
       แผนการจัดการเรียนรู้ 

       (การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์) 

 

แผนผงัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระสําคัญ 

หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามที�โปรแกรมกาํหนดไว ้โดยตวัเครื�องคอมพิวเตอร์หรือที�

เรียกว่าฮาร์ดแวร์ จะมีส่วนประกอบสําคญัขั�นพื�นฐาน 5 หน่วย คือ หน่วยรับขอ้มูล, หน่วยประมวลผลกลาง, 

หน่วยความจาํหลกั, หน่วยแสดงผล, หน่วยความจาํรอง และหน่วยรับขอ้มูล คือเครื�องมือหรืออุปกรณ์ที�ทาํ

หน้าที�รับขอ้มูลรับขอ้มูลหรือคาํสั�ง จากผูใ้ช้เขา้สู่เครื�องคอมพิวเตอร์ โดยแปลงขอ้มูลหรือคาํสั�งนั�นให้อยู่ใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อทาํการประมวลผลต่อไป 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที�   4     สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 

 วชิา  ง 21101: เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  ชั�น มธัยมศึกษาปีที� 1  

 สัปดาห์ที�  5 เรื�อง  หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

หน่วยการจัดการเรียนรู้ที�  2  การทาํงานของคอมพวิเตอร์   

รวมจํานวนชั�งโมงต่อสัปดาห์ 10 ชั�วโมง  

ผูส้อน:นางสาว ปรียานนัท ์ อคัรวงศ ์  



จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. บอกหลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ไดร้วมทั�งบอกไดว้า่หน่วยรับขอ้มูลวา่มีอุปกรณ์ 

อะไรบา้ง (K) 

2. อธิบายขั�นตอนการทาํงานของคอมพิวเตอร์ไดพ้ร้อมทั�งอธิบายถึงหนา้ที�ของอุปกรณ์หน่วยรับขอ้มูล

ได ้(P) 

3.สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข (A) 
 

สาระการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัการทาํงานของ

คอมพิวเตอร์และหน่วย

รับขอ้มูล หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์ หน่วยรับขอ้มูล 

 

หน่วยรับขอ้มูล 

หน่วยประมวลผลกลาง 

หน่วยความจาํหลกั 

หน่วยแสดงผล 

หน่วยความจาํรอง 

เครื�องมือหรืออุปกรณ์ที�ทาํหน้าที�รับขอ้มูล

รับข้อมูลหรือคาํสั�ง จากผูใ้ช้เข้าสู่เครื� อง

คอมพิวเตอร์ โดยแปลงขอ้มูลหรือคาํสั�งนั�น

ให้อยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อทาํการ

ประมวลผลต่อไป 
 

1.แป้นพิมพห์รือ คียบ์อร์ด (Keyboard)   

2.เมาส์  (Mouse) 

3.สแกนเนอร์ (scanner) 

4.อุปกรณ์จบัภาพ (digital video camera) 

5.อุปกรณ์รับเสียง (audio-input devices)  



กระบวนการจัดการเรียนรู้ (หลกัการ/ทฤษฎ/ีขั�นตอนการจัดการเรียนรู้) 

แนวคิดของทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์ Constructivist Theory 

มุ่งใหผู้เ้รียนรักการเรียนรู้ รู้จกัคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์แสวงหาความรู้ และรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

รวมทั�งรู้จกัการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะตามระบอบประชาธิปไตย เพื�อเป็นการพฒันาทกัษะพื�นฐานของการมี

ส่วนร่วมที�มีคุณภาพของสมาชิกในสังคมการที�จะใหน้กัเรียนนาํความรู้ ความสามารถไปใชใ้นการแกปั้ญหาใน

สถานการณ์อื�นๆ ไดน้ั�น เนื�องมาจากการไดม้าซึ� งความรู้ใหม่ที�ขึ�นอยูก่บัอิทธิพล ของความรู้ความสามารถที�มีอยู่

ก่อน ซึ� งจะเป็นไปในลกัษณะของการถ่ายโยง (Transfer) และการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญา (Cognitive 

Restructuring) จากประสบการณ์และโครงสร้างเดิมที�มีอยูแ่ละครูจะเป็นผูค้อยชี�แนะแนวทางและเป็นที�ปรึกษา

ใหก้บันกัเรียน สรุปมี 7 ขั�นตอนดงันี�  

1. ขั�นการสร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาให้เกิดแก่ผูเ้รียน 

2. ขั�นการพฒันาทกัษะพื�นฐานของการมีส่วนร่วมที�มีคุณภาพของสมาชิกในสังคม 

3. ขั�นนาํความรู้ ความสามารถไปใชใ้นการแกปั้ญหาในสถานการณ์อื�นๆ ได ้

4. ขั�นรู้จกัคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์แสวงหาความรู้ และรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

