หน้า 1

หน้า 2

คาชี้แจง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมกราฟิก
ชุดที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ซอฟต์แวร์ (Software)
ชุดกิจกรรมการเรียนรูร้ ะบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมกราฟิก
รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 14101
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ประกอบด้วย จานวน 5 เล่ม ดังนี้
 ชุดที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ซอฟต์แวร์ (Software)
ชุดที่ 2 เรื่อง เรียนรู้ระบบปฏิบัติการของ Windows
ชุดที่ 3 เรื่อง การจัดการข้อมูลในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชุดที่ 4 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิกพื้นฐาน
ชุดที่ 5 เรื่อง สร้างสรรค์ภาพสวยด้วยโปรแกรมกราฟิก
เนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 มีองค์ประกอบดังนี้
1. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2. ใบความรู้
 ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์
 ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ
 ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง ซอฟต์แวร์ประยุกต์
3. กิจกรรมการเรียนรู้
4. ใบงาน
5. แบบทดสอบหลังเรียน
6. ภาคผนวก (เฉลย)/เกณฑ์การให้คะแนน

หน้า 3

ลาดับขั้นตอนการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เรื่อง การใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมกราฟิกขั้นพื้นฐาน
ชุดที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ซอฟต์แวร์ (Software)
อ่านคาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ศึกษาใบความรู้/ปฏิบัติกิจกรรม
ทาใบงาน
ทาแบบทดสอบหลังเรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดถัดไป
** นักเรียนจะต้องทาถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินของแต่ละใบงาน**

หน้า 4

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมกราฟิก
ชุดที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ซอฟต์แวร์ (Software)

สาระที่ 3

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน
3.1
มาตรฐาน งง3.1

เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสือ่ สาร การแก้ปัญหา
การทางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีคุณธรรม

ตัตัววชี้วัด



ง 3.1 ป 4/1
ง 3.1 ป 4/2
ง 3.1 ป 4/3
ง 3.1 ป 4/4
ง 3.1 ป 4/5

บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บอกหลักการทางานเบือ้ งต้นของคอมพิวเตอร์
บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์
ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทางาน
สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรม
กราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

หน้า 5

สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมกราฟิก
ชุดที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ซอฟต์แวร์ (Software)

สาระการเรียนรู้
1. ความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์
2. ซอฟต์แวร์ระบบ
3. ซอฟต์แวร์ประยุกต์

มาตรฐาน ง 3. 1 / ตัวชี้วัด
ป 4/1 ป 4/2 ป 4/3 ป 4/4 ป 4/5





สาระสาคัญ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมกราฟิก
ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคาสั่งหรือโปรแกรมทีส่ ร้างขึ้นเพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์
ทางานตามความต้องการของผู้ใช้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ
และซอฟต์แวร์ประยุกต์

หน้า 6

จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมกราฟิก
ชุดที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ซอฟต์แวร์ (Software)
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (K)
1. นักเรียนอธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง
2. นักเรียนจาแนกประเภทของซอฟต์แวร์ได้
3. อธิบายการทางานของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. นักเรียนมีทักษะในการยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ระบบได้
2. นักเรียนมีทักษะในการยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเห็นความสาคัญของระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

หน้า 7

แบบทดสอบก่อนเรียน
1. แบบทดสอบฉบับนี้มี 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
คาชี้แจง
้แจง 2. แบบทดสอบนี้เป็นแบบเลือกตอบ
คาชี
3. ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ โดยเลือกตัวอักษร
ก ข ค และ ง ที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงข้อใด
ก. กระบวนการปฏิบัติงานผ่านคาสั่ง
ข. กลไกที่พัฒนามาจากการทางานของมนุษย์
ค. ชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทางาน
ง. ระบบปฏิบัติการในการตอบสนองต่อคาสั่งที่ได้รับผ่านระบบต่างๆ
2. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
ข. 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. 3 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ทวั่ ไปและซอฟต์แวร์
ประยุกต์
ง. 4 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ทวั่ ไป ซอฟต์แวร์
ปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ประยุกต์
3. ข้อใดกล่าวถึงซอฟต์แวร์ ไม่ถูกต้อง
ก. ไม่สามารถจับต้องได้
ข. มีลักษณะเป็นชุดคาสั่งหรือโปรแกรม
ค. ทางานตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ง. ใช้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

