รายงานวิจยั ในชัน้ เรียน
เรือ่ ง ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดวย Model วิธตี ดิ ตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารออนไลน,
ของนักศึกษาหลักสูตรวิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบือ้ งตน
ภาคเรียนที่ 3/2564

ผูวิจยั
อ.รชาทวา แกวประพาฬ

โรงเรียนฝ@กอาชีพกรุงเทพมหานคร(มวน บำรุงศิลปD)
สังกัด ส1วนการฝ@กอาชีพ สำนักงานการส1งเสริมอาชีพ
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

: ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, ของ
นักศึกษาหลักสูตรวิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่ 3/2564
: อ.รชาทวา แกวประพาฬ
ผูวิจยั
หน1วยงาน : โรงเรียนโรงเรียนฝ@กอาชีพกรุงเทพมหานคร(มวน บำรุงศิลปD)
สังกัด ส1วนการฝ@กอาชีพ
สำนักงานการส1งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
: ภาคเรียนที่ 3 ปHการศึกษา 2564
ปHทศี่ ึกษา
ชือ่ เรือ่ งวิจยั

บทคัดย1อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค,เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ออนไลน, ของนักศึกษาหลักสูตรวิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่ 3/2564
ประชากร คือนักศึกษาหลักสูตรวิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่3/2564
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก1 Model การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ผ1านระบบออนไลน,
แบบสังเกต Rubic วิเคราะห,ขอมูลโดยใชสถิติหา ค1าเฉลี่ย (Mean) และหาค1ารอยละ (Percentage)
ผลการวิจัย พบว1าประชากร 10 คนสามารถใช Model การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ผ1าน
ระบบออนไลน, นำไปพัฒนาต1อยอดและใชงานไดจริงตรงตามความตองการ 10 คนคิดเป[น 100% ของกลุ1ม
ประชากรโดยมีคะแนนผ1านตามเกณฑ,จำนวน 10 คนไดคะแนนสูงสุด 1 คน คะแนนค1าเฉลี่ย 89.6 ผ1านตาม
เกณฑ, ที่กำหนด

บทที่ 1
บทนำ
ความเป[นมาและความสำคัญของปbญหา
ผู เรี ย นสามารถทำอิ มเมจระบบปฏิ บั ติ การและใช งานโปรแกรมรี โมทเพื ่ อแก ไขปb ญหาและติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการออนไลน,ผ1านระบบรีโมทได เพื่อนำไปใชในการทำงานหรือนำไปประกอบอาชีพ
ผู เรียนไม1มีความรู ความเขาใจวิธีการทำอิมเมจระบบปฏิบัติการ และยังไม1สามารถใช งานโปรแกรม
รีโมท ไม1มีความเขาใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและการใชงานโปรแกรมรีโมท
จากปbญหาที่เกิดขึ้นผูสอนจึงสรางนวัตกรรมเพื่อแกไขปbญหาโดยใช Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการ
ออนไลน,เขามาช1วยใหเกิดผลสัมฤทิ์ทางการเรียน
วัตถุประสงค,ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด วย Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, ของนักศึ กษา
หลักสูตรวิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่ 3/2564
คำถามการวิจัย
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, ของนักศึกษาหลักสูตร
ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1าย ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป[นอย1างไร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหาที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุ1งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, ของ
นักศึกษาหลักสู ตรวิชา ซ1อมคอมพิวเตอร, และเครื อข1า ยเบื ้องต น ภาคเรียนที่ 3/2564 โดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูป Anydesk และ Macrium Reflect เป[น Model เนื้อหาการสอนเรื่องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
Windows ผ1านระบบออนไลน, แลวสังเกตผลการเรียนโดยใชแบบสังเกต Rubic
2. ประชากร ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้เป[นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช
เทคนิควิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ประชากรเป[นนักศึกษาหองเรียนหลักสูตรวิชาซ1อมคอมพิวเตอร,และ
เครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวนทั้งหมด 10 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก1 การสอนโดยใช Model วิธีติดตั้ง
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาซ1อมคอมพิวเตอร,และ
เครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่ 3/2564