5. ขั�นครูคอยชี�แนะแนวทางและเป็นที�ปรึกษาใหก้บันกัเรียน 

6. ขั�นการเชื�อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ 

7. ขั�นผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเองและสามารถแกส้ถานการณ์ปัญหาได ้

 

จากที�ได้ศึกษาทฤษฎคีอนสตรัคติวสิต์จะนํามาใช้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ได้ดังนี� 

 

รูปแบบการจดัการ

เรียนรู้ 

กจิกรรมการเรียนรู้ ทกัษะทางคอมพวิเตอร์ 

ที�มุ่งเน้น 

สื�อแหล่งเรียนรู้ 

ขั�นนํา  ( 33 นาท ี) 

1. ขั�นการสร้าง

โครงสร้างใหม่ทาง

ปัญญาใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน 

 

 

1. ครูตั�งคาํถามเพื�อนทวนความรู้

นกัเรียนที�เคยเรียนมาแลว้เกี�ยวกบั

คอมพิวเตอร์ 

-สปัดาห์ที�ผา่นมานกัเรียนเรียนเรื�อง

อะไร (หน่วยที�1 คอมพิวเตอร์ใน

ชีวติประจาํวนั เรื�องประโยชนข์อง

คอมพิวเตอร์) 

-  คอมพิวเตอร์จะทาํงานไดต้อ้งอาศยั

ส่วนประกอบพื�นฐานอะไรบา้ง  

(ตวัอย่างคาํตอบ หน่วยรับเข้า หน่วย

ประมวลผลกลาง หน่วยความจาํหลกั 

หน่วยความจาํรอง หน่วยส่งออก)( 3 

นาท ี) 

2.ครูเปิดสื�อมลัติมีเดีย พร้อมทั�ง

อธิบายหลกัการทาํงานและหน่วยรับ

ขอ้มูลใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจ ( 30 นาท ี) 

 

- เขา้ใจหลกัการทาํงานของ

คอมพิวเตอร์ 

สื�อใน ipad โดยใชโ้ปรแกรม 

key note เรื�อง การทาํงานของ

คอมพิวเตอร์ 

 



ขั�นการจดักระบวนการ

เรียนรู้ ( 57 นาท ี) 

2. ขั�นการพฒันาทกัษะ

พื�นฐานของการมีส่วน

ร่วมที�มีคุณภาพของ

สมาชิกในสงัคม 

 

 

3. ขั�นนาํความรู้ 

ความสามารถไปใชใ้น

การแกปั้ญหาใน

สถานการณ์อื�นๆ ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ขั�นรู้จกัคิดวเิคราะห์ 

สงัเคราะห์แสวงหา

ความรู้ และรู้จกั

แกปั้ญหาดว้ยตนเอง 

 

5.ขั�นครูคอยชี�แนะ

แนวทางและเป็นที�

ปรึกษาใหก้บันกัเรียน 

 

3.ใหน้กัเรียนแต่ละทาํการเชื�อมโยง

บตัรคาํดว้ยกนั เพื�อเป็นการทบทวน

ความเขา้ใจในหลกัการทาํงานของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 

 

-ทกัษะการคิดในเรื�องของ

การทาํงานของคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 

สื�อใน ipad โดยใชโ้ปรแกรม 

key note เรื�อง การทาํงานของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

 

4. หลงัจากนกัเรียนศึกษาความรู้แลว้ 

ใหน้กัเรียนสรุปองคค์วามรู้เรือง

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยทาํเป็น 

วดิีโอ ผา่นโปรแกรม iMovie ใน ipad  

(45 นาท ี) 

-  ทกัษะการแกปั้ญหา

สถานการณ์ต่างๆที�เกี�ยวกบั

คอมพิวเตอร์ 

สื�อใน ipad โดยใชโ้ปรแกรม 

iMovie เรื�อง การทาํงานของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

 

5.ในระหวา่งที�นกัเรียนทาํ วดิีโอ ผา่น

โปรแกรม iMovie ใน ipad  ให้

นกัเรียนสืบคน้เพิ�มเติมจากแหล่ง

สืบคน้จากอินเตอร์อื�นๆได ้

-การสืบคน้ขอ้มูล สื�อใน ipad โดยใชโ้ปรแกรม 

iMovie เรื�อง การทาํงานของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ 

เวบ็อื�นๆ 

 

6.ในระหวา่งที�นกัเรียนทาํวดิีโอ

นกัเรียนสามารถปรึกษาขอ้สงสยั

ต่างๆจากครูผูส้อนได ้

- - 

ขั�นสรุป  ( 15 นาท ี) 

6. ขั�นการเชื�อมโยง

ความรู้เดิมสู่ความรู้

ใหม่ 

 

 

7. ใหน้กัเรียนส่ง วดิีโอเรื�องอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ทีนกัเรียนไดท้าํส่ง  

AirDrop ส่งใหเ้ครื�องipad ครูผูส้อน 

 ( 10นาท ี) 

-  การเชื�อมความรู้เดิมที�มี

เกี�ยวกบัคอมพิวเตอร์นาํมา

เชื�อมโยงกบัความรู้ใหม่ที�

ไดรั้บ 

- 



 

