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แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 

รหัส ง21101   ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนการเรียนรู้ที่ 10 เร่ือง ลักษณะและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลา  4  ชั่วโมง 
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย      อ าเภอเมือง        จังหวัดขอนแก่น 

------------------------------------------------------------------------------------ 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 - วิทยาศาสตร์   
 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 
 มาตรฐาน ว 3.2  เข้าใจหลักการและธรรมชาติ ของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้  และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 ตัวชี้วัด ว 3.2 ม.1/1  ทดลองและอธิบายวิธีเตรียมสารละลายท่ีมีความเข้มข้นเป็นร้อยละ และ
อภิปราย การน าความรู้ เกี่ยวกับสารละลาย ไปใช้ประโยชน์ 
 - คณิตศาสตร์  
 สาระที่ 4 พีชคณิต 
 มาตรฐาน ค 4.2  ใช้นิพจน์  สมการ  อสมการ  กราฟและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์อื่นๆแทน
สถานการณ์ต่างๆ  ตลอดจนแปลความหมาย และน าไปใช้แก้ปัญหา 
 ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.1/1  แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย 
 ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.1/2  เขียนสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จากสถานการณ์หรือปัญหาอย่างง่าย 
 ตัวชี้วัด ค 4.2 ม.1/3  แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่าย  พร้อมท้ัง
ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ 

- เทคโนโลยี 
         สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  
การเรียนรู้ การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

 ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.1/2 อภิปรายลักษณะส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.1/3 ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ 

 - ภาษาต่างประเทศ 
 สาระที่ 1 ภาษาเพือ่การสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ตัวชี้วัด ต 1.2 ม.1/4 พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรือ
อ่านอย่างเหมาะสม 
2. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

ในยุคของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้  จ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดการส่ือสารไร้พรหมแดน  ช่วยอ านวยความสะดวก  และ
ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ในปัจจุบันเราจึงได้พบเห็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ต่างๆ จ านวนมาก 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (K) 
 2. นักเรียนสามารถใช้ Application ในการบันทึกข้อมูล และน าสารสนเทศท่ีได้จากการรวบรวม
ข้อมูลน าเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสมได้ (P) 
 3. ถ่ายทอดแนวคิดในการท าผลึกสารส้ม เพื่ออธิบายและส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยอาศัยความรู้
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (P) 
  4. นักเรียนตระหนักถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธีมีความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีต่อรายวิชา (A) 
4. สาระการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ลักษณะของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความส าคัญของ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ลักษณะของเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 1.  ความสามารถในการคิด 

 2.  ความสามารถในการส่ือสาร 

 3.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

 4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)    