4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะการวิจัย จำนวน 13 วันทำการ เฉพาะนักศึกษาหองเรียนหลักสูตร
วิชาซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน
นิยามคำศัพท,เฉพาะ
1. Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, หมายถึง การติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, โดยการ
ใช งานโปรแกรมสำเร็จรูป Anydesk เพื่อควบคุมเครื่องปลายทางที่ต องการติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน,
และทำการคัดลอกไฟล,อิมเมจตนฉบับไปยังเครื่องปลายทาง แลวทำการเรียกคืนอิมเมจตนฉบับผ1านโปรแกรม
Macrium Reflect
2. อิมเมจระบบปฏิบัติการ หมายถึง คือไฟล,เสมือนที่จะถูกสร างขึ้นมาเพื่อเก็บข อมูลต1าง ๆ ใน
รูปแบบ (Format) ของตนฉบับเดิม หรือที่จะสรางขึ้นมา ตัวอย1างเช1น ถาเราตองการเก็บ Windows ที่ตั้งค1า
และลงโปรแกรมต1างๆ ที่ครบถวนแลว หากเราจะนำมาสรางเป[นอิมเมจไฟล,ก็จะไดไฟล, ไฟล,หนึ่งซึ่งเป[นเสมือน
Windows ที ่ เ ราได ทำการติ ดตั ้งและลงโปรแกรมต1 างๆไว แล ว มั น จะรวมถึ งการตั ้งค1 าระบบไฟล, และการ
กำหนดค1าต1างๆ ทั้งหมดใน Partition ที่มี Windows ผูเรียนสามารถใชอิมเมจระบบเพื่อกูคืนขอมูลและการ
ตั้งค1าคอมพิวเตอร,ของคุณในกรณีที่ฮาร,ดไดร,เสียหาย เราจะตองสรางไฟล,อิมเมจขึ้นมา โดยมีขอมูลต1าง ๆ อยู1
ภายใน แต1จะถูกจัดเก็บไวเป[นรูปแบบไฟล,อิมเมจ
3. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC หมายความว1า เครื่องมือในการให คะแนน (Scoring Tool)
ที่เกิดจากการรวมกันระหว1างเกณฑ,การให คะแนน (Scoring Criteria)กับมาตราประมาณค1าหรือระดับคะแนน
(Rating scale) เพื ่ อ ระบุ ถ ึ ง ความแตกต1 า ง ของผลงานหรื อ ประสิ ท ธิ ภ าพ (Proficiency )ของงาน
สําหรับเป[นแนวทางที่จะนําไปใชในการประเมินผล งานตามเกณฑ,ของผูสอนกำหนด
4. นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ช า “ซ1 อ มคอมพิ ว เตอร, แ ละเครื อ ข1 า ยเบื ้ อ งต น” หมายความว1 า
นักศึกษาหองเรียนหลักสูตรวิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวนทั้งหมด
10 คน
5. ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน หมายความว1าคะแนนที่ไดจากการวัดผลโดยใชแบบสังเกตการปฏิบัติงาน
RUBIC ตามใบงาน Model การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ผ1านระบบออนไลน,
ประโยชน,ที่ไดรับจากการวิจยั
1. ผูเรียนสามารถที่จะนำ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ผ1านระบบออนไลน, เพิ่มช1อง
ทางการหารายไดหารายไดเสริมหรือรายไดหลักจากที่ไหนก็ได
2. ผูเรียนสามารถศึกษาเรียนรูการพัฒนาหลักสูตรซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน
ไดอย1างต1อเนื่องตลอดเวลา ทำใหเกิดความเขาใจสามารถนำไปประยุกต,ใชไดอย1างหลากหลาย

-

ตัวแปรอิสระ
Model วิธีติดตั้งระบบปฎิบัติการ
ออนไลน,
อิมเมจไฟล, Window
โปรแกรม Anydesk
โปรแกรม Macrium Reflect

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน
หลักสูตรซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน
ภาคเรียนที่ 3/2564
จำนวนทั้งหมด 10 คน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ผ1านระบบออนไลน, มาใชในการเรียน-การ
สอน วิชาซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตนผูวิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยเสนอ
ตามลำดับหัวขอ
ผูวิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยเสนอตามลำดับหัวขอ
1. โปรแกรมควบคุมอุปกรณ,คอมพิวเตอร,และโน{ตบุ{ค
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ผ1านระบบออนไลน,
3. แบบประเมินRubrics
1. โปรแกรมควบคุมอุปกรณ,คอมพิวเตอร,และโน{ตบุ{ค
โปรแกรมควบคุมระยะใกล
TeamViewer

•
•

•

•

Google Chrome Remote
Desktop
Microsoft Remote Desktop

•
•
•
•

•

ขอดี
ติดตั้งง1าย ใชงานง1าย ไม1ยาก
เป[นโปรแกรมที่มีระบบการ
สนับสนุนการใชงานและการ
ควบคุมคอมพิวเตอร,ระยะไกล
ที่มีฟHเจอร,ค1อนขางครบสำหรับ
การใชงานแบบส1วนบุคคล
สามารถจัดการรายชื่อ
คอมพิวเตอร,ที่ตองการภายใน
บัญชีผูใชงานไดง1าย
รองรับการรีโมทแบบขาม
แพลตฟอร,ม
มีเวอร,ชั่นฟรีใชงาน
ติดตั้งง1าย ประหยัดพื้นที่
ฮาร,ดดิสก,
ใชงานง1ายไม1ยุ1งยาก
ใชงานฟรี เพราะมีติดเครื่องมา
ใหเลย (สำหรับ Windows
10 Pro)
มีฟbงก,ชันพื้นฐานเช1น การ
เขาถึงไฟล,, การส1งคำสั่งใชปุƒม
คีย,ลัด, การรับ - ส1งไฟล, รวม
ไปถึงฟbงก,ชันที่โปรแกรม

•
•

•
•
•

•

ขอเสีย
หากอินเตอร,เน็ตชา จะทำให
เกิดการหน1วงเวลาสั่งการได
หากเวอร,ชั่นการใชงานไม1
ตรงกัน จะไม1สามารถเชื่อมต1อ
หากันได
การรับส1งไฟล,ขนาดใหญ1กิน
เวลานาน
ราคาค1อนขางสูงเมื่อขยับไปใช
งานแบบองค,กร
ถาใชงานบ1อยจะถูกจำกัดการ
ใชงานครั้งละไม1เกิน 3-5
นาที
ไม1สามารถรับ – ส1งไฟล,ได

• ตองทำการ Fix IP และ
Forward Port ตองเชื่อมต1อ
ผ1านระบบ DDNS
• ตองสราง User สำหรับ
Remote

