
 

 

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

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือส าหรับการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้การ
ติดต่อสื่อสารสามารถท าได้ง่าย รวดเร็ว มีคุณภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งข้ึน เช่น การใช้อีเมล์ การ
ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม และการแชท ดังนั้นระบบการสื่อสารข้อมูลจึงเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็น
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
 มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
ตัวชี้วัด ม.4-6/3  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ม.4-6/4  บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  
 

 จุดประสงค์ปลายทาง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
จุดประสงค์น าทาง 

  1. บอกประเภทของคอมพิวเตอร์ได ้
 2. บอกลักษณะโครงสร้างเครือข่ายแบบต่างๆ ได้ 
 3. บอกลักษณะของเครือข่ายแต่ละชนิดได้ 

 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
 - ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
 - โครงสร้างเครือข่าย 
 - ชนิดของเครือข่าย 
2. ทักษะ/กระบวนการ 
 - ทักษะการอธิบาย 
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - ใฝ่เรียนรู้ 

- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 



 

 

 สื่อการเรียนรู้ 
 1. PowerPoint เรื่องการสื่อสารข้อมูล 

2. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 
3. เว็บไซต์ www.nattapon.com 
4. วีดีทัศน์การท างานของโครงสร้างเครือข่ายแต่ละชนิด 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอน (วิธีสอน : บรรยาย) 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 

  1. นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าในชีวิตประจ าวันนักเรียนเกีย่วข้องกับระบบเครอืข่ายอย่างไร
บ้าง 
  2. ครูยกตัวอย่างระบบเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันของมนุษย์ 

 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

  1. ครูอธิบายเนื้อหาความรู้เกี่ยวกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ประเภทของคอมพิวเตอร์ 
โครงสร้างเครือข่าย และชนิดของเครอืข่าย 

   2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมลูในหนงัสอืเรียนเป็นเวลา 15 นาที 
  3. ครูให้นักเรียนทุกคนปิดหนังสือเรียน และเตรียมตัวตอบค าถาม 
  4. ครูสุ่มนักเรียนทีละคนให้ตอบค าถามต่อไปนี ้

 ระบบเครอืข่ายคืออะไร 
 คอมพิวเตอรม์ีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 เครื่องเซริ์ฟเวอร์มหีน้าทีส่ าคัญอย่างไร 
 เครื่องไครเอนต์มกีี่ประเภท อะไรบ้าง 
 เครื่องเทอร์มินลัแตกต่างจากเครื่องเวิร์กสเตชันอย่างไร 
 โครงสร้างเครือข่ายมีกี่แบบ 
 เครือข่ายแบบบสัมลีักษณะส าคัญอย่างไร 
 เครือข่ายแบบดาวมีลักษณะส าคัญอย่างไร 
 เครือข่ายแบบวงแหวนมลีักษณะส าคัญอย่างไร 
 เครือข่ายแบบตาข่ายมีลักษณะส าคัญอย่างไร 
 จงเรียงล าดับชนิดของเครือข่ายจากเล็กไปใหญ่ 
 จงยกตัวอย่างเครือข่ายแบบท้องถ่ิน 

  5. เมื่อนักเรียนตอบค าถามแต่ละข้อเสร็จ ครูอธิบายเพิ่มเติมและใหเ้นื้อหาที่เป็นประโยชน์
เพิ่มเตมิในแต่ละข้อ 

 
  กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
2. ครูสรปุองค์ความรูเ้พิ่มเติมใหน้ักเรียนทุกคนฟงัอีกครั้ง  
3. ทดสอบหลงัเรียน 



 

 

 การวัดและประเมินผล 
ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. สังเกตจากการถามการตอบ 
การอธิบาย และการน าเสนอ 
2. ตรวจจากภาระงานหรือช้ินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
3. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. สังเกตความอดทน การรบัฟงั
ความคิดเห็นของผู้อื่น การ
วิเคราะห์การวิจารณ์ผลงานของ
ผู้อื่นด้วยความมีเหตุผล 
3. สังเกตการณ์มจีิตสาธารณะ 
ดูแล ช่วยเหลือเพื่อน 

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

 
 วิธีการวัดผล 

- ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 เรื่องการสื่อสารข้อมูล  
- ทดสอบหลังเรียน 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- แบบทดสอบหลังเรียน 

  - แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 เกณฑ์การประเมินผล 

- ใบงานที่ 1 เรื่องระบบการท างานของคอมพิวเตอร ์
 ได้คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 60 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 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. ........... 
 
 
 


