
 

 

แบบบันทึกหน่วยการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่องจริยธรรมและความปลอดภัย 

รหสัวิชา ง31101 ช่ือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4       ภาคเรียนที่ 1             เวลา 4 ช่ัวโมง 
ผู้สอน นายณัฐพล  บัวอุไร        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ล าลูกกา 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด  ม.4-6/13  บอกข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

สาระส าคัญ 
 การคิดค้นและพัฒนางานด้านคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมเทคโนโลยี

สารสนเทศในด้านต่างๆ โดยมีโครงงานคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส าคัญในการท างาน โครงงาน
คอมพิวเตอร์มีความหมาย ความส าคัญ ประเภท และตัวอย่างต่างๆ ซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาในหน่วยการ
เรียนรู้นี้ 

 
สาระการเรียนรู้ 
 ความรู้ 
 1. จริยธรรมและพระราชบัญญัติฯคอมพิวเตอร์ 
 2. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
 3. แนวทางป้องกัน 
  

ทักษะ/กระบวนการ 
 1. การอธิบาย 
 2. การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 
  

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 



 

 

การวัดและประเมินผล 
 การประเมินผลก่อนเรียน 

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องจริยธรรมและความปลอดภัย 
 การประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 การประเมินผลหลังเรียน 
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องจริยธรรมและความปลอดภัย 
- ประเมินทักษะ/กระบวนการใช้เทคโนโลยีและ Social Media ในการเรียนรู้ 

 การประเมินช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
- ประเมินการสร้างและสรปุความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรยีนรู้ที่ 6 เรื่องจริยธรรมและความ
ปลอดภัย 
 

การประเมินผลรวบยอด 
 ช้ินงาน ได้แก่ การสร้างและสรปุความรู้ด้วยตนเอง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรือ่งจริยธรรมและความ
ปลอดภัย 

ภาระงาน ได้แก่ จริยธรรมและความปลอดภัย, ใบงาน, การบันทึกองค์ความรู้ลงในเว็บบล็อก , 
ความสามารถในการใช้ Social Media ในการเรียนรู้ 

 เกณฑ์การประเมิน 
องค์ประกอบ เกณฑ์ 

Mind Mapping 
1. เส้นและส ี 3 : ใช้ลักษณะเส้นจากใหญ่ไปเลก็ เรียงจากกึ่งกลางหน้ากระดาษไปยังขอบกระดาษ 

ใช้สีได้เหมาะสม สวยงาม เข้าใจง่าย 
2 : ใช้ลักษณะเส้นจากใหญ่ไปเลก็ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ใช้สีได้เหมาะสม แต่ยังไม่
สวยงามมากนัก 
1 : ใช้ลักษณะเส้นจากใหญ่ไปเลก็ถูกต้องเป็นบางส่วน มีการใช้สีแต่ยังไม่เหมาะสม 

2. หน่วยความคิด 3 : เขียนค าหรอืหัวข้อเป็นหน่วยความคิดที่แยกเป็นประเด็นชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 
2 : เขียนค าหรอืหัวข้อเป็นหน่วยความคิดที่แยกเป็นประเด็นชัดเจน ถูกต้องเป็นส่วน
ใหญ ่
1 : เขียนค าหรือหัวข้อเป็นหน่วยความคิดที่แยกเป็นประเด็นชัดเจน ถูกต้อง เป็น
บางส่วน 

3. เนื้อหา  3 : สร้างแผนที่ความคิดที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง มีล าดับการเช่ือมโยงเนื้อหาที่
ถูกต้อง 
2 : สร้างแผนที่ความคิดที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ มีล าดับการ
เช่ือมโยงเนื้อหาที่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ ่
1 : สร้างแผนที่ความคิดที่มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องเป็นบางส่วน มีล าดับการ
เช่ือมโยงเนื้อหาที่ถูกต้องเป็นบางส่วน 

4. ความคิด 3 : แผนที่ความคิดมีความแปลกใหม่ มีการใช้รปูภาพประกอบ และมกีารออกแบบที่



 

 