โปรแกรม RealVNC

Anydesk

โปรแกรม Restore Image
Acronis True Image

Aomei Backupper

(บังคับ) เสียเงินหลายตัวมีให
ใชงานอย1าง การสั่งปริ้นท,และ
วางคลิปบอร,ด ใหใชดวย
• มีเวอร,ชั่นใชงานฟรีสำหรับการ • ไม1สามารถใชรับ - ส1งไฟล,ได
ใชงานส1วนบุคคล
ในเวอร,ชั่นฟรี
• ติดตั้งและใชงานง1าย
• ถาติดตั้งลงเครื่องที่อยู1ภายใน
เครือข1ายองค,กรอาจจะตอง
• สามารถควบคุมได 2 หนาจอ
เชื่อมต1อผ1านการทำ NAT
พรอมกัน
(Network Address
Translation) หรือ อาจจะ
ตอง Forward Port ร1วมดวย
• โปรแกรมมีขนาดเล็ก ไม1ตอง • ถึงแมว1าจะบอกว1าไม1ตอง
ติดตั้ง
ติดตั้ง แต1ถาตองการจะให
โปรแกรมสามารถเขาถึงไฟล,ที่
• ใชงานง1าย เชื่อมต1อไดไม1จำกัด
เราตองการในเครื่องปลายทาง
เวลา
ก็ตองติดตั้งโปรแกรมอยู1ดี
• สามารถรับ - ส1งไฟล,ขนาด
ใหญ1ได
• รองรับการเชื่อมต1อแบบขาม
แพลตฟอร,ม
ขอดี
ขอเสีย
• ฟbงก,ชั่นที่หลากหลายและการ
• สรางกระบวนการ
ตั้งค1าจำนวนมาก
มากมายในเบื้องหลัง
• การประมวลผลภาพ
• ใบอนุญาตถาวรมี
คุณภาพสูงและเชื่อถือไดและ
ค1าใชจ1าย $ 30 สำหรับ
การสำรองไฟล,
รุ1น Plus และ Premium
• มีเวอร,ชั่นฟรี
• ไม1มีการตั้งค1าตัวกรองไฟล, (ไม1
สามารถยกเวนนามสกุลไฟล,
บางไฟล,จากขอมูลสำรองหรือ
ซิงค,) - หมายความว1าขีด
จำกัด ขอมูลสำรองของคุณจะ
เร็วขึ้นมาก
• ไม1สามารถแกไขพาร,ติชันบน
ดิสก, (หมายความว1าคุณไม1
สามารถปรับขนาดพาร,ติชัน

•
•

•
•

•

เครื่องมือสำรองขอมูลอิมเมจใน
ตัวของ Windows

Paragon Recovery & Image

• ช1วยเราเมื่อเครื่องมีอาการ
ผิดปกติ เราสามารถยอนเวลา
กลับไปสู1วันปกติ
• ช1วยเราเมื่อลงโปรแกรม
ผิดพลาด ณ ปbจจุบัน แลว
เครื่องมีปbญหา เราก็ยอนเวลา
กลับไปสู1ก1อนลงโปรแกรมได
• เมื่อยอนเวลากลับ รับรองได
ว1าเอกสาร เช1น งานที่พิมพ,ไว
ในword งานที่พิมพ,ไวใน
excel จะยังถูกเก็บไว
เหมือนเดิมไม1หาย
• เป‡ดใชไดรฟDระบบไฟล, NTFS
บน macOS ได
• การใชงานไม1ต1างจากการเสียบ
ไดรฟDทั่วๆ ไป

•

•

•

เมื่อทำการโคลนดิสก,หรือกูคืน
ขอมูลสำรอง)
ไม1มีการสำรอง / กูคืนไดรฟD
ขอมูลดิสก,แบบไดนามิก
ไม1มีการสำรองขอมูลที่ทริก
เกอร,เหตุการณ, (เหตุการณ,คือ
การเขาสู1ระบบออกจากระบบ
เริ่มตนระบบและป‡ดระบบ)
ไม1มีเครื่องมือสำหรับบูต PXE
ไม1มีการสำรองขอมูลผสาน
(การผสานช1วยใหคุณสามารถ
รวมการสำรองขอมูลเต็ม
รูปแบบกับการสำรองขอมูล
เพิ่มเติมในภายหลังเพื่อลด
จำนวนภาพสำรองส1วนเกิน) อีกครั้งปbญหาการประหยัด
พื้นที่
ไม1มีการโคลนระบบลำดับ
ความสำคัญต่ำสำหรับการ
สนับสนุนดานเทคนิค
ถาเป[นโปรแกรมที่ตองใช
Database เมื่อเรายอนเวลา
ไปแลว ช1วงเวลาที่เราเซฟไวก็
จะยอนไปดวย
โปรแกรมที่เราลงไวปbจจุบัน
อาจมีผลให โปรแกรมที่ถูก
ติดตั้งปbจจุบันมองว1าไม1ถูก
ติดตั้งดวย
หลังจากรีสตาร,แลวจะไม1
สามารถควบคุมเครื่องไดตองมี
คนคอยคลิ๊กคำสั่งต1อไป

• ใชงานไดไม1หลากหลาย
• ฟbงชั่นการทำงานนอย

Macrium Reflect

• เวอร,ชั่นฟรีเพียงพอต1อการใช • ซึ่งแตกต1างจาก AOMEI
งาน
Backupper Standard ไม1มี
ตัวเลือกการสำรองขอมูล
• การโคลนเดลตาอย1างรวดเร็ว
เพิ่มเติมในเวอร,ชันฟรี
• สำรองขอมูลการรวมไฟล,ดวย
การสนับสนุนการสำรองขอมูล
Synthetic Full
• รองรับการตัดแต1ง SSD
• การกูคืนเดลตาอย1างรวดเร็ว
• กูคืนอิมเมจไปยังฮาร,ดแวร,ที่
ไม1เหมือนกัน
• ปกป•องขอมูลสำรองของคุณ
จากแรนซัมแวร,ดวย
Macrium Image Guardian
• สำรองไฟล,หรือโฟลเดอร,เป[น
ไฟล,บีบอัดไฟล,เดียว

