
 

 

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

อินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
ส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารข้อมูลได้อย่างไม่จ ากัดทั้งรูปแบบและขนาดของข้อมูล เวลาที่ส่ง
ข้อมูล และสถานที่ที่ใช้ส่งข้อมูล ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมากมายในโลก
ไซเบอร์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย 

 
 มาตรฐาน  ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
ตัวชี้วัด ม.4-6/3  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 ม.4-6/9  ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 
 ม.4-6/13 บอกข้อควรปฏิบัติส าหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 จุดประสงค์ปลายทาง บอกความหมายและลักษณะของอินเทอร์เน็ตได ้
จุดประสงค์น าทาง 

  1. บอกความหมายของอินเทอรเ์น็ตได้ 
 2. อธิบายลักษณะการท างานของอินเทอรเ์น็ตได้ 

 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
 - ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
 - ท างานของอินเทอร์เน็ต 
2. ทักษะ/กระบวนการ 
 - ทักษะการอธิบาย 
3. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 - ใฝ่เรียนรู้ 

- มุ่งมั่นในการท างาน 
 
 
 



 

 

 
 สื่อการเรียนรู้ 

 1. PowerPoint เรื่องอินเทอร์เน็ต 
2. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 
3. เว็บไซต์ www.nattapon.com 
 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอน (วิธีสอน : บรรยาย) 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 
   1. นักเรียนทกุคนท าแบบทดสอบกอ่นเรียน โดยใช้เวลา 15 นาที 

  2. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในชีวิตประจ าวันของนักเรียนมีความเกี่ยวข้องกับ
อินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้าง 

 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

  1. ครูยกตัวอย่างบทบาทของอินเทอรเ์น็ตทีส่่งผลต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน 
  2. ครูบรรยาย อธิบายเนื้อหาองค์ความรูเ้กี่ยวกับความหมายของอินเทอรเ์น็ตและลักษณะ
การท างานของระบบอินเทอรเ์น็ตให้นักเรียนทุกคนฟัง 
  3. ครูให้เวลานักเรียน 20 นาที เพื่อสืบค้นและหาข้อมลูต่อไปนี้ 

 IPS ย่อมาจากค าว่าอะไร และคืออะไร 
 URL มีความส าคัญอย่างไร 
 DNS คืออะไร มีหน้าทีส่ าคัญอย่างไร 
 ICANN คืออะไร มีหน้าที่ส าคัญอย่างไร 

  4. ครูสุ่มนักเรียนเพื่อให้อธิบายความหมายของค าศัพท์ข้างตน้ 
  5. ครูอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นที่นักเรียนยงัอธิบายไม่ครบถ้วนหรือยังไม่ถกูต้อง  

 
  กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัความหมายและลักษณะของอินเทอรเ์น็ต 
2. ครูมอบหมายให้นกัเรียนน าความรู้ที่ได้รบัจากการเรียนในวันน้ีไปสรปุเป็นองค์ความรู้โดย

บันทึกไว้ในเว็บบล็อกของนักเรียน  
 

 การวัดและประเมินผล 
ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. สังเกตจากการถามการตอบ 
การอธิบาย และการน าเสนอ 
2. ตรวจจากภาระงานหรือช้ินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
3. ตรวจจากแบบทดสอบก่อน
เรียน 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. สังเกตความอดทน การรบัฟงั
ความคิดเห็นของผู้อื่น การ
วิเคราะห์การวิจารณ์ผลงานของ
ผู้อื่นด้วยความมีเหตุผล 

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



 

 

3. สังเกตการณ์มจีิตสาธารณะ 
ดูแล ช่วยเหลือเพื่อน 

 
 วิธีการวัดผล 

- ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 เรื่องอินเทอรเ์น็ต 
- สังเกตการน าเสนอ 
- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 เครื่องมือวัดและประเมินผล 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 

  - แบบประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
 เกณฑ์การประเมินผล 

- ทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 เรื่องการสื่อสารสารข้อมูล 
 * ยังไม่มีการประเมินผล เนือ่งจากเป็นการวัดความรู้ก่อนเรยีน  
- 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. ........... 
 
 
 


