวร์อยา่งไร 

แชร์แวร์มีระยะเวลาทดลองใช้งาน ฟรีแวร์ให้ใช้งานฟรีตลอด 
3. ยกตวัอยา่งโปรแกรมท่ีใชง้านบ่อยๆ ในชีวิตประจ าวนัมา 3 โปรแกรม 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Line 
4. โปรแกรมประยกุตท่ี์ท างานบนเวบ็เรียกวา่อะไร 

Web Application. 
5. ซอฟตแ์วร์เฉพาะคืออะไร. 

โปรแกรมที่ท างานเฉพาะทาง เช่น ท างานในวงการแพทย์ 
6. เหตุใดตอ้งมีโปรแกรมระบบปฏิบติัการ  

เพ่ือควบคุมการท างานของเคร่ือง จัดการทรัพยากรต่างๆ ในระบบ ประสานงานกับซอฟต์แวร์อ่ืนๆ 
7. หากไม่มีโปรแกรมระบบปฎิบติัการ จะใชง้านโปรแกรมอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งไร 
   ไม่สามารถท าได้  
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8. ค าวา่ GUI คืออะไร 
การเช่ือมต่อแบบกราฟิก มีเมนูให้ผู้ใช้สามารถติดต่อผ่านทางไอคอนต่างๆ ได้ 

9. จงยกตวัอยา่งการท างานแบบ Multitasking 
การท ารายงาน พร้อมกบัฟังเพลงไปด้วย  

10. หน่วยความจ าเสมือนคืออะไร  มีประโยชน์อยา่งไร 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์ไม่จ าเป็นต้องมีหน่วยความจ าจ านวนมาก  แต่สามารถท างานหลายๆ โปรแกรมพร้อมกัน

ได้  
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แผนจัดการเรียนรู้    วชิา  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  รหัสวชิา 2901-1002 ช้ัน   ชทท.1 
หน่วยที ่2  โปรแกรมอรรถประโยชน์และการเลือกใช้  สัปดาห์ที ่  2   เวลา 3  ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคัญ 

โปรแกรมอรรถประโยชน์ หรือเรียกสั้ นๆ ว่า ยูทิลิ ต้ี  เป็นโปรแกรมประเภทหน่ึงท่ีท างานบน
ระบบปฏิบัติการ ส่วนมากใช้เพื่อบ ารุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของคอมพิวเตอร์ 
คุณสมบัติการใช้งานนั้ นค่อนข้างหลากหลาย ยูทิ ลิ ต้ีแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ ยูทิลิ ต้ีส าหรับ
ระบบปฏิบติัการ (OS utility program) และยทิูลิต้ีอ่ืนๆ (stand-alone utility program) 
 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. บอกโปรแกรมอรรถประโยชน์ท่ีส าคญัๆ ได ้
2. บอกแนวทางในการเลือกใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ได ้
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3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยการถามผูเ้รียนในหอ้ง 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัการเลือกใช้โปรแกรม
อรรถประโยชน์ 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบจากส่ิงท่ีครูก าหนด 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน (80 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรืยนและให้นกัศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
   รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป (20 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 

 
4.กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ครูช้ีแจงให้ผูเ้รียน เห็นความส าคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  
2. ครูช้ีแจงวตัถุประสงคร์ายวชิา 
3. ครูช้ีแจงระเบียบวา่ดว้ยเวลาเรียน 



10 
 

 

4. ครูตกลงกบัผูเ้รียน เร่ืองการแบ่งคะแนนเก็บระหวา่งภาคดงัน้ี 
5. ครูตกลงกบัผูเ้รียนเร่ืองการปฏิบติัตนในหอ้งเรียนตามแบบประเมิน 

  6.    ครูบอกแนวทางในการเรียน และวธีิการปฏิบติัตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
ขณะเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียน โดยการถาม – ตอบ และใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
3. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี 
    ถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
5. กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
6. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
7. ทบทวนเน้ือหา 
8. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
9. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
5.ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวชิา การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นใน 
    การแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  
2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาท่ีก าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 
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7. กจิกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 

1. ผูเ้รียนตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วธีิการ หรือหลกัการง่ายเพื่อใหห้าค าตอบได ้
   อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควธีิการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ีท าการ 
   สอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 
2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพใหเ้กิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควธีิการพร้อมกบั 
   ความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนโดยตนเองใหไ้ดเ้พื่อเกิด่ความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
   ไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 

 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
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เฉลยกจิกรรมบทที ่ 2 

ตอนที ่1 เลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว  
1. ขอ้ใดคือความหมายของโปรแกรมอรรถประโยชน์ 
 ก. โปรแกรมท่ีรวมความสามารถหลายอยา่งไวต้วัเดียว 
 ข. โปรแกรมทีช่่วยหรือขยายขีดความสามารถของโปรแกรมทีใ่ช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  
 ค. โปรแกรมท่ีใชบ้่อยๆ ในชีวติประจ าวนั  
 ง. โปแกรมท่ีตอ้งมีในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
2. โปรแกรมอรรถประโยชน์แบ่งออกเป็นก่ีประเภท อะไรบา้ง 
 ก. 2 ประเภท คือ โปรแกรมส าหรับ Online และ โปรแกรมส าหรับ Offline 
 ข. 2 ประเภท คือ โปแกรมส าหรับระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมอรรถประโยชน์อ่ืนๆ  
 ค. 3 ประเภท คือ โปรแกรมส าหรับ Online, โปรแกรมส าหรับ Offline  
   และโปรแกรมท างานเบ้ืองหลงั 
 ง. 3 ประเภท คือ โปรแกรมส าหรับระบบปฏิบติัการ โปรแกรมส าหรับ Online  
   และ โปรแกรมส าหรับ Offline 
3. ขอ้ใดเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ดา้นจดัการไฟล์ 
 ก. Windows Manager   ข. Windows Explorer  
 ค. File Manager    ง. File Explorer 
4. ขอ้ใดเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ดา้นถอดถอนโปรแกรม 
 ก. Program Remover   ข. Program Delete 
 ค. UnInstaller    ง. Cleaner 
5. โปรแกรมใดต่อไปน้ี ไม่จดัอยูใ่นประเภทอรรถประโยชน์ส าหรับระบบปฏิบติัการ 
 ก. โปรแกรมรักษาหนา้จอ   ข. โปแกรมป้องกนัไวรัส 
 ค. โปรแกรมถอดถอนโปรแกรม   ง. โปรแกรมจดัการไฟล ์ 
6. ขอ้ใดไม่ไดเ้ป็นโปรแกรมท่ีช่วยใหเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  ก. disk defragmenter   ข. file compression 
  ค. firewall    ง. anti virus 
7. โปรแกรมใดมีหนา้ท่ีในการบีบอดัไฟลใ์หมี้ขนาดเล็กลง 
 ก. WinCompress   ข. WinRAR 
 ค. FileZip    ง. SetFile 
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8. โปรแกรมใดช่วยใหจ้อคอมพิวเตอร์ท างานไดน้านข้ึน 
 ก. FileZip    ข. Screen Saver 
 ค. Disk Defragmenter   ง. Disk Scanner 
9. ขอ้ใดไม่ใช่แนวทางในการเลือกใชโ้ปรแกรม 
 ก. ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตท่ี์เช่ือถือได ้
 ข. มีความง่ายในการใชง้าน 
 ค. การติดตั้งโปรแกรมไม่ซบัซอ้น 
 ง. เลือกจากเวบ็ไซต์ทีม่ีผู้ลงโฆษณาเยอะ 
10. ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของเวบ็ไซตท่ี์น่าเช่ือถือ 
 ก. เป็นของบริษทัหรือองคก์รท่ีรู้จกักนัดี   
 ข. ไดรั้บรองจากองคก์รรับรองความน่าเช่ือถือบนอินเทอร์เน็ต 
 ค. ไม่ได้มีการข้อมูลส่วนตัวทีไ่ม่เกีย่วข้องกบัความต้องการของเวบ็ไซต์ 
 ง.  การออกแบบองคป์ระกอบต่างๆ ในหนา้เวบ็มีความเป็นมาตรฐาน 
 
ตอนที ่2 ตอบค าถามต่อไปนี ้ 
1. โปรแกรมอรรถประโยชน์ส าหรับระบบปฏิบติัการมีอะไรบา้ง 

โปรแกรมด้านการจัดการไฟล์, โปรแกรมยกเลกิการติดตั้งโปรแกรม, โปรแกรมสแกนดิสก์, โปรแกรม
จัดเรียงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมูล, โปรแกรมรักษาหน้าจอ 
2. โปรแกรมอรรถประโยชน์อ่ืนๆ มีอะไรบา้ง 

โปรแกรมป้องกนัไวรัส,  โปรแกรมไฟร์วอลล์ ,   โปรแกรมบีบอดัไฟล์ 
3. แนวทางในการเลือกใชโ้ปรแกรมมีอะไรบา้ง 

1. ดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ทีเ่ช่ือถือได้ 
2. มคีวามง่ายในการใช้งาน 
3. การติดตั้งโปรแกรมไม่ซับซ้อน 
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แผนจัดการเรียนรู้    วชิา  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  รหัสวชิา 2901-1002  ช้ัน   ชทท.1 
หน่วยที ่3    เร่ือง  จัดการไฟล์ด้วย Windows Explorer                      สัปดาห์ที ่  3  เวลา  3  ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคัญ 