2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป[นความสามารถของนักเรียนในดานต1างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนไดรับ
ประสบการณ,จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตองศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การ
สรางเครื่องมือวัดใหมีคุณภาพนั้น ไดมีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้
ปราณี กองจินดา (2549,หนา 42) กล1าวว1า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลสำเร็จ ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป[นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ,เรียนรู
ทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังไดจำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของ
วัตถุประสงค,ของการเรียนการ สอนที่แตกต1างกัน
ไพโรจน, คะเชนทร, (2556) ใหคำจำกัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว1า คือคุณลักษณะ รวมถึง
ความรู ความสามารถของบุคคลอันเป[นผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณ,ทั้งปวงที่บุคคล
ไดรับจากการเรียนการสอน ทำใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานต1างๆ ของสมรรถภาพทางสมอง
ซึ่งมีจุดมุ1งหมายเพื่อเป[นการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว1าเรียนแลวรูอะไรบาง และมี
ความสามารถดานใดมากนอยเท1าไร ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการฝ@กฝนหรือประสบการณ,ต1างๆ ทั้ง
ในโรงเรียน ที่บาน และสิ่งแวดลอมอื่นๆ รวมทั้งความรูสึก ค1านิยม จริยธรรมต1างๆ ก็เป[นผลมาจากการฝ@กฝน
ดวย
ดังนั้นจึงสรุปไดว1าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะที่ให
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย
ดาน จิตพิสัย และดานทักษะพิสัย

3. การติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ Windows ผ1านระบบออนไลน, ความหมายของ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
Windows ผ1านระบบออนไลน, หมายถึง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ผ1านระบบอินเตอร,เน็ต
สามารถติดตั้งจากทีนึงไปยังที่นึงได โดยปกติการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows จะตองติดตั้งที่เครื่อง
คอมพิวเตอร,นั้นๆ
วิธกี ารติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ Windows แบบปกติ
1. ทำการใส1แผ1น DVD Windows 10 เขาไปใน DVD-ROM ของเราจากนั้นเลือก Boot จาก DVD
เป[นอันดับแรก
2. เมื่อทำการ Boot เรียบรอย เมื่อทำการเห็นขอความ Press any key to boot from CD or DVD… ใหทำ
การกด Enter 1 ครั้ง
3. ใหทำการเลือก
Language to install : English
Time : English (United States)
Keyboard : US
จากนั้นกดเลือก Next
4. กด Install Now สำหรับการติดตั้ง Windows 10
5. ติ๊กถูก I accept the term license > กด Next
6. ขั้นตอนนี้ใหเราเลือก Custom : Install Windows only (advance)
7. ขั้นตอนการเลือก Drive ในการติดตั้ง
แยกออกเป[น 2 กรณี
กรณีที่ 1 สำหรับคอมพิวเตอร,ที่ทำการซื้อมาใหม1 หรือ ซื้อ Harddisk มาใหม1 และยังไม1เคยแบ1งพื้นที่ของDrive
(แบ1งPartition) หรือไม1เคยลง Windows มาก1อน
1.1 ใหทำการกด Drive Option > กด New > จากนั้นทำการแบ1ง Drive สำหรับเก็บพื้นที่ของ OS โดย
มาตราฐานใหใส1ที่ 100 GB คือใหใส1 102400 MB และทำการกด OK
1.2 ใหทำการคลิกที่ Drive OS ที่เราทำการแบ1งในหัวขอ 7.1.1 จากนั้นกด Next > เขาสู1ขั้นตอนที่ 8
กรณีที่ 2 สำหรับคนที่ลง Windows 8 , Windows 7 อยู1แลว และจะมาทำการลง Windows 10 ใหม1
2.1 ใหทำการคลิกไปที่ Drive สำหรับที่เคยลง Windows มาแลว (Drive ปbจจุบันของ OS )
2.2 กด Drive option (Advance) > ใหทำการกด Format > กด OK เพื่อยืนยันในการ format Windows
ที่เราใชอยู1ในปbจจุบัน (อย1าลืม Backup ขอมูลสำคัญๆที่อยู1ใน Drive C )
2.3 ทำการคลิกไปที่ Drive ที่เราทำการ format ไปเมื่อกี้ จากนั้นกด Next
8. รอทำการติดตั้ง Windows 10
9. เมื่อคอมพิวเตอร,ติดตั้ง Windows 10 เรียบรอย > คอมพิวเตอร,จะ Restart ตัวเอง 1 ครั้ง
10. ขั้นตอนนี้ It’s time to enter product key
ขั้นตอนนี้เราจะตองทำการใส1 License key Windows 10 ของเรา เมื่อทำการใส1เรียบรอยใหกด Next