องค์ประกอบ เกณฑ์ 
สร้างสรรค์ ลักษณะแผนที่ความคิดที่น่าสนใจ 

2 : แผนที่ความคิดมีความแปลกใหม่ รูปการใช้รปูภาพประกอบ แต่ยังมีการออกแบบ
ที่ยังไม่จงูใจและน่าสนใจมากนกั 
1 : แผนที่ความคิดขาดความแปลกใหม่ แต่ยังมีการใช้รูปภาพประกอบเป็นบางส่วน 

Weblog 
8. ใช้ Wordpress 
เป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้และเผยแพร่
ผลงานของตนเอง 

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการบันทึกสรปุความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้นทัง้ในด้านการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ รายวิชาอื่นๆ และความรู้ทั่วไปที่
นักเรียนสนใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานนั้นสู่อินเทอร์เน็ต 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการบันทึกสรปุความรู้ที่ตนเองสร้างขึ้นเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนในช้ันเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และรายวิชาอื่นๆ 
พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานนั้นสู่อินเทอร์เน็ต 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการบันทึกสรปุความรูเ้ฉพาะในรายวิชาคอมพิวเตอร์
เท่านั้น 

9. ใช้ Wordpress 
ในการซักถามปัญหา 
ข้อสงสัยจากผูรู้ ้

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามปญัหาข้อสงสัย หรือ
ค้นคว้าข้อมูลจากผู้รู้ ผูเ้ช่ียวชาญที่นักเรียนรูจ้ักหรือพบเจอบนอินเทอร์เน็ตได้ พร้อม
ทั้งได้รับการตอบรบัหรือค าตอบที่นักเรียนสงสัยอย่างถูกต้องเหมาะสม 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามปญัหาข้อสงสัย หรือ
ค้นคว้าข้อมูลจากผู้รู้ ผูเ้ช่ียวชาญที่นักเรียนรูจ้ักหรือพบเจอบนอินเทอร์เน็ตได้ แต่
ได้รับการตอบรับหรือค าตอบที่นักเรียนสงสัยบางส่วนไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสาร สอบถามปญัหาข้อสงสัย หรือ
ค้นคว้าข้อมูลจากผู้รู้ ผูเ้ช่ียวชาญที่นักเรียนรูจ้ักหรือพบเจอบนอินเทอร์เน็ตได้ แต่
ไม่ได้รับการตอบรับหรือไม่ได้รับค าตอบที่ต้องการ 

10. ใช้ Wordpress 
ในการเรียนรูร้่วมกับ
เพื่อนหรือครูผูส้อน 

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสารกบัเพือ่นในห้องเรียน ต่างห้องเรียน 
และครผูู้สอน ในการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูล หรือสอบถามปัญหาข้อสงสัย 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสารกบัเพือ่นในห้องเรียน และครูผูส้อน 
ในการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูล หรือสอบถามปญัหาข้อสงสัย 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการติดต่อสื่อสารกบัเพือ่นในห้องเรียน หรือครผููส้อน 
ในการเรียนรู้ ค้นคว้าหาข้อมูล หรือสอบถามปญัหาข้อสงสัย 

11. ใช้ Wordpress 
ในการแสดงความ
คิดเห็นเพือ่หาข้อสรปุ 

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ เพื่อ
หาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ และได้ข้อสรปุที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสมเหตสุมผล 
2 : สามารถใช้ Wordpress ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ เพื่อ
หาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ แต่ได้ข้อสรุปที่ถูกตอ้งเป็นบางสว่น 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ เพื่อ
หาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ แต่ไม่ได้ข้อสรุป 

12. ใช้ Wordpress 
ในการเช่ือมโยงข้อมลู
และความรูจ้ากแหล่ง

3 : สามารถใช้ Wordpress ในการเช่ือมโยงข้อมูลหรอืองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ 
เพื่อน ามาแสดงผลบนหน้าเว็บของตนเองได้มากกว่า 5 แหล่งข้อมูลข้ึนไป พร้อมทั้ง
บอกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น 



 

 