การจดัเก็บขอ้มูลใน Windows คลา้ยกบัการจดัเก็บเอกสารในส านกังาน โดยขอ้มูลแต่ละช้ินท่ีเราสร้างจะ
ถูกเก็บในเคร่ืองเป็นไฟลแ์ยกจากกนั และเม่ือมีไฟลเ์ป็นจ านวนมาก การคน้หาขอ้มูลจะท าไดย้ากข้ึน จึงไดมี้การ
จดัเก็บไฟลเ์หล่านั้นไวใ้นโฟลเดอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเหมือนเป็นแฟ้มใส่เอกสารท่ีสัมพนัธ์กนั 

 
2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. เขา้ใจระบบไฟลแ์ละโฟลเดอร์ ใน Windows 7  
2. คน้หาไฟลห์รือโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการได ้ 
3. สร้างชอร์ทคทัได ้ 
4. จดัการไฟลแ์ละโฟลเดอร์ท่ีตอ้งการได ้ 
5. กูไ้ฟลท่ี์ลบจาก Recycle Bin ได ้ 
6. บีบอดัไฟลแ์ละโฟลเดอร์ได ้
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3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยการถามผูเ้รียนในหอ้ง 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกับการใช้ Windows 

Explorer 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบจากส่ิงท่ีครูก าหนด 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน (80 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรืยนและให้นกัศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
   รับการประเมิน 
 
 
 
 

ขั้นสรุป (20 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 

 
4.กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ครูช้ีแจงให้ผูเ้รียน เห็นความส าคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  
2. ครูช้ีแจงวตัถุประสงคร์ายวชิา 
3. ครูช้ีแจงระเบียบวา่ดว้ยเวลาเรียน 
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4. ครูตกลงกบัผูเ้รียน เร่ืองการแบ่งคะแนนเก็บระหวา่งภาคดงัน้ี 
5. ครูตกลงกบัผูเ้รียนเร่ืองการปฏิบติัตนในหอ้งเรียนตามแบบประเมิน 

  6.    ครูบอกแนวทางในการเรียน และวธีิการปฏิบติัตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
ขณะเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียน โดยการถาม – ตอบ และใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
3. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี 
    ถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
5. กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
6. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
7. ทบทวนเน้ือหา 
8. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
9. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
5.ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวชิา การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นใน 
    การแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  
2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาท่ีก าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 
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7. กจิกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 
1. ผูเ้รียนตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วธีิการ หรือหลกัการง่ายเพื่อใหห้าค าตอบได ้
   อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควธีิการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ีท าการ 
   สอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 
2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพใหเ้กิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควธีิการพร้อมกบั 
   ความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนโดยตนเองใหไ้ดเ้พื่อเกิด่ความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
   ไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 

 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
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เฉลยกจิกรรมบทที ่ 3 

ตอนที ่1 เลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว  
1. การตั้งช่ือพาธสามารถตั้งใหมี้ความยาวสูงสุดไดก่ี้ตวัอกัษร 
 ก. 255     ข. 256 
 ค. 511     ง. 512     
2. สัญลกัษณ์ใดท่ีสามารถน ามาตั้งเป็นช่ือไฟลไ์ด ้
 ก. ?     ข. \ 
 ค. /     ง. ช่องว่าง 
3. คุณสมบติัของไฟลแ์บบ Hidden หมายถึงขอ้ใด 
 ก. ไฟลท่ี์ถูกล็อกเอาไว ้   ข. ไฟลท่ี์ถูกก าหนดไวใ้หอ่้านไดอ้ยา่งเดียว 
 ค. ไฟล์ทีถู่กซ่อนเอาไว้   ง. ไฟลท่ี์ถูกก าหนดไวเ้พื่อท างานเฉพาะ 
4. หากเราลบไฟลผ์ดิ เราสามารถใชคี้ยใ์ดในการยกเลิกการลบไฟลท่ี์พึ่งเกิดข้ึน 
 ก. <Ctrl>+P    ข. <Ctrl>+M 
 ค. <Ctrl>+Z    ง. <Ctrl>+E 
5. ขอ้ใดไม่อยูใ่นลกัษณะการจดัวางภาพ Wallpaper  
 ก. Stretch    ข. Tile 
 ค. Mosaic    ง. Fill 
6. เวลาต ่าสุดในการตั้งค่าเปล่ียน Wallpaper ไปเร่ือยๆ สามารถตั้งไดก่ี้วนิาที 
 ก. 10 วนิาที     ข. 20 วนิาที 
 ค. 30 วนิาที     ง. 60 วนิาที 
7.  Screen Saver จะเกิดข้ึนเม่ือใด 
 ก. ไม่มีการขยบัเมาส์หรือคีย์บอร์ด   ข. ไม่มีการขยบัจอ 
 ค. ไม่มีการแชท     ง. ไม่มีการขยบัเมาส์มากกวา่ 1 นาที 
8. โดยปกติแลว้ใน Windows ไฟลท่ี์ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตจะอยูใ่นโฟลเดอร์ใด 
 ก. My Documents    ข. Desktop 
 ข. Downloads     ง. Save Games 
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9. ไฟลห์รือโฟลเดอร์ท่ีถูกบีบอดัดว้ยโปรแกรม WinRAR จะมีนามสกุลอะไร 
 ก. .zip      ข. .war 
 ค. .rar      ง. .win 
 
10. ในการบีบอดัไฟล ์หากตอ้งการแยกไฟลเ์ป็นหลายๆ ส่วน เช่น คร้ังละ 10 MB จะตอ้งก าหนดค่าในช่องแยก
ไฟลต์ามขอ้ใด 
 ก. 10      ข. 1024 
 ค. 10000000     ง. 10M 
 
ตอนที ่2 ตอบค าถามต่อไปนี ้ 
1. ไฟล ์คืออะไร 

การจัดเก็บข้อมูลใน Windows  คล้ายกับการจัดเก็บเอกสารในส านักงาน โดยข้อมูลแต่ละช้ินที่เราสร้าง
จะถูกเกบ็ในเคร่ืองเป็นไฟล์ (file) แยกจากกนั 
2. โฟลเดอร์ คืออะไร 

ในการจัดเก็บข้อมูลจะมีทั้งไฟล์ข้อมูล และไฟล์โปรแกรมซ่ึงมีไฟล์เป็นจ านวนมาก โดยจะท าให้การหา
ข้อมูลทีต้่องการท าได้ยาก จึงได้มีการจัดเกบ็ไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ท าหน้าที่เหมือนเป็นแฟ้มใส่เอกสารที่สัมพันธ์กัน 
และ ในโฟลเดอร์ ยงัสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยได้อกี 
3. วธีิการเคล่ือนยา้ยไฟลท่ี์ง่ายและรวดเร็วท่ีสุดท าอยา่งไร จงอธิบาย 

 คลกิเลือกไฟล์ทีต้่องการ แล้วลากไฟล์น้ันไปยงัต าแหน่งปลายทาง แล้วปล่อยเมาส์ 
4. จงบอกประโยชน์ของการจดัเรียงไฟลม์าสัก 5 ขอ้ 

  1. ช่วยหาไฟล์ทีต้่องการได้เร็วขึน้ 

  2. หาไฟล์ทีม่ีขนาดใหญ่-เลก็ทีสุ่ดได้ 

  3. หาไฟล์ทีป่รับปรุงล่าสุดได้ 

  4. หาชนิดของไฟล์ทีต้่องการได้ 

  5. ลบไฟล์ทีซ่ ้ากนั หรือไฟล์ขยะได้  

 

 

 



20 
 

 

5. ไอคอนโปรแกรมท่ีเป็นชอร์ทคทักบัไอคอนโปรแกรมปกติ มีความแตกต่างกนัอยา่งไร 
ชอร์ทคัทเป็นไอคอนที่เสมือนเป็นเส้นทางลัดไปสู่ตัวไอคอนโปรแกรมจริงๆ ซ่ึงอาจจะอยู่ซ้อนไป

โฟลเดอร์อ่ืนหลายช้ัน ซ่ึงเวลาใช้งานอาจท าให้เสียเวลา การสร้างชอร์ทคัทไว้ทีห่น้าเดสก์ท็อป ท าให้ท างานได้ง่าย
ขึน้  
6. สัญลกัษณ์ท่ีไม่สามารถน ามาใชส้ร้างช่ือไฟล ์

\  / : * ? “ < > |   
7. ในการเลือกไฟลแ์ละโฟลเดอร์มีก่ีวธีิ อะไรบา้ง จงอธิบาย 

  4 วธีิ 

  1. เลือกไฟล์/โฟลเดอร์ทลีะไฟล์  โดยคลกิเลือกไฟล์/โฟลเดอร์ทีต้่องการ  

  2. เลือกหลายไฟล์/โฟลเดอร์ทีต่ิดกนั โดยลากเมาส์คลุมกลุ่มไฟล์/โฟลเดอร์ทีต้่องการ หรือเลือกไฟล์/
โฟลเดอร์แรกทีต้่องการ แล้วกด <shift>  จากน้ันคลกิเลือกไฟล์/โฟลเดอร์สุดท้าย 

  3. เลือกหลายไฟล์ทีไ่ม่ติดกนั  คลกิเลือกไฟล์ทต้ีองการ แล้วกด <Ctrl> ค้างไว้ แล้วเลือกไฟล์ทีเ่หลือ  