12. ถาคอมพิวเตอร,ที่เรากำลังลงจะใชใน Office ก็ใหเลือก My organization แต1ถาคอมพิวเตอร,ใชที่บานก็
ใหเลือก I own it
13. สำหรับใครที่ตองการ Sign in ดวย Account ของ Email Microsoft ก็ใหใส1ไดเลย เช1น
name1@hotmail.com , name2@outlook.com
แต1สำหรับผมเองจะใช Local account ก็ใหเลือก skip this step
14. รอเขาสู1หนา Windows 10
15. จากนั้นเราก็จะไดหนาจอ Widnows Desktop ของ Windows 10
2.1 หลักการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ผ1านระบบออนไลน,
การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ผ1านระบบออนไลน, จำเป[นตองใชโปรแกรมเสริมช1วยใน
การติดตั้ง 2 โปรแกรม โปรแกรมควบคุมเครื่อง Anydesk และ โปรแกรมทำอิมเมจ Macrium Reflect
2.1.1 ขั้นตอนแรก ทำการติดตั้งโปรแกรม Macrium Reflect ลงบนเครื่องที่จะทำตนฉบับ
Windows 10
2.2.2 ขั้นตอนที่สอง ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows 10 บนเครื่องคอมพิวเตอร,ตนฉบับและ
ติดตั้งโปรแกรมต1างๆ ใหครบถวน
2.2.3 ขั้นตอนที่สาม เป‡ดโปรแกรม Macrium Reflect ขึ้นมาและทำอิเมจไฟล, จากเครื่อง
ตนฉบับไว 1 อิมเมจ
2.2.4 ขั้นตอนที่สี่ ติดตั้งโปรแกรม Anydesk ทั้งเครื่องที่ควบคุมและตองการควบคุม และทำ
การโอนถ1ายไฟล,อิมเมจตนฉบับที่ทำไวไปยังเครื่องที่ตองการติดตั้ง Windows
2.2.5 ขั้นตอนที่หา ติดตั้งโปรแกรม Macrium Reflect เครื่องที่ตองการติดตั้ง Windows
2.2.6 ขั้นตอนที่หก ทำการเป‡ดโปรแกรม Macrium Reflect ขึ้นมาแลวทำการ Restore
Image Windows ลงบน HDD ปลายทางและรอจนว1าระบบจะเป‡ดขึ้นมาใหม1
4. แบบประเมินRubrics
รูบริค หรือเกณฑ,ระดับความสามารถเป[นสิ่งที่ครูและผูเรียนตกลงร1วมกันว1าจะใชในการประเมินกิจกรรม
หรืองานต1างๆที่นักเรียนสรางขึ้น เป[นขอตกลงที่ผูเรียนรูว1า นี่คือเป•าหมาย หรือจุดหมายของการปฏิบัติงานนั้น
รูบริคเป[นวิธีการใหคะแนนที่ใชหลักการของมาตรประมาณค1าประกอบกับการพรรณนาคุณภาพ กล1าวคือ
แทนที่จะใชตัวเลข เช1น 5 -4 -3 -2 - 1หรือ 3 - 2 - 1 ฯลฯ (โดยมีการแปลความหมายกํากับดวย ) อย1าง
ลอยๆ ก็มีการเพิ่มขอมูลรายละเอียดว1าคะแนนที่ไดลดหลั่นลงไปมีความบกพร1องที่บ1งชี้เป[นขอมูลเชิง “คุณภาพ
” ว1าเป[นอย1างไร ขอมูลเชิงคุณภาพที่ผนวกอยู1กับขอมูล เชิงปริมาณในการใหคะแนนแบบรูบริคนี้ มีประโยชน,
ในการใหขอมูลป•อนกลับแก1ผูถูกประเมิน ซึ่งเป[นการตอบสนองหลักการของการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
นอกเหนือจากการใหคะแนนดวยวิธีต1างๆดังกล1าวแลว ในการประเมินผลการเรียนรูตามแนว
การปฏิรูปการศึกษา ผูสอนอาจใชขอมูลในรูปแบบอื่นๆ เช1น ขอมูลจากบันทึกต1างๆ รวมทั้งหลักฐาน
หรือร1องรอยจากการเรียนอื่นๆ ซึ่งเมื่อตองการประเมินคุณค1าก็สามารถแปลเป[นคะแนนไดในภายหลัง
แนวทางการกําหนดเกณฑ,การใหคะแนนแบบรูบริค
การใหคะแนนแบบรูบริคเป[นนวัตกรรมการประเมินผลการเรียนรูที่สําคัญ เนื่องจาก มีการกําหนดเกณฑ,การ
ใหคะแนน ไวค1อนขางชัดเจน ทําใหผูประเมินแต1ละคนสามารถใหคะแนนไดตรงกันหรือสอดคลองกันมาก จึงมี
ความเป[นปรนัยสูงในการตรวจใหคะแนน นอกจากนี้ ผลของการประเมินแบบรูบริคจะเป[นขอมูลป•อนกลับที่มี
ประโยชน,มาก สําหรับผูประเมินและผูถูกประเมินซึ่งเป[นการส1งเสริมการใชประโยชน,ของการประเมินผล เพื่อ