องค์ประกอบ เกณฑ์ 
อื่น 2 : สามารถใช้ Wordpress ในการเช่ือมโยงข้อมูลหรอืองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ 

เพื่อน ามาแสดงผลบนหน้าเว็บของตนเองจ านวน 3-4 แหล่งข้อมูล พรอ้มทัง้บอก
แหล่งที่มาของข้อมูลนั้น 
1 : สามารถใช้ Wordpress ในการเช่ือมโยงข้อมูลหรอืองค์ความรู้จากแหล่งอื่นๆ 
เพื่อน ามาแสดงผลบนหน้าเว็บของตนเองจ านวนน้อยกว่า 3 แหล่งข้อมูล พร้อมทั้ง
บอกแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
16 ข้ึนไป ดีมาก 
11-15 ดี 
6-10 พอใช้ 

ต่ ากว่า 6 ปรับปรงุ 
 
 
 
 



 

 

 กิจกรรมการเรยีนรู้ 
ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

1 
(2 ช่ัวโมง) 

ง 3.1 
ข้อที่ 13 บอกข้อควรปฏิบัติ
ส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. แบบทดสอบกอ่นเรียน 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 
 

วิธีสอน : บรรยาย 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
1. ทดสอบก่อนเรียนเป็นเวลา 15 นาท ี
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของวัยรุ่นในปจัจบุัน 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. ครูอธิบายจริยธรรมเกี่ยวกบัการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตให้นักเรียนทุกคนฟงัและท าความเข้าใจ 
2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเตมิจากหนังสือเรียนและ
อินเทอร์เน็ต 
3. ครูให้เวลานักเรียน 20 นาที เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติฯคอมพิวเตอร์ จากหนังสือเรียน 
4. ครูสุ่มนักเรียนแตล่ะคนใหบ้อกลักษณะส าคัญของ
พระราชบัญญัติแตล่ะมาตรา 
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัคุณธรรม จริยธรรม
และพระราชบญัญัติฯคอมพิวเตอร ์

1. หนังสือเรียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.4 
2. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 

2 
(2 ช่ัวโมง) 

ข้อที่ 13 บอกข้อควรปฏิบัติ
ส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. น าเสนอสื่อกลางในการสื่อสาร
ข้อมูล 
2. สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุม่ 

วิธีสอน : ปฏิบัติ 
กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
1. นักเรียนทบทวนความรูเ้กี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและ

1. หนังสือเรียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ม.4 



 

 

ครั้งท่ี/
เวลา 

มาตรฐานการเรียนรู้ / 
ตัวชี้วัด 

การประเมินผล 
(ชิ้นงาน/ภาระงาน) 

กิจกรรมการเรียนรู ้
สื่อการเรียนรู้/ 
แหล่งเรียนรู้ 

 พระราชบัญญัติฯคอมพิวเตอร ์
2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนเคยพบเห็น
ข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์บ้างหรือไม่ แล้ว
เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างไร 
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
1. นักเรียนศึกษาเนื้อหาความรูจ้ากหนังสือเรียนในหัวข้อ
เรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เป็นเวลา 15 นาที 
2. ครูถามค าถาม โดยสุ่มถามนักเรียนทลีะคน 
3. ครูอธิบายวิธีการป้องกันตนเองจากภัยทางอินเทอร์เน็ต 
4. นักเรียนบอกวิธีการปอ้งกันตนเองจากการใช้งาน
อินเทอร์เน็ต   
กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวภัยทางคอมพิวเตอร์และ
การป้องกันตนเอง 
2. ทดสอบหลงัเรียน 

2. เว็บไซต์ 
www.nattapon.com 



 

 

 สื่อ/แหล่งการเรยีนรู้ 
 สื่อการเรียนรู ้

- หนังสือเรียน เทคโนโลยสีารสนเทศ ม.4 
- เว็บไซต์ www.nattapon.com 

 แหล่งการเรียนรู ้
- ห้องสมุด 
- แหล่งข้อมลูสารสนเทศ 
 www.nattapon.com 
 www.youtube.com 