  4. เลือกทุกไฟล์/โฟลเดอร์ในหน้าต่าง โดยการกด <Ctrl>+A  
8. เราสามารถจดัเรียงไฟลไ์ดก่ี้วธีิ มีรายละเอียด อะไรบา้ง จงอธิบาย 

4 วธีิ  

 Name  จัดเรียงไอคอนตามช่ือ 

 Size  จัดเรียงไอคอนตามขนาดไฟล์ 

 Type  จัดเรียงไอคอนตามชนิดของไฟล์ โดยดูจากสกุลไฟล์ 

 Modified จัดเรียงไอคอนตามวนัเวลาที่ไฟล์ถูกแก้ไขคร้ังสุดท้าย 
8. คุณลกัษณะของไฟลมี์อะไรบา้ง 
 1. Read Only คือ อ่านได้อย่างเดียว 
 2. Hiddend ก าหนดให้เป็นไฟล์ทีถู่กซ่อนเอาไว้ 
9.  หากตอ้งการก าหนดขนาดของ Recycle Bin ใหมี้ขนาด 5 GB มีขั้นตอนอยา่งไร  
 1. คลกิเมาส์ปุ่มขวาที ่Recycle Bin เลือกค าส่ัง Properties  
 2. เลือกไดรว์ทีจ่ะตั้งพืน้ที ่ 
 3. ทีช่่อง Custom size ก าหนดเป็น 5000 
10. เหตุใดจึงจ าเป็นตอ้งบีบอดัโฟลเดอร์ 

เพิอ่ลดพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ หรือส าหรับส่งผ่านอนิเทอร์เน็ต 
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แผนจัดการเรียนรู้    วชิา  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์  รหัสวชิา 2901-1002  ช้ัน   ชทท.1 
หน่วยที ่4  เร่ือง ยูทลิติีส้ าหรับดูแลรักษาคอมพิวเตอร์  สัปดาห์ที ่4-5  เวลา  6  ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคัญ 
 การเรียนรู้การใชง้านระบบปฏิบติัการ Windows ควรมีการเรียนรู้เก่ียวกบัการดูแลรักษาระบบปฏิบติัการ
น้ีควบคู่กนัไปเช่น การตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ การจดัระเบียบขอ้มูลในฮาร์ดดิสก์ การตรวจสอบและลบไฟล์ท่ี
ไม่ไดใ้ช้งาน การก าหนดเวลาในการเรียกใช้งานในโปรแกรมรักษาระบบ การดูแลรักษาระบบแบบอตัโนมติั 
ทั้งน้ีเพื่อท าใหค้อมพิวเตอร์ไดรั้บการบ ารุงรักษาและมีความพร้อมในการน ามาใชง้านไดดี้นัน่เอง 

 
2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. บ  ารุง ดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านได ้
2. ใชโ้ปรแกรม Disk Defragmenter เพื่อจดัระเบียบขอ้มูลในฮาร์ดดิสกไ์ด ้
3. ใชโ้ปรแกรม Disk Cleanup เพื่อตรวจสอบและลบไฟลท่ี์ไม่ไดใ้ชง้านได ้
4. ใชโ้ปรแกรม Task Scheduler เพื่อก าหนดเวลาในการเรียกใชง้านโปรแกรมรักษาระบบได ้
5. ใช ้Power Options ในการจดัการพลงังานได ้
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3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยการถามผูเ้รียนในหอ้ง 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกับการดูแลรักษา
คอมพิวเตอร์ 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบจากส่ิงท่ีครูก าหนด 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน (80 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรืยนและให้นกัศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
   รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป (20 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 

 
4.กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ครูช้ีแจงให้ผูเ้รียน เห็นความส าคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  
2. ครูช้ีแจงวตัถุประสงคร์ายวชิา 
3. ครูช้ีแจงระเบียบวา่ดว้ยเวลาเรียน 
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4. ครูตกลงกบัผูเ้รียน เร่ืองการแบ่งคะแนนเก็บระหวา่งภาคดงัน้ี 
5. ครูตกลงกบัผูเ้รียนเร่ืองการปฏิบติัตนในหอ้งเรียนตามแบบประเมิน 

  6.    ครูบอกแนวทางในการเรียน และวธีิการปฏิบติัตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
ขณะเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียน โดยการถาม – ตอบ และใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
3. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี 
    ถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
5. กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
6. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
7. ทบทวนเน้ือหา 
8. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
9. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
5.ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวชิา การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นใน 
    การแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  
2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาท่ีก าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 

 



24 
 

 

7. กจิกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 
1. ผูเ้รียนตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วธีิการ หรือหลกัการง่ายเพื่อใหห้าค าตอบได ้
   อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควธีิการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ีท าการ 
   สอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 
2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพใหเ้กิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควธีิการพร้อมกบั 
   ความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนโดยตนเองใหไ้ดเ้พื่อเกิด่ความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
   ไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 

 
8. กจิกรรมเสนอแนะ 

1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 

 
เฉลยกจิกรรมบทที ่ 4 

ตอนที ่1 เลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว 

1. ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ีเป็นอนัตรายต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์นอ้ยท่ีสุด 
 ก. ความร้อน  
 ข. ความช้ืน 
 ค. สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

 ง. แมลง 

2. ขอ้ใดเป็นการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์แบบผดิวธีิ  
 ก. ตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหห่้างๆ จากผนงัหรือก าแพง 

 ข. เปิดแผ่นเหล็กปิดสลอ็ตเพ่ือช่วยระบายอากาศ 

 ค. ในท่ีๆ มีฝุ่ นละอองมาก ควรเป่าลมท าความสะอาดเดือนละคร้้ง 
 ง. ติดตั้ง UPS เพิื่อช่วยรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้า 
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3.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ถูกตอ้ง 
 ก. เม่ือตอ้งการจดัระเบียบขอ้มูลในฮาร์ดดิสก ์ใหใ้ชโ้ปรแกรม Disk Defragmenter 

 ข. โปรแกรม Disk Defragmenter สามารถช่วยเพิม่เน้ือที่ในฮาร์ดดิสก์ได้  

 ค. เราควรหยดุใชโ้ปรแกรมอ่ืนๆ ชัว่คราวหากเราก าลงัจดัระเบียบขอ้มูลฮาร์ดดิสกอ์ยู ่
 ง. เราสามารถใชโ้ปรแกรม Disk Cleanup เพื่อลบไฟลข์ยะต่างๆ ได ้
4.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัฮาร์ดดิสก์ 

 ก. เปิดโปรแกรมบางโปรแกรมไม่ได้  ข. มีไฟลข์ยะในปริมาณมาก 
 ค. เขียนขอ้มูลเพิ่มลงไปไม่ได ้  ง. Windows ท างานชา้ลง 
5.  ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ประเภทของขอ้มูลท่ีสามารถลบไดโ้ดยใชโ้ปรแกรม Disk Cleanup 
 ก. ไฟลท่ี์ไม่มีความส าคญัสามารถลบทิ้งได ้
 ข. ไฟลท่ี์อยูใ่น Recycle Bin 

 ค. ไฟล์ข้อมูลทีไ่ม่ต้องการใช้งานแล้ว 

 ง. ไฟลข์อ้มูลท่ีดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต 
6. อุปกรณ์ท่ีช่วยในการรักษาระดบัแรงดนัไฟฟ้าใหค้งท่ี คือ ขอ้ใด 

 ก. SVU  ข. UPS 
 ค. UMS  ง. SUV 
7. ขอ้ใดต่อไปน้ี ท่ีสามารถลบทิ้งได ้โดยไม่ผลต่อการท างานของคอมพิวเตอร์  
 ก. Temporary Internet Files  ข. Temporary Files 

 ค. Microsoft Office Temporary Files  ง. ถูกทุกข้อ 
8. Temporary Files เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
 ก. โปรแกรมเกิดท างานผดิพลาด  ข. โปรแกรมส ารองไฟลเ์อาไว ้ 

 ค. โปรแกรมถูกยกเลิกการท างานกลางคนั  ง. ถูกทั้ง  ก. และ ค. 
 