การปรับปรุง และเพื่อการติดตามพัฒนาการ ปbญหาสำคัญของการใหคะแนนแบบรูบริคคือการ สรางเกณฑ,ที่
เหมาะสม ซึ่งเป[นปbจจัยหลักของคุณภาพดานความตรง (Validity) ของการประเมิน
ขั้นตอนในการสรางเกณฑ,การใหคะแนนแบบรูบริคการสรางเกณฑ,การใหคะแนนแบบรูบริค ตองคํานึงถึงงานที่
กําหนดใหนักเรียนกระทําว1าตองมีความสําคัญ มีความสอดคลองระหว1างคะแนนกับจุดมุ1งหมายการประเมิน
เกณฑ,ที่สรางตองเป[นรูปธรรม มีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับชั้นและควรใหนักเรียนและผูปกครองมีส1วน
ร1วมในการสรางเกณฑ,การประเมินดวยในการสรางเกณฑ,การใหคะแนนแบบรูบริคนั้น รศ . ดร. ส.วาสนา
ประวาลพฤกษ, ไดใหแนวคิดไวว1าควรมีขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดประเด็นในการประเมิน โดยเขียนนิยามปฏิบัติการและความหมายใหชัดเจน
ทั้งนี้ในการกําหนดประเด็นในการประเมินนั้น หากมีการกําหนดองค,ประกอบของงานหรือพฤติกรรมที่
มีเป•าหมายของการประเมินไวแลวก็ควรใชองค,ประกอบเหล1านั้นมาใชเป[นประเด็นในการประเมิน หรือ
อาจนํา คุณภาพหรือปริมาณ ของ งานหรือพฤติกรรม มาใชเป[นประเด็นในการประเมินก็ได
2. กําหนดจํานวนระดับ ซึ่งอาจเป[น 5 ระดับหรือ 3 ระดับ แลวแต1ความเหมาะสม หรืออาจ
ใชจํานวนระดับเท1ากับระดับผลการเรียนที่กําหนดคือ 4 ระดับ (จาก 1 – 4 และอาจกําหนดระดับศูนย,ใน
กรณีที่ไม1ส1งงานหรือทําไม1ถูกเลย)
3. พิจารณาใหระดับ 3 เป[นเกณฑ,ที่เป[นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร กล1าวคือ สามารถทํา
ไดตามระดับที่ยอมรับได เทียบเท1ากับการปฏิบัติไดเองโดยไม1ตองช1วยเหลือ
4. พิจารณาใหระดับ 2 เป[นเกณฑ,ที่ “เกือบผ1าน” คือจะตองมีการปรับปรุงแกไขอีกเล็กนอย
จึงจะใชได
5. พิจารณาใหระดับ 4 เป[นเกณฑ,ที่มีคุณภาพสูงกว1าระดับ 3
6. พิจารณาใหระดับ 1 เป[นเกณฑ,ที่มีคุณภาพต1ํากว1าระดับ 2 ซึ่งนับว1าอ1อนมาก ครูอาจตอง
สอนใหม1 ใหงานทําใหม1 (พรอมทั้งใหคําแนะนําช1วยเหลือ)
7. ทดลองใชและประเมินความเชื่อมั่นของรูบริค โดยใชผูประเมิน 2 คนหรือคนเดียว
ประเมิน 2 ครั้ง แลวหาความสอดคลองของเกณฑ

บทที่ 3
วิธดี ำเนินการวิจยั
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, ของนักศึกษา
หลักสูตรวิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่ 3/2564
ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. รูปแบบการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะห,ขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะห,ขอมูล
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป[นนักศึกษาหองเรียนหลักสูตรวิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1าย
เบื้องตน ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวนทั้งหมด 10 คนไดมาโดยวิธีการ เลือกโดยวิธีการเจาะจง
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั
1. Model พัฒนาแอปดวยโปรแกรมสำเร็จรูป Anydesk และ Macrium Reflect
2. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC
รูปแบบการวิจยั
เป[นการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนใชแบบแผนการวิจัยแบบ
กลุ1มทดลองกลุ1มเดียว วัดผลก1อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)

การเก็บรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสังเกต Rubic
การวิเคราะห,ขอมูล
การวิเคราะห,ใชค1าเฉลี่ยกลุ1มประชากรและหาค1ารอยละ

สถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะห,ขอมูลมีดงั นี้
สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห,ขอมูล ไดแก1
1. หาค1ารอยละ (Percentage) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
f
× 100
P = N
เมื่อ
P แทน รอยละ
f แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเป[นรอยละ
N แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด
2. หาค1าเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
หาค1าเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

∑X
เมื่อ

µ = N
µ
แทน คะแนนเฉลี่ย
∑ μ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ1ม
N แทน จำนวนคะแนนในกลุ1ม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห,ขอมูล
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, ของนักศึกษาหลักสูตร
วิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่ 3/2564
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะห,ขอมูลตามลำดับ ดังนี้
1. สัญลักษณ,ที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะห,ขอมูล
2. ผลการวิเคราะห,ขอมูล
1. สัญลักษณ,ทใี่ ชในการเสนอผลวิเคราะห,ขอมูล
เพื่อใหเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของขอมูล ผูศึกษาจึงกำหนดสัญลักษณ,
ที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะห,ขอมูล ดังนี้
N แทน จำนวนนักเรียนในกลุ1มทดลอง
μ แทน ค1าเฉลี่ย (Mean)
P แทน
รอยละ
2. ผลการวิเคราะห,ขอมูล
1. หาค1ารอยละ (Percentage) ของผูที่ผ1านการประเมินหลังจากใชโปรแกรมติดตั้ง Windows
ออนไลน,
P = (10x100)/10
ได
p = 100
2) หาค1าเฉลี่ย (Mean) μ ของผูที่ผ1านการประเมินหลังจากใชโปรแกรมติดตั้ง Windows
ออนไลน,
(72+92+96+92+84+92+96+80+100+92)/10
ได μ = 89.6

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนาก1อนเรียนและหลังเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คะแนนก1อน

