
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี    รายวิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่องคอมพิวเตอร์              ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4            เวลา 2 ชั่วโมง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ล าลูกกา           ครูผู้สอน ณัฐพล บัวอุไร 
 
 สาระส าคัญ 

การใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ซึ่งควรเลือกใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการประมวลผลนั้นๆ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการ
น าไปใช้ในการตัดสินใจ 

 
 มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
ตัวชี้วัด ม.4-6/8  ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมลูให้เป็นสารสนเทศ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ 
 

 จุดประสงค์ปลายทาง สรุปองค์ความรูท้ีได้จากการเรียนหนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 เรือ่งคอมพิวเตอรล์งใน
เว็บบล็อกของนักเรียนเองได ้
จุดประสงค์น าทาง 

  1. สืบค้นข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีและ Social Media ได ้
 2. สามารถสรุปองค์ความรูเ้ป็น Mind Mapping ได ้

 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
 - การสรุปองค์ความรู้เป็น Mind Mapping 
 - การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
2. ทักษะ/กระบวนการ 
 - ทักษะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - ใฝ่เรียนรู้ 

- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 
 



 

 

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

 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอน (วิธีสอน : เน้นทักษะ/กระบวนการ) 

  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
1. ครูยกตัวอย่างบล็อกของนกัเรียนทีเ่ขียนสรปุองค์ความรู้ได้ดี จากการท างานในหน่วยการ

เรียนรู้ที่ 1 และบอกแนวทางการพัฒนาให้เป็นเว็บบล็อกที่มคุีณภาพต่อไป  
2. ครูแนะน าข้อบกพร่องในการสรุปองค์ความรู้โดยรวมที่พบเจอในการสรปุองค์ความรู้ลงใน

เว็บบล็อกในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เพื่อให้นกัเรียนได้น ากลบัไปแก้ไขปรบัปรุง 
3. ครูแนะน าการใช้ Social Media ในการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลเพิ่มเตมิ 

 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 
  (จุดประสงค์น าทางข้อที่ 1 สืบค้นข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีและ Social Media ได)้ 

1. นักเรียนสืบค้นข้อมลูโดยใช้เว็บบล็อก ท าการค้นหาเว็บบล็อกทีม่ีการน าเสนอองค์ความรูท้ี่
ดี และมีเนื้อหาที่นักเรียนสนใจ 
 2. นักเรียนร่วมกันทบทวนเนื้อหา บทเรียนที่ได้เรียนไปทั้งหมดในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยครูให้เวลาทบทวนเป็นเวลา 15 นาที 
 (จุดประสงค์น าทางข้อที่ 2 สามารถสรปุองค์ความรูเ้ป็น Mind Mapping ได)้ 
 4. นักเรียนสรปุองค์ความรูเ้ป็น Mind Mapping โดยท าการวาด Mind Mapping ลงใน
โปรแกรม PowerPoint พร้อมตกแต่งให้สวยงาม แล้วบันทกึเป็นไฟล์รปูภาพ 
 5. นักเรียนน า Mind Mapping ที่สรปุองค์ความรูเ้ผยแพรผ่า่นทางเว็บบลอ็กของตนเอง 
พร้อมบรรยายรายละเอียดพอสังเขป 
 6. นักเรียนเผยแพร่องค์ความรูท้ี่สรุปลงในเว็บบล็อกผ่านทาง Social Media โดยใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ได้แก่ Facebook, Twitter หรอื Slideshare 

 
  กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 
  (จุดประสงค์ปลายทาง สรปุองค์ความรูท้ีได้จากการเรียนหนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 เรือ่ง
คอมพิวเตอรล์งในเว็บบล็อกของนักเรียนเองได้) 

 1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Social Media ในประเด็นที่เพื่อนร่วมช้ันเรียน
ได้สรุปและเผยแพร่องค์ความรูสู้่อินเทอร์เน็ต 

2. ครูสรปุองค์ความรูเ้รือ่งระบบสารสนเทศให้นกัเรียนทุกคนเข้าใจอีกครัง้ 
3. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  
 
 
 
 
 

http://www.nattapon.com/


 

 

 การวัดและประเมินผล 
ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. สังเกตจากการถามการตอบ 
การอธิบาย และการสืบค้นข้อมลู
จากอินเทอร์เน็ต 
2. ตรวจจากการสรุปองค์ความรูล้ง
ในเว็บบล็อก 
3. ตรวจจากแบบทดสอบหลังเรียน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. สังเกตความอดทน การรบัฟงั
ความคิดเห็นของผู้อื่น การ
วิเคราะห์การวิจารณ์และการแสดง
ความคิดเห็นต่อผลงานของผู้อื่น
ด้วยความมีเหตุผล 
3. สังเกตการณ์มจีิตสาธารณะ 
ดูแล ช่วยเหลือเพื่อน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมการท างาน 
2. สังเกตทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร ์
3. สังเกตทักษะอธิบาย การสื่อสาร 
การถ่ายทอดข้อมลู 

 
 วิธีการวัดผล 

- ทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่องระบบสารสนเทศ  
- การสรปุองค์ความรูเ้รื่องคอมพิวเตอรล์งในเว็บบล็อกของนกัเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

  - แบบประเมินการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
  - แบบประเมินการสงัเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

 เกณฑ์การประเมินผล 
- ทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 เรื่องคอมพิวเตอร ์
 ได้คะแนนร่วมมากกว่าร้อยละ 80 และมากกว่าผลการทดสอบก่อนเรียน  
- ประเมินการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60 
- สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 50 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

บันทึกหลังการสอน 
1. ปัญหาที่พบ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. แนวทางปรบัปรุงการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
ลงช่ือ..................................................... 

                                                                                      (นายณัฐพล  บัวอุไร) 
       วันที่.................เดือน..................พ.ศ............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ..................................................... 

       (นางอนงค์ มีปญัญา) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 

      วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 
 
ความคิดเห็นฝ่ายวิชาการ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ..................................................... 

       (นางอรวรรณ วุฒิเวช) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารวิชาการ 

      วันที่.................เดือน..................พ.ศ. ........... 