 
 
 



26 
 

 

9. ขอ้ใดเป็นความสามารถของ Power Options  

 ก. เพิม่พลงังานให้กบัเคร่ือง     

 ข. ช่วยใหอุ้ปกรณ์ประสานการท างานไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง  
 ค. ข่วยประหยดัพลงังาน  
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
10. เราสามารถก าหนดใหค้อมพิวเตอร์เขา้สู่โหมดประหยดัพลงังาน โดยระยะเวลาต ่าสุด เท่าใด 
 ก. 15 วนิาที    ข. 30 วนิาที 

 ค. 45 วนิาที    ง. 1 นาที 
 

ตอนที่ 2 ตอบค าถามต่อไปนี ้

1. ความร้อนมีผลต่อคอมพิวเตอร์อยา่งไร 

 หากความร้อนสูงเกนิขอบเขตทีฮ่าร์ดแวร์ทนได้ กจ็ะเกดิการเส่ือมของฮาร์ดแวร์ช้ินน้ัน  

2. ฝุ่ นละอองมีผลต่อคอมพิวเตอร์อยา่งไร 

 หากเข้าไปขัดขวางทางเดินของกระแสไฟฟ้า ท าให้อุปกรณ์ท างานได้ไม่เต็มที่หรือท างานติดขัด 

3. เม่ือมีการใชง้านฮาร์ดดิสก์ไปสักระยะ ฮาร์ดดิสกจ์ะมีการท างานชา้ลงเพราะเหตุใด และสามารถแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวไดอ้ยา่งไร 

 เพราะข้อมูลอยู่กระจัดกระจายกนั  / ใช้โปรแกรม Disk Defragmenter 

4. จงอธิบายขั้นตอนในการตรวจสอบและลบไฟลท่ี์ไม่ใชใ้น Windows 7 

1. เปิดโปแกรม Disk cleanup โดยคลกิขวาทีไ่ดรว์ทีต้่องการ เลือกค าส่ัง Properties 

2. คลกิแทบ็ General แล้วคลิกปุม Disk cleanup  

3.เลือกรายการทีต้่องการลบ 

4. คลกิปุ่ม OK 
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5. จงอธิบายขั้นตอนในการจดัระเบียบขอ้มูลในฮาร์ดดิสกใ์น Windows 7 

 1.  คลกิขวาทีไ่ดรว์ทีต้่องการ เลือกค าส่ัง Properties 

 2.  คลกิแทบ็ Tools แล้วคลกิปุ่ม Defragment now… 

 3. คลกิเลือกไดรว์ แล้วคลกิปุ่ม  Defragment disk 

 4 รอจนโปรแกรมท างานเสร็จ แล้วคลกิปุ่ม close 

6. โปรแกรม Task Scheduler มีส่วนช่วยในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อยา่งไร 

 ช่วยก าหนดการดูแลรักษาระบบ อตัโนมัติ เช่น ให้ท างาน Disk Defragment ทุกๆ 1  เดือน 
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แผนจัดการเรียนรู้    วชิา  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์          รหัสวชิา 2901-1002  ช้ัน   ชทท.1 
หน่วยที ่5  เร่ือง  แก้ไขการท างานของ Windows ด้วยยูทลิติี ้                 สัปดาห์ที ่6-7  เวลา 6  ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคัญ  

ปัญหาจากการท างานกบั Windows เกิดข้ึนไดจ้ากหลายสาเหตุ และบางคร้ังปัญหาเหล่าน้ีมกัจะมาใน
ช่วงเวลาท่ีเราคิดไม่ถึง หากเกิดปัญหาเหล่าน้ีข้ึน เราสามารถแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ไดด้ว้ยตวัเองก่อน โดยใช้
เคร่ืองมือท่ีมีใน Windows และจดัระบบการเก็บขอ้มูลใหม่ โดยใชย้ทิูลิต้ีเขา้มาช่วย 

 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.  แกปั้ญหาเคร่ืองคา้งไม่ตอบสนอง 
2. การเขา้สู่ Safe Mode  
3. การยอ้นกลบัไปใชไ้ดรเวอร์ตวัเก่า  
4. จดัการพาร์ติชัน่ 
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3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยการถามผูเ้รียนในหอ้ง 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกับเร่ืองปัญหาท่ีเกิดกับ 

windows 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบจากส่ิงท่ีครูก าหนด 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน (80 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรืยนและให้นกัศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
   รับการประเมิน 
 
 
 
 

ขั้นสรุป (20 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 

 
4.กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ครูช้ีแจงให้ผูเ้รียน เห็นความส าคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  
2. ครูช้ีแจงวตัถุประสงคร์ายวชิา 
3. ครูช้ีแจงระเบียบวา่ดว้ยเวลาเรียน 
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4. ครูตกลงกบัผูเ้รียน เร่ืองการแบ่งคะแนนเก็บระหวา่งภาคดงัน้ี 
5. ครูตกลงกบัผูเ้รียนเร่ืองการปฏิบติัตนในหอ้งเรียนตามแบบประเมิน 

  6.    ครูบอกแนวทางในการเรียน และวธีิการปฏิบติัตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
ขณะเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียน โดยการถาม – ตอบ และใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
3. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี 
    ถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
5. กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
6. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
7. ทบทวนเน้ือหา 
8. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
9. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
5.ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวชิา การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นใน 
    การแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  
2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาท่ีก าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 
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7. กจิกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 
1. ผูเ้รียนตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วธีิการ หรือหลกัการง่ายเพื่อใหห้าค าตอบได ้
   อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควธีิการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ีท าการ 
   สอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 
2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพใหเ้กิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควธีิการพร้อมกบั 
   ความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนโดยตนเองใหไ้ดเ้พื่อเกิด่ความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
   ไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 

เฉลยกจิกรรมบทที ่ 5  

ตอนที ่1 จงตอบค าถามต่อไปนี ้
1. ปัญหาจากการใชง้านคอมพิวเตอร์ไม่ไดมี้สาเหตุมาจากอะไร 
 ก. ปัญหาจากฮาร์ดแวร์    ข. ปัญหาซอฟตแ์วร์ 
 ค. ปัญหาจากผูใ้ช ้    ง. ปัญหาเครือข่าย 
2. ขอ้ใดเป็นปุ่มส าหรับเขา้สู่ Task Manager 
 ก. <Ctrl>+T     ข. <Ctrl>+<Del> 
 ค. <Ctrl>+M     ง. <Ctrl>+<Alt>+<Del> 
3. ปุ่มส าหรับเขา้สู่ Safe Mode คือขอ้ใด 
 ก. <F1>      ข. <F8> 
 ค. <Del>     ง. <F11> 
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4. ไฟลใ์นขอ้ใดเป็นไฟลท่ี์บนัทึกรายละเอียดระหวา่งการบูต๊เคร่ือง  
 ก. winlog.txt     ข. ntbtlog.txt 
 ค. bootlog.txt     ง. log.txt 
5. ปุ่มใดช่วยใหเ้รากลบัไปใชไ้ดรเวอร์ตวัเก่าได ้ 
 ก. Driver Details     ข. Update Driver 
 ค. Roll Back Driver     ง. Uninstall 
6. เคร่ืองมือในการจดัการพาร์ติชัน่ท่ีมาพร้อมกบั Windows มีช่ือวา่ 
 ก. Drive Management    ข. Drive Manager 
 ค. Disk Management    ง. Disk Manager  
7. ไดรวท่ี์เป็น Unallocation space หมายความวา่อยา่งไร  
 ก. มีขอ้มูลของการบู๊ตระบบอยู ่   ข. พื้นท่ีเสีย ไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลได ้
 ค. ไดรวส์ ารองของระบบ    ง. พืน้ทีว่่าง ทีย่งัไม่จัดแบ่งพาร์ติช่ัน 
 
ตอนที ่2 ตอบค าถามต่อไปนี ้ 
1. เม่ือเกิดอาการโปรแกรมคา้ง มีวธีิแกไ้ขอยา่งไร 
 1. กดปุ่ม <Ctrl>+<Alt>+<Del> เพ่ือเปิด Start Task Manager 
 2. คลกิเลือกรายการที ่Not  Responding 
 3. คลกิปุ่ม End Task 
2. อธิบายตวัเลือกของ Safe Mode ต่อไปน้ี 
  Safe Mode with Command Prompt 
 มีหน้าตาแบบ Command Prompt เหมือนกบัหน้าจอ MS-DOS โดยต้องใช้ค าส่ัง DOS ในการท างาน
 Enable Boot Logging 
 ให้บันทกึรายละเอียดระหว่างการบู๊ตเคร่ืองลงในไฟล์ ntbtlog.txt เพ่ือการวเิคราะห์ 
  Last Known Good Configuration  
 เป็นการบู๊ตเข้าสู่ระบบโดยใช้ค่าเดิมทีเ่คยใช้งานได้ล่าสุดก่อนทีเ่คร่ืองจะมีปัญหา 
3. พาร์ติชัน่คืออะไร 
 พืน้ทีฮ่าร์ดดิสก์ทถูีกแบ่งออกเป็นไดรว์ต่างๆ 
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แผนจัดการเรียนรู้    วชิา  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ รหัสวชิา 2901-1002  ช้ัน   ชทท.1 
หน่วยที ่6  เร่ือง ยูทลิติีส้ าหรับแก้ปัญหาคอมพวิเตอร์  สัปดาห์ที ่8-9 เวลา  6  ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคัญ 

ปัญหาจากการใชค้อมพิวเตอร์ ถา้ทางดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อาจเกิดจากความผดิพลาดผูใ้ชเ้อง บางคร้ังก็
เกิดความผดิพลาดจากตวัโปรแกรมไม่สมบูรณ์ หรือมีส่ิงแปลกปลอมเขา้มาในขณะท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตอยู ่ ท่ี
รู้จกักนัทัว่ไปวา่ “สปายแวร์” และ “ไวรัส” ดงันั้นจึงมีโปรแกรมท่ีใชส้ าหรับการแกปั้ญหาคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วย
บรรเทาปัญหาดงักล่าว 

 
2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

 1. รู้จกัและสามารถแยกแยะไวรัส/ส่ิงแปลกปลอมได ้
  2.  วเิคราะห์อาการของเคร่ืองท่ีติดไวรัสได ้
  3.  ใช ้User Account Control เพื่อก าหนดระดบัการแจง้เตือนได ้
  4. ใช ้Action Center เพื่อเปิด/ปิดระบบรักษาความปลอดภยั 
  5. ใชโ้ปรแกรม Norton Antivirus จ ากดัไวรัสในเคร่ืองได ้ 
  6. ใชโ้ปรแกรม Windows Defender จดัการกบัสปายแวร์ 
  7.  ป้องกนัการบุกรุกจากคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนหรือโปรแกรมอนัตรายดว้ย Firewall 
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3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยการถามผูเ้รียนในหอ้ง 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองไวรัส 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบจากส่ิงท่ีครูก าหนด 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน (80 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรืยนและให้นกัศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
   รับการประเมิน 
 