 1.  ใฝ่เรียนรู้ 

 2.  อยู่อย่างพอเพียง 

 3.  มุ่งมั่นในการท างาน 

7. ภาระงาน / ช้ินงาน 
 นักเรียนสร้างผลงานน าเสนอข้อมูล สารสนเทศ ด้วย Keynote และ iMovie 
8. การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 - 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ 
 คาบที่ 1-2 
 9.1 ขั้นน า 
   -  ครูให้นักเรียนทุกคนดู Youtube เรื่อง กระบวนการจากข้อมูลมาเป็นสารสนเทศ จากเว็บ 
https://www.youtube.com/watch?v=XKdGkyfZWcQ (โดยครูเป็นผู้เปิดให้นักเรียน Airplay ให้แสดงใน 
Projector) 
   -  ครูกระตุ้นผู้เรียนด้วยการถาม “จากท่ีนักเรียนได้รู้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาแล้ว นักเรียนรู้จักลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรบ้าง มีการน าไปใช้อย่างไร”  
 9.2 ขั้นสอน 
   -  ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้ 
Keynote เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -  ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน โดยคละความสามารถ แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้
เรื่อง ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหนังสือ iBook ท่ีครูได้ท าขึ้น และสามารถค้นหาข้อมูลได้
จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ   
   -  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบผลึกสารส้ม ว่าจะท าผลึกสารส้มในรูปแบบใด  
โดยให้เวลานักเรียน  20  นาที ในการร่างแบบผลึกสารส้ม โดยใช้ Doodle Buddy จากนั้นท าการ Airdrop 
ส่งภาพท่ีได้ร่างรูปแบบของผลึกสารส้ม 
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   -  ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มน าข้อมูลตามใบกิจกรรมท่ี 1 เกี่ยวกับกระบวนการท าผลึกสารส้ม ท่ี
ได้ท ามาจากท่ีบ้านตามในรายวิชาวิทยาศาสตร์มอบหมายงาน มาใช้สร้างงานน าเสนอ ประกอบด้วย 
     1) ถ่ายรูป วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะท าผลึกสารส้ม ตลอดจนภาพประกอบการท า ผลึกสารส้ม 
     2) อัดวิดิโอสาธิตขั้นตอนการท า ผลึกสารส้ม 
     3) ถ่ายภาพผลึกกสารส้มท่ี เสร็จสมบูรณ์ 
   -  ครูสาธิตการตัดต่อวีดีโอด้วย iMovie โดยให้นักเรียนฝึกปฏิบัติไปพร้อมกับครู นักเรียน
สามารถศึกษาขั้นตอนการท าเพิ่มเติม ได้จาก iBook ท่ีครูได้ท าขึ้น ดาวน์โหลดจาก Google Classroom ใน
ช้ันเรียนของตนเอง 
   -  ครูให้นักเรียนใช้ Keynote จัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนอสารสนเทศท่ีได้จากการเก็บข้อมูลใน
ใบกิจกรรมท่ี 1  
   คาบที่ 3-4 
   -  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการเผยแพร่ผลงาน น าผลงานท่ีใช้ Keynote บันทึกลงใน 
Google Drive จากนั้นต้ังค่าสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ คลิกท่ีไฟล์ กด … >> App people เปล่ียน Who has 
access เป็น ON (Can edit) จากนั้นคลิกท่ี Get link น าช่ือลิงค์ไปวางในเว็บ http://www.qr-code-
generator.com/ เพื่อใหไ้ด้ QR Code จากนั้นท าการส่งภาพ QR Code ใน Google Classroom ท่ีครูได้
ท าการสร้างท่ีส่งงานไว ้ 
   -  ครูให้แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานของตนเอง โดยครูเปิดภาพ QR Code ท่ีแต่ละกลุ่มได้ท า
การส่งมา บนจอ Projector เพื่อนในช้ันเรียนดูผลงานโดยใช้ QR Scanner 
   -  ครูและเพื่อนท าการประเมินและแนะน าแนวทางในการปรับปรุงผลงานของแต่ละกลุ่มท่ีได้
น าเสนอ 
 9.3 ขั้นสรุป 
   -  ครูและนักเรียนสรุปบทเรียนร่วมกันในช้ันเรียน เรื่อง ลักษณะและการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ   
10. สื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ 
       10.1  Applications ในแทปเล็ตไอแพด  ได้แก่ 

                 10.1.1   Google Classroom         

 

                 10.1.2  Google Drive              

http://www.qr-code-generator.com/
http://www.qr-code-generator.com/
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                 10.1.3  iMovie       

 

                10.1.4   keynote      

 

                10.1.4   Doodle Buddy        

 

                10.1.5   iBook        

  

                10.1.6   QR Scanner        
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11.  การวัดและการประเมินผล 

รายการท่ีวัดและประเมินผล วิธีการวัด เครื่องมือการวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะ
ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
(K) 
 

- ดูจากการตอบค าถาม
ในการร่วมกิจกรรม 
 

- การตอบค าถาม - ผ่านเกณฑ์ท่ีระดับ
ดีร้อยละ 80 

2. นักเรียนสามารถใช้ 
Application ในการบันทึกข้อมูล 
และน าสารสนเทศท่ีได้จากการ
รวบรวมข้อมูลน าเสนอในรูปแบบท่ี
เหมาะสมได้ (P) 

- ดูจากการตอบค าถาม
ในการร่วมกิจกรรม 
- ตรวจผลงานน าเสนอ
ข้อมูล สารสนเทศ ด้วย 
Keynote และ iMovie 

- การตรวจผลงานน าเสนอ
ข้อมูล สารสนเทศ ด้วย 
Keynote และ iMovie 

- ผ่านเกณฑ์ท่ีระดับ
ดีร้อยละ 80 

3. ถ่ายทอดแนวคิดในการท าผลึก
สารส้ม เพื่ออธิบายและส่ือสารให้
ผู้อื่นเข้าใจ โดยอาศัยความรู้
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ (P) 

- ดูจากการตอบค าถาม
ในการร่วมกิจกรรม 
- ตรวจผลงานน าเสนอ
ข้อมูล สารสนเทศ ด้วย 
Keynote และ iMovie 

- การตรวจผลงานน าเสนอ
ข้อมูล สารสนเทศ ด้วย 
Keynote และ iMovie 

- ผ่านเกณฑ์ท่ีระดับ
ดีร้อยละ 80 

4. นักเรียนตระหนักถงึการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธีมีความ
รับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีต่อ
รายวิชา (A) 