คะแนนหลัง

ค1าต1าง

รอยละ
ก1อน

รอยละ
หลัง

12
12
15
13
10
11
16
15
13
10

18
23
24
24
21
23
24
20
25
23

6
11
9
11
11
12
8
5
12
13

48
48
60
52
40
44
64
60
52
40

72
92
96
92
84
92
96
80
100
92

คะแนนรวม

127

225

98

508

896

คะแนนค1าเฉลี่ย μ

12.7

22.5

9.8

50.8

89.6

ชือ่ -สกุล นศ.
นางสุรีย, บำรุงศิลปD
นายณฐาภพ ธนะรุ1ง
นางสาวพิมลพัชร วรวิทย,พิลาส
นายภาคีนภัคร, กวีรัตน,โกวิทย,
นายภาวัต อิ่มเจริญ
นางสาวสิริวิมล นิสสัยเสริม
นายวรกร ซู
นางสาวชนัญญา แหวนทองคำ
นายสุรชัย หอกลอง
นายวงศกร อรุณรัตน,

จากตารางที่ 1
พบว1าหลังจากการใช Model ติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, ผลค1าเฉลี่ยของคะแนนโดยรวมสูงขึ้น
(μ=X) คิดเป[นรอยละ 89.6
เมื่อพิจารณาเป[นรายคนพบว1า คนที่ไดลำดับ 1 ไดแก1 นายสุรชัย หอกลอง มีคะแนนหลังจากการใช
Model สูงสุดไดคะแนน 25 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 100
ลำดับที่ 2 ไดแก1 นายภาคีนภัคร, กวีรัตน,โกวิทย,, นางสาวพิมลพัชร วรวิทย,พิลาส, นายวรกร ซูม, ได
คะแนน 24 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 96
ลำดับที่ 3 ไดแก1 นายวงศกร อรุณรัตน,,นางสาวสิริวิมล นิสสัยเสริม, นายวงศกร อรุณรัตน,ได
คะแนน 23 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 92
ลำดับที่ 4 ไดแก1 นายภาวัต อิ่มเจริญ ไดคะแนน 21 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 84
ลำดับที่ 5 ไดแก1 นางสาวชนัญญา แหวนทองคำ ไดคะแนน 20 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 80
ลำดับที่สุดทาย นางสุรีย, บำรุงศิลปD ไดคะแนน 18 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 72

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, ของนักศึกษาหลักสูตร
วิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่ 3/2564
มีวัตถุประสงค,
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, ของนักศึกษา
หลักสูตรวิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่ 3/2564
ประชากร ไดแก1 นักศึกษาหองเรียนหลักสูตรวิชา ซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน ภาคเรียนที่
3/2564 จำนวนทั้งหมด 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย Model พัฒนาการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ผ1าน
ระบบออนไลน,และแบบสังเกต Rubic
ผลการวิเคราะห,ขอมูล
1. วิเคราะห,ผล
พบว1าหลังจากการใช Model ติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, ผลค1าเฉลี่ยของคะแนนโดยรวมสูงขึ้น
(μ=X) คิดเป[นรอยละ 89.6
เมื่อพิจารณาเป[นรายคนพบว1า คนที่ไดลำดับ 1 ไดแก1 นายสุรชัย หอกลอง มีคะแนนหลังจากการใช
Model สูงสุดไดคะแนน 25 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 100
ลำดับที่ 2 ไดแก1 นายภาคีนภัคร, กวีรัตน,โกวิทย,, นางสาวพิมลพัชร วรวิทย,พิลาส, นายวรกร ซูม, ได
คะแนน 24 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 96
ลำดับที่ 3 ไดแก1 นายวงศกร อรุณรัตน,,นางสาวสิริวิมล นิสสัยเสริม, นายวงศกร อรุณรัตน,ได
คะแนน 23 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 92
ลำดับที่ 4 ไดแก1 นายภาวัต อิ่มเจริญ ไดคะแนน 21 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 84
ลำดับที่ 5 ไดแก1 นางสาวชนัญญา แหวนทองคำ ไดคะแนน 20 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 80
ลำดับที่สุดทาย นางสุรีย, บำรุงศิลปD ไดคะแนน 18 คะแนน คิดเป[นคะแนนรอยละ 72
2. การอภิปรายผล
2.1 อภิปรายผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลหลังจากการใช Model ติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการออนไลน,
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กศึ กษารายบุ คคลหลังจากการใช Model ติดตั้งระบบปฏิบัต ิ ก าร
ออนไลน, มีคะแนนสูงขึ้นทุกคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลมีคะแนนสูงขึ้นรอยละ 72 รอยละ 100 และเมื่อนำคะแนนทั้งหมดมาหาค1าเฉลี่ย พบว1า มีค1าเฉลี่ย รอยละ 89.6 ทั้งนี้เนื่องจาก Model
ติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน,นี้ผู วิจัยได ศึกษาหลักการทำงานและวิธีการใช งานต1าง ๆ ที่ศึกษาตลอดจน
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และ Model ติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน, ที่ไดคิดคนขึ้นมีลักษณะที่มีลำดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติงานจริงทำใหเกิดความรู ความเขาใจ และการประเมินผล
ในเรื่องที่ศึกษาผูเรียนสามารถใชงาน Model ติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน,ไดจริงสอดคลองสุมลฑา สุขสวัสดิ์