 
 
 

ขั้นสรุป (20 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 

 
4.กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ครูช้ีแจงให้ผูเ้รียน เห็นความส าคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  
2. ครูช้ีแจงวตัถุประสงคร์ายวชิา 
3. ครูช้ีแจงระเบียบวา่ดว้ยเวลาเรียน 
4. ครูตกลงกบัผูเ้รียน เร่ืองการแบ่งคะแนนเก็บระหวา่งภาคดงัน้ี 
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5. ครูตกลงกบัผูเ้รียนเร่ืองการปฏิบติัตนในหอ้งเรียนตามแบบประเมิน 
  6.    ครูบอกแนวทางในการเรียน และวธีิการปฏิบติัตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
ขณะเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียน โดยการถาม – ตอบ และใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
3. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี 
    ถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
5. กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
6. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
7. ทบทวนเน้ือหา 
8. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
9. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
5.ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวชิา การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นใน 
    การแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  
2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาท่ีก าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 
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7. กจิกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 
1. ผูเ้รียนตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วธีิการ หรือหลกัการง่ายเพื่อใหห้าค าตอบได ้
   อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควธีิการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ีท าการ 
   สอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 
2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพใหเ้กิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควธีิการพร้อมกบั 
   ความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนโดยตนเองใหไ้ดเ้พื่อเกิด่ความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
   ไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
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เฉลยกจิกรรมหน่วยที ่ 6 

ตอนที ่1 เลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว  
1.  ขอ้ใดไม่ใช่ประเภทของไวรัส 
 ก. ไวรัสประเภทมาโคร  
 ข. ไวรัสท่ีซ่อนตวัอยูใ่นบูต๊เซกเตอร์ 
 ค. ไวรัสท่ีแนบมากบัอีเมล ์  
 ง.  ไวรัสประเภทตัดการเช่ือมต่อข้อมูล 
2.  ขอ้ใดเป็นการท างานของไวรัสประเภท Worms 
 ก. เกาะติดกบัไฟลข์อ้มูล และแพร่กระจายเม่ือมีการใชไ้ฟลน์ั้น 
 ข. ท างานทุกคร้ังเม่ือมีการบู๊ตเคร่ือง 
 ค. กระจายไปทางระบบเครือข่าย 
 ง. อยูใ่นไฟลเ์อกสารประเภท Word และ Excel 
3.  ไวรัสในขอ้ใดถูกออกแบบมาเพื่อขโมยขอ้มูลในเคร่ือง และส่งกลบัไปทางเครือข่าย 
 ก. ไวรัสประเภทมาโคร  
 ข. ไวรัสท่ีซ่อนตวัอยูใ่นบูท๊เซกเตอร์ 
 ค. ม้าโทรจัน  
 ง. ไวรัสประเภท Worms 
4. โปรแกรม Avast Antivirus หลงัจากลงทะเบียนอยา่งถูกตอ้ง สามารถใชง้านไดก่ี้เดือน 
 ก. 1 เดือน    ข. 3 เดือน 
 ค. 6 เดือน    ง. 12 เดือน 
5.  อาการในขอ้ใด ท่ีบ่งบอกวา่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ถูกสปายแวร์เล่นงานเขา้แลว้ 
 ก. มีแถบเคร่ืองมือ (Tools Bar) แปลกๆ โผล่ข้ึนมาท่ีหนา้ต่างบราวเซอร์ 
 ข. วอลเปเปอร์ของหนา้จอคอมพิวเตอร์ถูกเปล่ียนอตัโนมติั 
 ค. ไฟลฮ์าร์ดดิสกท์  างานอยูต่ลอด ทั้งๆ ท่ีไม่มีการท างานใดๆ อยู ่
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
 
 



38 
 

 

6.  ขอ้ใดเป็นโปรแกรมส าหรับจดัการสปายแวร์ 
 ก. โปรแกรม Microsoft Anti-Spyware 
 ข. โปรแกรม SpyBot 
 ค. โปรแกรม AdAware 
 ง. ทุกข้อเป็นโปรแกรมใช้ตรวจจับสปายแวร์ 
7.  ความหมายของ Adware คือขอ้ใด 
 ก. เป็นไวรัสประเภทหน่ึง 
 ข. มกัติดกบัไฟลข์อ้มูลประเภท Word และ Excel 
 ค. เกีย่วกบั Pop-Up โฆษณาทีม่ักแสดงขึน้มาระหว่างใช้งาน 
 ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 
8. หากตอ้งการป้องกนัการติดตั้งจากโปรแกรมท่ีแฝงตวัเขา้มา ควรใชเ้คร่ืองมือใด 
 ก. User Account Control   ข. Action Center 
 ค. Firewall    ง. Virus protection 
9. หากตอ้งการปิดการอพัเดทของ Windows ตอ้งเขา้ไปส่วนใด  
 ก. User Account Control   ข. Action Center 
 ค. Firewall    ง. Virus protection 
10. ขอ้ใดต่อไปน้ีท่ี Windows Firewall สามารถท าได ้
 ก. คอยสกดักั้นการติดต่อทีเ่ราไม่อาจทราบ 
 ข. ตรวจจบัไวรัสท่ีเขา้มาอาศยัในเคร่ืองแลว้ 
 ค. ป้องกนัการเปิดไฟลท่ี์แนบมากบัอีเมล ์
 ง. สกดักั้นเมลข์ยะ 
 
ตอนที ่2 ตอบค าถามต่อไปนี ้ 
1. อธิบายการท างานของไวรัสคอมพิวเตอร์ต่อไปน้ี 

ไวรัสมาโคร 
เป็นมาโครที่ท างานกบัโปรแกรม Word หรือ Excel จะท างานอตัโนมัติเพยีงแค่เปิดเอกสาร

เท่าน้ัน 
ม้าโทรจัน 

  เป็นโปรแกรมทีถู่กออกแบบมาเพ่ือขโมยข้อมูลส าคัญในเคร่ืองของเรา 
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Worms  
  เป็นไวรัสทีแ่พร่กระจายไปยังคอมพวิเตอร์เคร่ืองอ่ืนทีเ่ช่ือมต่อกนัผ่านเครือข่าย 
2. อธิบายตวัเลือกในการจดัการไวรัสคอมพิวเตอร์ของโปรแกรม Norton Antivirus ต่อไปน้ี 

Ignore 
  ไม่จัดการใดๆ กบัไฟล์น้ัน 

Delete 
  ลบไฟล์ทิง้ไปกบัไวรัส 

Exclude 
  น าไฟล์ไปกกักนัเอาไว้ 
3. ยกตวัอยา่งอาการของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีถูกสปายแวร์เล่นงานมา 5 ตวัอยา่ง  
 1. ม ีPop Up โฆษณาขึน้มาอยู่ตลอด ในขณะที่เปิดเวบ็ค้างไว้  

2. มีแถบเคร่ืองมือ (Tool Bar) แปลกๆ เพิม่ขึน้มาบนหน้าต่างบราวเซอร์ 
3. มีไอคอนโฆษณาปรากฏขึน้มาบนเดสก์ทอ็ป แม้ลบไปแล้วกย็งักลบัมาแสดงตลอด 
4. รายช่ือเวบ็ไซต์ใน Favorites เพิม่ขึน้มาเอง ทั้งๆ ทีไ่ม่เคยเข้าเวบ็น้ันมาก่อน 
5. ฮาร์ดดิสก์มีการท างานอยู่ตลอด ทั้งๆ ทีไ่ม่ได้ท างานใดๆ กบัเคร่ือง 

4. บอกขอ้แนะน าในการเปิดอีเมลเ์พื่อป้องกนัไวรัส  
 1. ไม่เปิดเมล์ทีไ่ม่ทราบแหล่งทีม่า 
 2. ไม่เปิดเมล์ทีเ่ป็นคนทีเ่รารู้จัก แต่เน้ือหามันภาษาทีไ่ม่เข้าใจ หรือมีลงิค์ให้คลกิ 
 3. ไม่เปิดเมล์โฆษณาชวนเช่ือต่างๆ  
5. Firewall สามารถช่วยท างานส่ิงใดไดบ้า้ง 

1. สกดักั้นไวรัสและเวิร์มจากภายนอกเข้ามาในเคร่ืองของเรา  
2. คอยสกดักั้นการติดต่อทีเ่ราอาจไม่ทราบ โดยจะถามเราว่าต้องการอนุญาตการติดต่อนีห้รือไม่ 
3. บันทกึข้อมูลเกีย่วกบัความพยายามจากภายนอกในการติดต่อกบัคอมพวิเตอร์ของเราไว้ เพ่ือน ามา

วเิคราะห์ในภายหลงัได้ 
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แผนจัดการเรียนรู้    วชิา  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์          รหัสวชิา 2901-1002  ช้ัน   ชทท.1 
หน่วยที ่7  เร่ือง  ยูทลิติีส้ าหรับส ารองและเรียกคืนข้อมูล           สัปดาห์ที ่10-11  เวลา 6  ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคัญ 