7. ขั�นผูเ้รียนสามารถ

สร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ย

ตนเองและสามารถแก้

สถานการณ์ปัญหาได ้

 

8. ครูและนกัเรียนสรุปองคค์วามรู้ใน

คาบนี�พร้อมทั�งใหน้กัเรียนจดศพัท์

ทางคอมพิวเตอร์ที�ควรทราบในคาบนี�     

( 5 นาท ี) 

- - 

 

 

จัดกจิกรรมการเรียนรู้เพิ�มเติม 

ใหน้กัเรียนฝึกอ่านและเขียนคาํศพัท(์ลงในสมุดทา้ยคาบสั�งเป็นการบา้น)เกี�ยวกบัความสาํคญัของ

คอมพิวเตอร์ ดงันี�  

1. Input unit                             (อินพุท ยนิูท)                                       หน่วยรับขอ้มูล  

2. Central processing unit     (เซน-ทแร็ล พลอซเอซ็ซิ�ง ยนิูท)             หน่วยประมวลผลกลาง  

3. Main memory                   (เมน เมม-โอะริ)                                      หน่วยความจาํหลกั  

4. Output unit                       (เอาทพ์ุท ยนิูท)                                        หน่วยแสดงผล  

5. Secondary storage              (เซค-อนัเดริ ซโท-ริจ)                            หน่วยความจาํรอง  

 

สื�อและแหล่งการเรียนรู้ 

1. สื�อโปรแกรม key note  และโปรแกรม iMovie ใน ipad   

2. ใบความรู้ 

3.บกิจกรรม 

ขั�นการวดัและประเมินผล   

วตัถุประสงค์ เครื�องมอืที�ใช้ 

 

วธีิการวดัและประเมนิผล ขั�นประเมนิผล 

 

เกณฑ์ในการ

ประเมนิ 

1. บอกหลกัการทาํงานของ

คอมพิวเตอร์ไดร้วมทั�งบอกได้

วา่หน่วยรับขอ้มูลวา่มีอุปกรณ์

อะไรบา้ง (K) 

  

 

1. ใบกิจกรรม 1. ใหน้กัเรียนสรุป

หลกัการทาํงานของ

คอมพิวเตอร์ในความ

เขา้ใจของนกัเรียน ทาํใน

ใบกิจกรรที�  4  ขอ้ที� 1 

1.ประเมินจากการทาํ

ใบกิจกรรม 

 

ตอบถูกตรงตาม

ประเด็นร้อยละ 70

ขึ�นไป 

2. อธิบายขั�นตอนการทาํงาน

ของคอมพิวเตอร์ไดพ้ร้อมทั� ง

อธิบายถึงหน้าที�ของอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ได ้(P) 

วดิีโอของนกัเรียน 1. หลกัการทาํงานของ

คอมพิวเตอร์กี�ขั�นตอนมี

อะไรบา้ง และอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์มีอะไรบา้ง 

จงอธิบาย 

ผลการทาํวดีีโอ  การ

รสรุปขอ้มูล การนาํ

อุปกรณ์มาอธิบายแต่

ละตวัไดต้รงตาม

ความสามารถ 

ความถูกตอ้ง  

ความสมบูรณ์ของ

งาน 

ความคิดสร้างสรรค ์



 

บันทกึหลงัการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

วเิคราะห์ขอ้ดี 

............................................................................................................................. ...................................................

......................................................................................................................................... .......................................

................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

 

 วเิคราะห์ปัญหา 

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

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

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

 

อุปสรรค 

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

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

3.สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�น

ไดอ้ยา่งมีความสุข (A) 

 

- แบบสงัเกต

พฤติกรรมการเขา้

ร่วมกิจกรรม (ใน

ชั�นเรียน) 

 

-แบบสงัเกตพฤติกรรม

การเขา้ร่วมกิจกรรม 

-ประเมินในระหวา่ง

ที�นกัเรียนทาํกิจกรรม

ร่วมกนั 

-การประเมิน

พฤติกรรมการเขา้

ร่วมกิจกรรม (ในชั�น

เรียน) ผา่นตั�งแต ่2 

รายการ 

ถือวา่ ผ่าน ผา่น 1 

รายการถือวา่ ไม่

ผ่าน 

การประเมิน

พฤติกรรมการเขา้

ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

คะแนน   9-10  

ระดบั  ดีมาก 

คะแนน    7-8   

ระดบั  ดี 

คะแนน    5-6   

ระดบั  พอใช ้

คะแนน    0-4   

ระดบั  ควรปรับปรุง 

 



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

แนวทางการพฒันา 

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

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

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

 

 

         ลงชื�อ………………………………….ผูส้อน         

                           (  นางสาวปรียานนัท ์ อคัรวงศ ์)               

                …………/…………/……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ผลงานนักเรียน 



 

 

 

 

 

 
 

 

รูปกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน 


