
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 
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 สามารถสืบค้นข้อมลูที่ต้องการจากอนิเทอร์เน็ตได ้
จุดประสงค์น าทาง 

  1. สามารถค้นหาข้อมลูเบื้องต้นทางอินเทอร์เน็ตได ้
 2. ใช้เทคนิคการค้นหาเพือ่ให้ได้ข้อมลูที่ต้องการได ้

 
 สาระการเรยีนรู้ 

1. ความรู้ 
 - การสืบค้นข้อมูล 
 - เทคนิคการค้นหาข้อมูล 
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 : ทักษะกระบวนการ) 
  กิจกรรมน าเข้าสู่การเรยีน 

  1. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนรูจ้ัก search engine หรือไม่ ถ้ารู้จกัให้
บอกช่ือ search engine นั้น 
  2. ยกตัวอย่าง search engine ที่นักเรียนรู้จกั และ search engine ที่เคยใช้ 

 
  กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

  1. ครูให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจากหนังสือเรียนเป็นเวลา 15 นาที ในเรื่องการสืบค้น
ข้อมูล โดยเมื่อศึกษาแล้ว นักเรียนต้องสามารถตอบค าถามตอ่ไปนี้ได้ 

 Search engine คืออะไร 
 Search engine มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
 ลักษณะของ search engine แต่ละประเภท ต่างกันอย่างไร 

  2. ครูบรรยาย อธิบายเนื้อหาองค์ความรูเ้กี่ยวกับ search engine เพิ่มเติมให้นักเรียนทุกคน
เข้าใจ 
  3. ครูอธิบายวิธีการและเทคนิคการสืบค้นข้อมลูเฉพาะ ได้แก่ การค้นหาเอกสาร การค้นหา
รูปภาพ การค้นหาวีดีโอ 
  4. นักเรียนทกุคนปฏิบัติตามครทูีละข้ันตอน หากปฏิบัติตามไม่ได้หรือไม่ทันให้ยกมอืข้ึนถาม
ทันท ี
  5. นักเรียนสืบค้นข้อมลูต่อไปนี ้

 สืบค้นหาเอกสารนามสกุล .doc และ .ppt 
 สืบค้นหาข้อมูล admission จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 สืบค้นหารูปภาพที่มีขนาด 1024x768 

  6. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทีป่ฏิบัติได้ และหากมีนักเรียนคนใดปฏิบัติไม่ได้ ครูเป็นผู้อธิบาย
เพิ่มเตมิให้ฟงัอีกครั้ง 

 
  กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 

 1. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกบัการสบืค้นข้อมูลและการใช้เทคนิคในการสืบค้นข้อมูล
ที่ต้องการ 
 
 
 

 



 

 

 การวัดและประเมินผล 
ด้านความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ/กระบวนการ 

1. สังเกตจากการถามการตอบ 
การอธิบาย และการน าเสนอ 
2. ตรวจจากภาระงานหรือช้ินงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

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 

- สังเกตพฤติกรรมการท างาน 
 เครื่องมือวัดและประเมินผล 

  - แบบประเมินพฤติกรรมการท างาน 
 เกณฑ์การประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการท างาน 
 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. ........... 
 
 
 