- สังเกตพฤติกรรมของ
นักเรียนในระหว่างเรียน 
- ดูจากการตอบค าถาม
ในการร่วมกิจกรรม 
 - ดูจากการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในช้ันเรียน
ในการสรุป 

- การสังเกตพฤติกรรม
และ การมีส่วนร่วม ในช้ัน
เรียน 

- ผ่านเกณฑ์ระดับดี 

 
12.   กิจกรรมเสนอแนะ 
          ให้นักเรียนฝึกทักษะการใช้งาน ipad เพิ่มเติม เรื่องการบันทึกภาพ แทรกภาพ การพิมพ์ข้อความ 
เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น 
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13.  ความเห็นของผู้บริหาร / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                        ลงช่ือ................................................................                                                                                                                                       
                                                                           (..................................................................) 
                                                                              ต าแหน่ง............................................... 
                                                                            วันท่ี....................เดือน...............พ.ศ.......... 

 
14. บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 14.1  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 14.2  ปัญหาและอปุสรรค 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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 14.3  แนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนา 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
      ลงช่ือ.......................................................................ผู้สอน 
                (นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร) 
      วันท่ี..................เดือน................................พ.ศ............. 
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ใบกิจกรรมที่ 1 เร่ือง การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนองาน 
วิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 

รหัสวิชา : ง21101 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1/2560 ครูผู้สอน : นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร 

 

ค าสั่ง   ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ จากนั้นน าข้อมูลสร้างผลงานน าเสนอข้อมูล สารสนเทศ ด้วย 
Keynote และ iMovie 

ชื่อกลุ่ม ……………………………………………………… 
สมาชิก 

1. ………………………………………………………. ชั้น …………….. เลขที่ …………… 
2. ………………………………………………………. ชั้น …………….. เลขที่ …………… 
3. ………………………………………………………. ชั้น …………….. เลขที่ …………… 
4. ………………………………………………………. ชั้น …………….. เลขที่ …………… 

 
ชื่อรูปร่างผลึก …………………………….. 

1. ค าศัพท์พร้อมความหมายท่ีเกี่ยวข้อง ในการเรียนเรื่อง ผลึก 
2. ระบุวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมผลึกอย่างละเอียด (ภาพประกอบ) 

1. .................................................................................... 
2. .................................................................................... 
3. .................................................................................... 
4. .................................................................................... 
5. .................................................................................... 
6. .................................................................................... 
7. .................................................................................... 
8. .................................................................................... 
9. .................................................................................... 
10. .................................................................................... 
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3. จงอธิบายวิธีการเตรียม ผลึก โดยระบุเป็นขั้นตอนเรียงเป็นล าดับข้ัน (ภาพประกอบ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
4. จงวาดภาพร่างผลึก  ตามท่ีนักเรียนคาดหมาย ด้วย Application Doodle Buddy 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

5. ภาพผลึกท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

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

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

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

6. สรุปความรู้ท่ีได้จากการท าการทดลอง เรื่อง ผลึก 

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

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

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

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

7. วีดีโอสาธิตขั้นตอนการท าผลึก ด้วย Application i-Movie 

8. น าข้อมูลท้ังหมดจากข้อ 1-7 สร้างช้ินงานน าเสนอด้วย Keynote 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ค าช้ีแจง โปรดแสดงความคิดเห็นตามแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยให้ขีดเครื่องหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นครูผู้สอน 

กลุ่ม ……………………………………………… 

ข้อ รายการ 
ระดับคุณภาพ 

3 2 1 
1. นักเรียนมีความสนใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจัดขึ้น    
2. นักเรียนมีทักษะการน าเสนอผลงาน ให้ผู้ฟังสนใจ เข้าใจง่าย    
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นและ

ตอบค าถาม 
   

4. นักเรียนมีความรับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม    

5. ตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้งานคอมพิวเตอร์  
มีคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 

   

รวม  
 
เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคุณภาพ 3  ระดับคุณภาพ  ดี 

2  ระดับคุณภาพ  พอใช้ 
1  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
ดี หมายถึง มีพฤติกรรมระดับ      12 – 15 คะแนน 
พอใช้ หมายถึง มีพฤติกรรมระดับ      9 – 11 คะแนน 
ปรับปรุง หมายถึง มีพฤติกรรมระดับ      1 – 8 คะแนน 

         
 
 
 
 

 

ลงชื่อ ........................................................(ผู้ประเมิน) 

         ( นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร ) 

   วันที่……….เดือน…….…………พ.ศ.………… 

 

 