หน้า 8

4. ซอฟต์แวร์มีความสาคัญกับคอมพิวเตอร์อย่างไร
ก. คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทางานได้ถ้าขาดซอฟต์แวร์
ข. คอมพิวเตอร์จะทางานได้ช้ามากถ้าขาดซอฟต์แวร์
ค. คอมพิวเตอร์จะทางานไม่สมบูรณ์ถ้าขาดซอฟต์แวร์
ง. คอมพิวเตอร์จะทางานได้ปกติจะมีหรือไม่มีซอฟต์แวร์ก็ได้
แล้วแต่ผู้ใช้เลือก
5. ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
ก. ซอฟต์แวร์สาเร็จ และตัวแปลภาษา
ข. ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์สาเร็จ
ค. ระบบปฏิบัติการ และตัวแปลภาษา
ง. ซอฟต์แวร์สาเร็จ และซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
6. ข้อใดคือระบบปฏิบัติการ
ก. Microsoft Office
ข. Nero Start Smart
ค. Adobe Reader
ง. Windows
7. ซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
ก. ซอฟต์แวร์สาเร็จ และตัวแปลภาษา
ข. ระบบปฏิบัติการ และซอฟต์แวร์สาเร็จ
ค. ระบบปฏิบัติการ และตัวแปลภาษา
ง. ซอฟต์แวร์สาเร็จ และซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

หน้า 9

8. จากรูปเป็นระบบปฏิบัติการใด

ก.
ข.
ค.
ง.

ลินุกซ์ (LINUX)
โอเอสทู (OS/2)
ยูนิกซ์ (UNIX)
ดอส (DOS

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ซอฟต์แวร์สาเร็จเป็นซอฟต์แวร์ทมี่ ีผพู้ ัฒนาเพื่อใช้งานทั่วไป
ข. โปรแกรม Microsoft Office ต่างๆ เป็นซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ
ค. ซอฟต์แวร์เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เฉพาะงานแต่ละประเภท
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์สาเร็จทั้งหมด
ก. Microsoft Word ,LINUX ,DOS
ข. DOD ,Windows ,UNIX
ค. Microsoft Word ,Excel ,PowerPoint
ง. OS/2 ,Microsoft Word ,Excel

หน้า 10

กระดาษคาตอบ

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

ชุดที่ 1
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
10 คะแนน ....... คะแนน

หน้า 11

ใบความรู้ที่

1

เรื่อง ความหมายและประเภทของซอฟต์แวร์

ความหมายของซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์โดยทั่วไปจะทางานได้ ต้องมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ
ซอฟต์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคาสั่งที่ใช้สั่งงานให้
คอมพิวเตอร์ทางานตามลาดับขั้นตอน จะอยู่ในหน่วยความจาของคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ มีความสาคัญกับระบบคอมพิวเตอร์ หากมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์แต่
ไม่มีซอฟต์แวร์เครือ่ งคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทางานได้ ดังนั้น ซอฟต์แวร์ จึง
เปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้งานกับการทางานของคอมพิวเตอร์
ประเภทของซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมที่ใช้ตั้งแต่เริ่มเปิดเครือ่ งไปจนถึงการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟแวร์ระบบ และ ซอฟแวร์ประยุกต์
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ระบบปฏิบัติการ

ซอฟต์แวร์สาเร็จ

ตัวแปลภาษา

ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพประเภทของซอฟแวร์
ที่มาภาพ: ปาริสา ขาวขา, 8 ธันวาคม 2558

หน้า 12

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ (K)
1. นักเรียนอธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ได้
2. นักเรียนจาแนกประเภทของซอฟต์แวร์ได้
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
1. นักเรียนมีทักษะในการยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ได้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
1. นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเห็นความสาคัญของระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

คาชี้แจง
1. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง เรียนรู้ซอฟต์แวร์
(Software)
2. ค้นคว้าหาความรู้ความหมาย และประเภทของซอฟต์แวร์จากชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ การใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมกราฟิกขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 1 เรื่อง
เรียนรู้ซอฟต์แวร์ (Software)
3. นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันถึงความหมาย และประเภทของ
ซอฟต์แวร์
4. นักเรียนทาใบงานที่ 1.1

หน้า 13

ใบงานที่ 1.1
คาชี้แจง

ให้นักเรียนทาใบงาน ตอนที่ 1, 2 และตอนที่ 3 ให้สมบูรณ์
(10 คะแนน)

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียน
เครื่องหมาย  หน้าข้อความทีผ่ ิด (5 คะแนน)

ตอนที่ 1

1. ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็สามารถทางานได้แต่ประสิทธิภาพอาจลดลง
2. ซอฟต์แวร์ เปรียบเสมือนตัวเชือ่ มระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์
การทางานของคอมพิวเตอร์
3. ซอฟต์แวร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์
4. ซอฟต์แวร์จะอยู่ในหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์
5. ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทางาน

เกณฑ์การให้คะแนน ใบงานที่ 1.1 ตอนที่ 1



นักเรียนตอบคาถามได้ถูกต้อง
นักเรียนไม่ตอบคาถาม/ตอบผิด

การตอบคาถามถูกและผิด (5 คะแนน)
1 คะแนน
0 คะแนน
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ตอนที่ 2
ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (2 คะแนน)
1. ซอฟต์แวร์มคี วามสาคัญกับคอมพิวเตอร์อย่างไร
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. ยกตัวอย่างการทางาน ที่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการทางาน มา 2 ตัวอย่าง
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................
เกณฑ์การให้คะแนน ใบงานที่ 1.1 ตอนที่ 2
 นักเรียนตอบคาถามได้ถูกต้องครบถ้วนข้อละ

ตอนที่ 3

ให้นักเรียนออกแบบผังมโนทัศน์แสดงประเภทของซอฟต์แวร์
(3 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน ใบงานที่ 1.1 ตอนที่ 3





การตอบคาถาม ( 2 คะแนน)
1 คะแนน

การเขียนผังมโนทัศน์ ( 3 คะแนน)

นักเรียนตอบคาถามได้ตามหัวข้อที่กาหนดได้ถูกต้องสมบูรณ์ตรงประเด็นคาถาม
นักเรียนตอบคาถามตามหัวข้อที่กาหนดได้บางส่วน
นักเรียน ไม่สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
นักเรียนไม่ตอบคาถาม/ตอบผิด

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

หน้า 15

ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เฉลยใบงาน
บรรณานุกรม

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อ ก ข ค ง
1


2

3
4 

5

6

7

8
9 

10

แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อ ก ข ค ง

1

2

3

4
5 

6

7

8

9

10
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เฉลย ใบงานที่ 1.1
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาใบงาน ตอนที่ 1, 2 และตอนที่ 3 ให้สมบูรณ์
(10 คะแนน)

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียน
เครื่องหมาย  หน้าข้อความทีผ่ ิด (5 คะแนน)

ตอนที่ 1



1. ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็สามารถทางานได้แต่ประสิทธิภาพอาจลดลง



2. ซอฟต์แวร์ เปรียบเสมือนตัวเชือ่ มระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์
การทางานของคอมพิวเตอร์




3. ซอฟต์แวร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์



4. ซอฟต์แวร์จะอยู่ในหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์
5. ซอฟต์แวร์ หมายถึง ชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทางาน

เกณฑ์การให้คะแนน ใบงานที่ 1.1 ตอนที่ 1



นักเรียนตอบคาถามได้ถูกต้อง
นักเรียนไม่ตอบคาถาม/ตอบผิด

การตอบคาถามถูกและผิด (5 คะแนน)
1 คะแนน
0 คะแนน
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ตอนที่ 2

ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (2 คะแนน)

1. ซอฟต์แวร์มคี วามสาคัญกับคอมพิวเตอร์อย่างไร (1 คะแนน)
หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทางานได้
..................................................................................................................................
2. ยกตัวอย่างการทางาน ที่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการทางาน มา 2 ตัวอย่าง (1 คะแนน)
โรงเรียนอนุบาลไทรงามใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทาฐานข้อมูลของนักเรียน
..................................................................................................................................
ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลไทรงามใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสาร
..................................................................................................................................
เกณฑ์การให้คะแนน ใบงานที่ 1.1 ตอนที่ 2


การตอบคาถาม ( 2 คะแนน)
นักเรียนตอบคาถามได้ถูกต้องครบถ้วนข้อละ
1 คะแนน

ตอนที่ 3 ให้นักเรียนเขียนผังมโนทัศน์แสดงประเภทของซอฟต์แวร์ (3 คะแนน)
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ระบบ
ระบบปฏิบัติการ
ตัวแปลภาษา
เกณฑ์การให้คะแนน ใบงานที่ 1.1 ตอนที่ 3





ซอฟต์แวร์
ประยุกต์
ซอฟต์แวร์สาเร็จ
ซอฟต์แวร์ใช้งาน
เฉพาะ
การเขียนผังมโนทัศน์ ( 3 คะแนน)

นักเรียนตอบคาถามได้ตามหัวข้อที่กาหนดได้ถูกต้องสมบูรณ์ตรงประเด็นคาถาม
นักเรียนตอบคาถามตามหัวข้อที่กาหนดได้บางส่วน
นักเรียน ไม่สามารถตอบคาถามได้ถูกต้อง
นักเรียนไม่ตอบคาถาม/ตอบผิด

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน
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