การส ารองขอ้มูลส าคญัๆ ควรกระท าไวเ้สมอ เพราะเราไม่ทราบวา่ เหตุการณ์ไม่คาดฝันจะเกิดข้ึนเม่ือไหร่ 
เม่ือเหตุการณ์นั้นเกิดข้่ึนจริง เราก็สามารถเรียกคืนขอ้มูลท่ีส ารองไวม้าใชง้านได ้

 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. ส ารองขอ้มูลดว้ย Backup 
2. การเรียกคืนไฟลข์อ้มูลดว้ย Restore Files  
3. การส ารองขอ้มูลดว้ย System Image 
4. การเรียกคืนไฟลข์อ้มูลดว้ย System Image 
5. ส ารองไดรเวอร์ดว้ย Driver Genius 
6. เรียกคืนไดรเวอร์  
7. โอนยา้ยขอ้มูลพร้อมก าหนดค่า 
8. เรียกขอ้มูลและการก าหนดค่าคืนมา 
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3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยการถามผูเ้รียนในหอ้ง 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองการส ารองขอ้มูล 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบจากส่ิงท่ีครูก าหนด 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน (80 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรืยนและให้นกัศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
   รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป (20 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 

 
4.กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ครูช้ีแจงให้ผูเ้รียน เห็นความส าคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  
2. ครูช้ีแจงวตัถุประสงคร์ายวชิา 
3. ครูช้ีแจงระเบียบวา่ดว้ยเวลาเรียน 
4. ครูตกลงกบัผูเ้รียน เร่ืองการแบ่งคะแนนเก็บระหวา่งภาคดงัน้ี 
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5. ครูตกลงกบัผูเ้รียนเร่ืองการปฏิบติัตนในหอ้งเรียนตามแบบประเมิน 
  6.    ครูบอกแนวทางในการเรียน และวธีิการปฏิบติัตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
ขณะเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียน โดยการถาม – ตอบ และใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
3. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี 
    ถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
5. กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
6. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
7. ทบทวนเน้ือหา 
8. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
9. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
5.ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวชิา การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นใน 
    การแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  
2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาท่ีก าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 
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7. กจิกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 
1. ผูเ้รียนตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วธีิการ หรือหลกัการง่ายเพื่อใหห้าค าตอบได ้
   อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควธีิการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ีท าการ 
   สอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 
2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพใหเ้กิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควธีิการพร้อมกบั 
   ความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนโดยตนเองใหไ้ดเ้พื่อเกิด่ความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
   ไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
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แผนจัดการเรียนรู้    วชิา  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์          รหัสวชิา 2901-1002  ช้ัน   ชทท.1 
หน่วยที ่8  เร่ือง ยูทลิติีส้ าหรับการกู้ข้อมูล                        สัปดาห์ที ่12-13  เวลา 6  ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคัญ 

ปัญหาบางอยา่งเกิดจากความไม่ตั้งใจของผูใ้ชง้าน เช่น การเผลอลบขอ้มูล ท าให้เกิดความตะหนกตกใจ 
เพราะอาจไม่สามารถท าข้ึนใหม่ได ้ หรือท าก็ใชเ้วลานาน อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนัมีโปรแกรมหลายตวัท่ีช่วยกู้
ขอ้มูลท่ีถูกลบไปแลว้กลบัคืนมาได ้แมจ้ะถูกฟอร์แมตแลว้ก็ตาม 

 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. กูไ้ฟลท่ี์ลบไปกลบัคืนมา  
2. กูไ้ฟลท่ี์ถูกลบแบบถาวร 
3.  กูข้อ้มูลจากเมมโมร่ีการ์ด 
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3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยการถามผูเ้รียนในหอ้ง 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองการกูข้อ้มูล 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบจากส่ิงท่ีครูก าหนด 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน (80 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรืยนและให้นกัศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
   รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป (20 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 

 
4.กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ครูช้ีแจงให้ผูเ้รียน เห็นความส าคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  
2. ครูช้ีแจงวตัถุประสงคร์ายวชิา 
3. ครูช้ีแจงระเบียบวา่ดว้ยเวลาเรียน 
4. ครูตกลงกบัผูเ้รียน เร่ืองการแบ่งคะแนนเก็บระหวา่งภาคดงัน้ี 
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5. ครูตกลงกบัผูเ้รียนเร่ืองการปฏิบติัตนในหอ้งเรียนตามแบบประเมิน 
  6.    ครูบอกแนวทางในการเรียน และวธีิการปฏิบติัตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
ขณะเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียน โดยการถาม – ตอบ และใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
3. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี 
    ถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
5. กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
6. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
7. ทบทวนเน้ือหา 
8. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
9. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
5.ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวชิา การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นใน 
    การแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  
2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาท่ีก าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 
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7. กจิกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 
1. ผูเ้รียนตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วธีิการ หรือหลกัการง่ายเพื่อใหห้าค าตอบได ้
   อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควธีิการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ีท าการ 
   สอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 
2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพใหเ้กิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควธีิการพร้อมกบั 
   ความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนโดยตนเองใหไ้ดเ้พื่อเกิด่ความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
   ไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
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แผนจัดการเรียนรู้    วชิา  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์          รหัสวชิา 2901-1002  ช้ัน   ชทท.1 
หน่วยที ่9  เร่ือง รู้จัก Cloud Computing                        สัปดาห์ที ่14  เวลา 3  ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคัญ 

Cloud Computing คือ เทคโนโลยขีองระบบประมวลผลรูปแบบใหม่ ท่ีเปล่ียนมุมมองของผูใ้ชใ้ห้เป็นไป
ในมุมมองในลกัษณะคลา้ยๆ กบัการใชท้รัพยากรสาธารณูปโภคท่ีมีผูใ้หบ้ริการ เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ซ่ึง
จุดน้ีหมายความวา่ผูใ้ชส้ามารถใช ้Cloud Technology ในลกัษณะคลา้ยๆ กบัการใชบ้ริการ โดยเสียค่าบริการเป็น 
Pay per use (จ่ายเท่าท่ีใช)้ หรือจะใชป้ระจ าทุกเดือนคลา้ยๆ เสียค่าสมาชิกรายเดือนของเคเบิลทีว ีโดยในปัจจุบนั 
องคก์รสามารถใช ้Cloud Technology ได ้3 รูปแบบ คือ SaaS, IaaS, PaaS 

 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.รู้จกัและอธิบายความหมายของ Cloud Computing ได ้
2.  บอกประโยชนข์อง Cloud Computing ได ้ 
3.  อธิบายประเภทของ Cloud Compting ได ้
4.  ยกตวัอยา่งองคก์รท่ีน า Cloud Computing มาใชง้านได ้
5.  บอกถึงขอ้จ ากดัหรือขอ้ค านึงถึงในการใช ้Cloud Computing ได ้
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3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยการถามผูเ้รียนในหอ้ง 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ือง Cloud Computing 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบจากส่ิงท่ีครูก าหนด 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน (80 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรืยนและให้นกัศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
   รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป (20 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 

 
4.กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ครูช้ีแจงให้ผูเ้รียน เห็นความส าคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  
2. ครูช้ีแจงวตัถุประสงคร์ายวชิา 
3. ครูช้ีแจงระเบียบวา่ดว้ยเวลาเรียน 
4. ครูตกลงกบัผูเ้รียน เร่ืองการแบ่งคะแนนเก็บระหวา่งภาคดงัน้ี 



50 
 

 

5. ครูตกลงกบัผูเ้รียนเร่ืองการปฏิบติัตนในหอ้งเรียนตามแบบประเมิน 
  6.    ครูบอกแนวทางในการเรียน และวธีิการปฏิบติัตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
ขณะเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียน โดยการถาม – ตอบ และใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
3. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี 
    ถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
5. กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
6. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
7. ทบทวนเน้ือหา 
8. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
9. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
5.ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวชิา การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นใน 
    การแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  
2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาท่ีก าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 

 
 



51 
 

 

 
7. กจิกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 

1. ผูเ้รียนตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วธีิการ หรือหลกัการง่ายเพื่อใหห้าค าตอบได ้
   อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควธีิการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ีท าการ 
   สอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 
2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพใหเ้กิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควธีิการพร้อมกบั 
   ความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนโดยตนเองใหไ้ดเ้พื่อเกิด่ความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
   ไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
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เฉลยกจิกรรมหน่วยที ่ 9 