(2560:บทคัดย1อ) ไดศึกษาวิจัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชสื่อโปรแกรมคอมพิวเตอร,
ช1วยสอนวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องตน เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร,นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปH ที่
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร,ธุรกิจ ผลการศึกษา พบค1าเฉลี่ยและส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก1อนเรียน คือ
ค1าเฉลี่ย เท1ากับ 11.20และส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท1ากับ 3.81 (X = 11.20 ,SD = 3.41) และคะแนน
หลังเรียน คือ ค1าเฉลี่ย เท1ากับ 16.32 และส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท1ากับ 3.41 (X = 16.32 , SD =
3.41) และการเปรียบเทียบความแตกต1างของคะแนนก1อนเรียนและคะแนนหลังเรียน มีค1า t – test เท1ากับ 12.225 และมีค1า Sig เท1ากบ .000 พบว1า คะแนนหนังเรียนสูงกว1าคะแนนก1อนเรียน อย1างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงว1า จากการสอนโดยใช สื่อคอมพิวเตอร,ช1วยสอนทําให นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และสอดคลองกับนพกานต, พินิจ (2560:บทคัดย1อ)
3. ขอเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่องนี้สามารถนำไปใชกับผูเรียนวิชาซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตนในส1วนที่เป[นใบ
งานที่ตองมีการปฏิบัติเพื่อใหผูเรียนไดออกแบบสรางผลงานของตนเอง โดยผูสอนตองเตรียมการติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ Windows ผ1านระบบออนไลน, ใบงานให ผูเรียนนำไปดัดแปลงได
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ภาคผนวก
(ตารางคะแนน / รูปภาพ /แบบสังเกตการปฏิบัติงาน RUBIC )

แบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน (ก1อนทำนวัตกรรม)
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นายภาคีนภัคร, กวีรัตน,โกวิทย,
นายภาวัต อิ่มเจริญ
นางสาวสิริวิมล นิสสัยเสริม
นายวรกร ซู
นางสาวชนัญญา แหวนทองคำ
นายสุรชัย หอกลอง
นายวงศกร อรุณรัตน,

รวม

การเตรียมวัสดุอุปกรณ,

หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน เรือ่ ง Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน,
เวลา 3 ชัว่ โมง ภาคเรียนที่ 3 ปHการศึกษา 2564 รอบ เชา
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ความสำเร็จเรียบรอยของงาน

ชื่อ

ความปลอดภัยในการทำงาน

ที่

ขั้นตอนทำงานถูกตอง

คะแนน

การเตรียมวัสดุอุปกรณ,

หมวดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรซ1อมคอมพิวเตอร,และเครือข1ายเบื้องตน เรือ่ ง Model วิธีติดตั้งระบบปฏิบัติการออนไลน,
เวลา 3 ชัว่ โมง ภาคเรียนที่ 3 ปHการศึกษา 2564 รอบ เชา
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รายการ

เกณฑ,การประเมิน
Model วิธีตดิ ตัง้ ระบบปฏิบตั กิ ารออนไลน,
ระดับคะแนน
5
4
3
2

1

1. การ
มีวัสดุ
เตรียมวัสดุ อุปกรณ,
อุปกรณ,
ครบถวน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ,ทำ
ความสะอาด
สถานที่ได
เรียบรอยดี
มาก

มีวัสดุอุปกรณ,
ครบถวน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ,ทำ
ความสะอาด
สถานที่ได
เรียบรอยดี

วัสดุอุปกรณ,
ครบถวน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ,ทำ
ความสะอาด
สถานที่ได
เรียบรอย แต1
ตองเตือน
บางส1วน

มีวัสดุ
อุปกรณ,
ครบถวน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ,ทำ
ความสะอาด
สถานที่ไม1
เรียบรอย
ตองตักเตือน

วัสดุอุปกรณ,
ไม1ครบถวน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณ,ทำ
ความสะอาด
สถานที่ไม1
เรียบรอย
ตองตักเตือน

2.
ขั้นตอน
ทำงาน
ถูกตอง

ทำงานได
ถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนได
อย1าง
คล1องแคล1วดี

ทำงานได
ถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนแต1ยัง
ขาดความ
คล1องแคล1ว

ทำงานไดไม1
ถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนตอง
บอกเป[น
บางครั้งและ
ยังขาดความ
คล1องแคล1ว

ทำงานไดไม1
ถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนตอง
บอกทุกครั้ง
และยังขาด
ความ
คล1องแคล1ว

ทำงานได
ถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนได
อย1าง
คล1องแคล1ว
ดีมาก

3. ความ
ปลอดภัย
ในการ
ทำงาน

รายการ

ทำงานดวย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน
การทำงานดี
มาก

5

4.
งานสำเร็จ
ความสำเร็จ เรียบรอยดี
เรียบรอย มากดีมาก
ของงาน
5. เสร็จ
ทันเวลา

ทำงานดวย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
มาก

4
งานสำเร็จ
เรียบรอยดี

ทำงานดวย
ความ
ระมัดระวังมี
ความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
พอใช

ทำงานไม1
ระมัดระวัง
เป[นบางครั้ง
มีความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน
พอใช

ระดับคะแนน
3
2
งานสำเร็จ
เรียบรอยดี
มากพอใช

ทำงานเสร็จ ทำงานเสร็จ ทำงานเสร็จ
ตามเวลา
ชากว1าเวลาที่ ชากว1าเวลาที่
ที่กำหนด
กำหนดไม1เกิน กำหนดไม1
10 นาที
เกิน 15
นาที

ทำงานไม1
ระมัดระวัง
เป[นบางครั้ง
ไม1มีความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน

1

งานสำเร็จแต1 งานสำเร็จแต1
ยังไม1ค1อย
ยังไม1มีความ
เรียบรอย
เรียบรอย
ทำงานเสร็จ
ชากว1าเวลาที่
กำหนดไม1
เกิน 30
นาที

ทำงานเสร็จ
ชากว1าเวลาที่
กำหนด
มากกว1า
30 นาที

รูปภาพการติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร Windows ผ1านระบบออนไลน,