ตอนที ่1 เลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว  
1. กระบวนการของ Cloud Computing เปรียบเทียบไดเ้หมือนกบัขอ้ใดต่อไปน้ี 
 ก.  มหาวทิยาลยัราชภฎั   ข. ศูนยบ์ริการ Toyota 
 ค.  หา้งเซ็นทรัล    ง. ร้าน 7-11 
2.  ขอ้ใดไม่ใช่ประโยชน์ของเทคโนโลย ีCloud Computing   
 ก. มีค่าใช้จ่ายต ่า    ข. มีความคล่องตวั 
 ข. ใชง้านง่าย    ง. มีอิสระจากอุปกรณ์ สถานท่ี  
3. Cloud Computing แยกตามกลุ่มผูใ้ชไ้ดก่ี้รูปแบบ อะไรบา้ง 
 ก. 3 รูปแบบ คือ ระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัต ่า 
 ข. 3 รูปแบบ คือ SaaS IaaS และ PaaS 
 ค. 3 รูปแบบ คือ Public Cloud Private Cloud และ Hybrid Cloud 
 ง. 3 รูปแบบ คือ ระดับองค์กร ระดับบุคคล และ Cloud แบบผสมผสาน 
4. Cloud Computing แยกตามการใหบ้ริการไดก่ี้รูปแบบ อะไรบา้ง 
 ก. 3 รูปแบบ คือ ระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัต ่า 
 ข. 3 รูปแบบ คือ SaaS IaaS และ PaaS 
 ค. 3 รูปแบบ คือ Public Cloud Private Cloud และ Hybrid Cloud 
 ง. 3 รูปแบบ คือ ระดบัองคก์ร ระดบับุคคล และ Cloud แบบผสมผสาน 
5. Cloud Computing แยกตามประเภทของเทคโนโลยไีดก่ี้รูปแบบ อะไรบา้ง 
 ก. 3 รูปแบบ คือ ระดบัสูง ระดบักลาง และระดบัต ่า 
 ข. 3 รูปแบบ คือ SaaS IaaS และ PaaS 
 ค. 3 รูปแบบ คือ Public Cloud Private Cloud และ Hybrid Cloud 
 ง. 3 รูปแบบ คือ ระดบัองคก์ร ระดบับุคคล และ Cloud แบบผสมผสาน 
6. ขอ้ใดเป็นตวัอยา่งของ Cloud Computing แบบผสมผสาน 
 ก. Facebook    ข. Gmail 
 ค. Dropbox    ง. Outlook  
7. PaaS ยอ่มาจากขอ้ใด 
 ก. Private-as-a-Service   ข. Private-as-a-Software 
 ค. Platform-as-a-Service  ง. Platform-as-a-Software 
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8. ขอ้ใดเป็นตวัอยา่งของ PaaS 
 ก. Google Drive    ข. Google Apps 
 ค. Amazon EC2    ง. Google Document 
9. ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้จ ากดัท่ีตอ้งค านึงถึงในการใช ้Cloud Computing 
 ก. ตอ้งสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 
 ข. ไม่สามารถค านวณค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ค. ขาดมาตรฐานเปิด ซ่ึงน าไปสู่การผกูขาด 
 ง. พืน้ทีไ่ม่เพยีงพอต่อการใช้งานในช่วงเวลาเร่งด่วน 
10. ขอ้ใดเป็นเทคโนโลยท่ีีใหบ้ริการเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น หน่วยประมวลผล เครือข่ายขอ้มูล ระบบเก็บ
ขอ้มูล หรือพื้นท่ีเซิร์ฟเวอร์ 
 ก. SaaS      ข. BaaS 
 ค. PaaS      ง. IaaS 
 
ตอนที ่2 ตอบค าถามต่อไปนี ้ 
1. อธิบายความหมายของ Cloud Computing มาพอเขา้ใจ 
 เป็นเทคโนโลยกีารประมวลผลรูปแบบใหม่  โดยผู้ใช้ระบุความต้องการไปยงัซอฟต์แวร์ของระบบ และ
ระบบจะจัดหาทรัพยากรมาให้ตรงกบัความต้องการ โดยผู้ใช้ไม่ต้องทราบการท างานเบื้องหลงัว่าเป็นอย่างไร 
2. ประโยชน์ของ Cloud Computing มีอะไรบา้ง 
 มีความคล่องตัว, ง่ายต่อการใช้, มีความปลอดภัย 
3. อธิบายเก่ียวกบั Public Cloud 
 เป็นการใช้บริการการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ผ่านการให้บริการของผู้ให้บริการ
สาธารณะ 
4. อธิบายเก่ียวกบั Private Cloud 
 เป็นการใช้งานในองค์กร ข้อมูลจะถูกเกบ็ไว้บน Data Center 
5. อธิบายเก่ียวกบั Hybrid Cloud 
 เป็นการผสมผสานระหว่าง Private Cloud และ Public Cloud 
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6. อธิบายเก่ียวกบั SaaS 
 เป็นรูปแบบการให้บริการใช้ซอฟต์แวร์บน Cloud 
7. อธิบายเก่ียวกบั PaaS 
 เป็นการให้บริการแพลตฟอร์ม 
8. อธิบายเก่ียวกบั IaaS 
 เป็นการให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานของระบบ เช่น หน่วยประมวลผล เครือข่ายข้อมูล 
9. ยกตวัอยา่งการท างานของ Facebook บน Cloud Computing 
 Facebook ใช้ Amazon EC2  ในการรองรับผู้ใช้จ านวนมาก  
10. บอกขอ้จ ากดัของ Cloud Computing 

ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน 
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แผนจัดการเรียนรู้    วชิา  การใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์          รหัสวชิา 2901-1002  ช้ัน   ชทท.1 
หน่วยที ่10  เร่ือง รู้จัก เกบ็ไฟล์ออนไลน์แบบ Cloud Storage           สัปดาห์ที ่15-17  เวลา 9  ช่ัวโมง  
 
1. สาระส าคัญ 

Cloud Storage คือ ท่ีเก็บขอ้มูลไวบ้นอินเทอร์เน็ต สามารถฝากไฟลแ์ละดึงไฟลอ์อกไดอ้ยา่งสะดวก โดยตอ้งใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือกลาง ท าใหบ้ริการของ Cloud Storage ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก อีกทั้งยงัมีปัจจยัท่ี
สนบัสนุนอยา่งการเติบโตของอุปกรณ์โมบายต่างๆ ทั้ง Smart Phone และ Tablet ท าใหส้ามารถเขา้ถึงไดง่้าย 
และรับส่งขอ้มูลไดร้วดเร็วมากข้ึน 

 

2. ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1.  มีความรู้เก่ียวกบัผูใ้หบ้ริการ Cloud Storage ต่างๆ ท่ีนิยมใช ้
2.  สามารถใช ้Google Drive ในการเก็บไฟล ์และแบ่งปันไฟลไ์ด ้ 
3.  สามารถใช ้Dropbox ในการเก็บไฟล ์และแบ่งปันไฟลไ์ด ้
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3.  กจิกรรมการเรียนรู้ 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน (20 นาท)ี 
1. ตรวจสอบรายช่ือนกัศึกษาท่ีเขา้เรียน 
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยการถามผูเ้รียนในหอ้ง 
3. ร่วมสนทนาเก่ียวกบัเร่ืองการ Cloud Storage 

 
1.  ใหค้วามร่วมมือกบัครูในการตรวจสอบ 
2.  ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบจากส่ิงท่ีครูก าหนด 
3. ร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็น 

ขั้นด าเนินการสอน (80 นาท)ี 
1.  บอกจุดประสงคก์ารเรียน 
2. บรรยาย อธิบาย ยกตวัอย่าง แสดงวิธีการ
ปฎิบติัในแต่ ละหวัขอ้การเรืยนและให้นกัศึกษา
ปฎิบติัไปพร้อมกนั  
3. ครูบอกวธีิการและแนวคิดในการปฏิบติัท่ี
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูเ้รียน 

4. ประเมินพฤติกรรมรายบุคคลโดยครูจะ
ซกัถามในแต่ละคน 

 
1. ฟัง ท าความเขา้ใจและซกัถาม 
2. ฟัง ท าความเขา้ใจและปฎิบติัตาม 
3. ผูเ้รียนซกัถามขอ้สงสัยและจดบนัทึก 
   รับการประเมิน 
 
 
 
 

ข้ันสรุป (20 นาท)ี 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. เปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถามขอ้สงสัย 
3. มอบหมายใหไ้ปหดัท าและศึกษาเพิ่มเติม 
4. ท าแบบทดสอบ 

 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปสาระส าคญั 
2. นกัเรียนสอบถามขอ้สงสัย 
3. ฟังและจดบนัทึก 
4. ท าแบบทดสอบทา้ยบท 

 
4.กจิกรรมการเรียนรู้ 
 ก่อนเรียน 

1. ครูช้ีแจงให้ผูเ้รียน เห็นความส าคัญ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้  และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั  
2. ครูช้ีแจงวตัถุประสงคร์ายวชิา 
3. ครูช้ีแจงระเบียบวา่ดว้ยเวลาเรียน 
4. ครูตกลงกบัผูเ้รียน เร่ืองการแบ่งคะแนนเก็บระหวา่งภาคดงัน้ี 
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5. ครูตกลงกบัผูเ้รียนเร่ืองการปฏิบติัตนในหอ้งเรียนตามแบบประเมิน 
  6.    ครูบอกแนวทางในการเรียน และวธีิการปฏิบติัตามภาระงานท่ีมอบหมาย 
ขณะเรียน 
1. ท าแบบฝึกหดัก่อนเรียน โดยการถาม – ตอบ และใหแ้สดงความคิดเห็น 
2. จดบนัทึก สาระการเรียนรู้  
3. ร่วมกนัสรุปบทเรียน พร้อมบนัทึกผลการสรุป แลว้ลุกข้ึนน าเสนอกบัครูผูส้อน 
4. ผูเ้รียนและครูผูส้อนร่วมกนัประเมินขอ้สรุปของผูเ้รียนท่ีออกแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปท่ี 
    ถูกตอ้ง  และครูผูส้อนแสดงความช่ืนชมกบัผูเ้รียนทุกคนท่ีออกแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
5. กิจกรรมท่ีมอบหมาย 
6. ท าใบงาน  ตรวจสอบใบงาน แกไ้ขใบงาน 
7. ทบทวนเน้ือหา 
8. ท าแบบฝึกหดัหลงัเรียน 
9. ร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหดั 

 
5.ส่ือการเรียนการสอนประจ าหน่วย 

1. หนงัสือเรียนวชิา การใชโ้ปรแกรมอรรถประโยชน์ 
2. ใบความรู้ประจ าหน่วย 
3. ใบงานและแบบฝึกหดั 
4.  เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ 
5.  แผน่ใสและเคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ 
6. ซีดีส่ือการสอน 

 
6. วดัผลประเมินผลประจ าหน่วย 

1. สังเกตผูเ้รียนมีความสนใจ เกิดความเขา้ใจในสาระการเรียนรู้ ตลอดจนแสดงความกระตือรือร้นใน 
    การแสดงความคิดเห็นและสรุปสาระการเรียนรู้ประจ าหน่วย  
2. ท าใบงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ทนัเวลาท่ีก าหนด  ใบงานสะอาดและเป็นระเบียบ 
3. ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัหลงัเรียนไดถู้กตอ้ง  โดยไดค้ะแนน   50%  เป็นอยา่งต ่า 
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7. กจิกรรมเสนอแนะประจ าหน่วย 

1. ผูเ้รียนตอ้งใหค้วามสนใจในการศึกษา  เพื่อหาเทคนิค วิธีการ หรือหลกัการง่ายเพื่อใหห้าค าตอบได ้
   อยา่งถูกตอ้ง และรวดเร็ว โดยการ ตั้งใจฟังหลกัการ เทคนิควธีิการท่ีครูผูส้อนสรุปในขณะท่ีท าการ 
   สอน และน าขอ้สงสัยซกัถามครูในการเรียนทุกคร้ังท่ีเกิดความสับสน และไม่เขา้ใจ 
2. ผูมี้การทบทวนบทเรียน ตลอดเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
3. ผูเ้รียนหมัน่ท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขขอ้ท่ีผดิใหถู้กตอ้งเสมอ 
4. ผูเ้รียนตอ้งสร้างมโนภาพใหเ้กิดความคิดรวบยอดในสาระการเรียนรู้และเทคนิควธีิการพร้อมกบั 
   ความจ าเป็นในการน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนโดยตนเองใหไ้ดเ้พื่อเกิด่ความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
   ไม่ใช่เกิดจากการท่องจ า 
 

8. กจิกรรมเสนอแนะ 
1.  ผูเ้รียนตอ้งทบทวนบทเรียนทั้งก่อนเรียนและหลงัเรียนอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 
2.  ผูเ้รียนหมัน่เขา้ชั้นเรียนเพื่อรับฟังเทคนิค วธีิ และแนวทางท่ีดีกบัครูสอนอยา่งตั้งใจ 
3. ผูเ้รียนสนใจท าใบงาน แบบฝึกหดั และแกไ้ขใหถู้กตอ้งทุกคร้ังท่ีท าผดิ 
4. กลา้ท่ีจะถามทุกคร้ังท่ีเกิดความสงสัยและไม่เขา้ใจหรือตามบทเรียนไม่ทนั 
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เฉลยกจิกรรมหน่วยที ่ 10 

ตอนที ่1 เลือกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ดเพยีงข้อเดียว  
1. ขอ้ใดใหค้วามหมายของ Cloud Storage ไดดี้ท่ีสุด 
 ก. แหล่งเกบ็ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต 
 ข. แหล่งเก็บขอ้มูลขนาดอภิมหาศาล 
 ค. แหล่งเก็บขอ้มูลท่ีพกพาเคล่ือนยา้ยได ้
 ง. แหล่งเก็บขอ้มูลท่ีปลอดภยัจากไวรัส 
2. ขอ้ใดเป็นประโยชน์ของ Cloud Storage 
 ก. ปลอดภยัจากไวรัส 
 ข. สามารถเขา้ถึงไฟลไ์ดทุ้กท่ีทุกเวลา 
 ค. ไม่จ  าเป็นตอ้งเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 
 ง. สามารถป้องกนัข้อมูลจากคนอ่ืนๆ ได้ 
3. ขอ้ใดเป็นผูใ้หบ้ริการ Cloud Storage 
 ก. Google Drive    ข. iCloud 
 ค. OneDrive    ง. ถูกทุกข้อ 
4. OneDrive เป็นผูใ้หบ้ริการชองบริษทัใด 
 ก. Adobe    ข. Apple 
 ค. Microsoft    ง. Dropbox 
5. Dropbox เป็นผูใ้หบ้ริการชองบริษทัใด 
 ก. Adobe    ข. Apple 
 ค. Microsoft    ง. Dropbox 
6. โฟลเดอร์ท่ี Google Drive สร้างข้ึนในเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลงัติดตั้งเสร็จคือขอ้ใด 
 ก. GDrive    ข. Google App 
 ค. Google Drive    ง. GODrive 
7.  ตวัเลือกใดในการแบ่งปันของ Google Drive ใชส้ าหรับการแบ่งปันเป็นสาธารณะ 
 ก. Private     ข. Public on the web 
 ค. Any one with the link   ง. Specific people 
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8. ตวัเลือกใดในการแบ่งปันของ Google Drive ใชส้ าหรับการแบ่งปันเฉพาะบุคคลเท่านั้น 
 ก. Private     ข. Public on the web 
 ค. Any one with the link   ง. Specific people 
9. ขนาดของพื้นท่ีฟรีท่ี Dropbox ใหแ้ก่สมาชิกมีขนาดเท่าใด 
 ก. 1 GB     ข. 2 GB 
 ค. 5 GB     ค. 7 GB 
10. สัญลกัษณ์ท่ีแสดงวา่ โอนยา้ยขอ้มูลเสร็จแลว้ใน Dropbox คือขอ้ใด 
 ก. Sync     ข. ดาว 
 ค. กุญแจปลดล็อก   ง. ถูก 
 
ตอนที ่2 ตอบค าถามต่อไปนี ้ 
1. อธิบายความหมายของ Cloud Strogae มาพอสังเขป  
 แหล่งเกบ็ข้อมูลขนาดใหญ่ในอนิเทอร์เน็ต 
2. อธิบายประโยชน์ของการใชง้าน Cloud Storage มา 3 ขอ้ 

•   สามารถเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา 
•   สามารถเพิม่ขนาดจัดเกบ็ไฟล์ได้ 
•   คุ้มค่ามากกว่าการซ้ืออุปกรณ์จัดเกบ็ไฟล์อย่างพวกฮาร์ดดิสก์ 
•   ไม่มีความเส่ียงกบัในเร่ืองของอุปกรณ์จัดเกบ็ไฟล์เสีย 

3. อธิบายขอ้เสียของการใชง้าน Cloud Storage มา 2 ขอ้  
•   จ าเป็นต้องใช้งานผ่านการเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ตเท่าน้ัน 

      •   ความปลอดภัยของข้อมูลซ่ึงอาจถูกแฮ็กข้อมูลได้ 
4. ยกตวัอยา่งผูใ้หบ้ริการ Cloud Storage และเน้ือท่ีเบ้ืองตน้ท่ีใหส้มาชิก 
 Dropbox ให้เน้ือที ่2 GB 
5. บอกขั้นตอนของการอพัโหลดไฟลเ์ขา้ Google Drive 
 คัดลอกไฟล์ทีต้่องการ มาไว้ทีโ่ฟลเดอร์ Google Drive 
6.  รูปแบบของการแบ่งปันไฟลแ์บบ Public on the web 

ผู้ใช้งานทุกคนบนอนิเทอร์เน็ตสามารถค้นหาไฟล์ และโฟลเดอร์ที่เราแบ่งปันนีไ้ด้ สามารถค้นหาเจอจาก
ระบบค้นหาของ Google หรือระบบค้นหาจากทางอินเทอร์เน็ตได้ โดยผู้ใช้งานไม่จ าเป็นต้องมี Google Account 
กส็ามารถใช้งานไฟล์ หรือโฟลเดอร์น้ันได้ 
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7.  บอกวธีิในการตรวจสอบเวลาในการเช่ือมต่อของไฟลสู่์เซิร์ฟเวอร์ของ Drobox 
 คลกิทีไ่อคอน Dropbox ตรง Taskbar 
8.  ใน Dropbox ไฟลท่ี์เช่ือมต่อเสร็จแลว้ และอยูใ่นระหวา่งการเช่ือมต่อ สังเกตไดอ้ยา่งไร 
 หากเช่ือมต่อเสร็จแล้วจะมีสัญลกัษณ์  ถูก  ทีไ่ฟล์หรือโฟลเดอร์ 
9.  Dropbox เวอร์ชัน่ฟรี แตกต่างจากเวอร์ชัน่จ่ายเงินอยา่งไร 

เวอร์ช่ันจ่ายเงิน จะสามารถก าหนด password ก่อนเข้าใช้ไฟล์ และสามารถก าหนดวันหมดอายุของไฟล์
ได้  
10. Dropbox สามารถเพิ่มพื้นท่ีไดม้ากข้ึนดว้ยวธีิการใด 
 เช่ือเชิญเพ่ือนให้ใช้งาน Dropbox หากเพ่ือนคลกิลงิค์ทีเ่ราส่งให้ และลงทะเบียน เราจะได้เน้ือที่เพิม่ต่อ
เพ่ือน 1 คน คือ 500 MB 


