
 

แผนการจัดการเรียนรูท้ี่  1  เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
รหัสวิชา ง21101  ชื่อรายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระการเรียนรู้ที่  1 เรื่อง   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อหน่วยการเรียนรู้    รู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เวลา  6  ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560  ผู้สอน  นางพิศมัย   เอ่งฉ้วน 

*********************************************************************************************** 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูล การเรียนรู้ การ
สื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมปีระสทิธิภาพ ประสิทธผิล และคุณธรรม 

 
2.  ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด  ม.1/2  อภิปรายลักษณะส าคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3.  สาระส าคัญ 
  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต
มนุษย์ ส่งผลให้มนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้การติดต่อสื่อสาร
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ตลอดท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์จากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็น
สังคมสารสนเทศอีกด้วย  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางในสังคมย่อมส่งผลกระทบทั้งในแง่บวก
และแง่ลบ ซึ่งผู้ใช้ต้องตระหนักและประยุกต์ใช้ในทางที่ถูกต้อง 
 

4.  จุดประสงค์การเรียนรู้( ระบุ K, P, A ) 
  4.1. บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (K) 
  4.2. บอกลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (P) 
  4.3. บอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ (P) 
 

5.  อัตลักษณ์โรงเรียน 
มีทักษะชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

6.  คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  
  เป็นเลิศวิชาการ 

 สื่อสารสองภาษา 
 ล้ าหน้าทางความคิด 



 
 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

  การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard)  
  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)  

 
7.  สาระการเรียนรู้ 

 7.1  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.2  ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.3  การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7.4  ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

8.  สมรรถนะที่ส าคัญ 
  ความสามารถในการสื่อสาร  
  ความสามารถในการคิด  
  ความสามารถในการแก้ปัญหา  
  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  
  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

9.  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์     อยู่อย่างพอเพียง 

   ซื่อสัตย์สุจริต      มุ่งม่ันในการท างาน 
   มีวินัย       รักความเป็นไทย 
   ใฝ่เรียนรู้       มีจิตสาธารณะ  
 
10.  ค่านิยม 12 ประการ 

 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  



 
 รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  
 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

11.  กิจกรรมบูรณาการแนวคิดการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  Reading (อ่านออก)   (W)Riting (เขียนได้)     (A)Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
  Critical thinking&problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
  Creativity&innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
  Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
  Collaboration, teamwork&leadership(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
  Communications,information&media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร,สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ) 
  Computing&ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
  Career&learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

  learning  (ทักษะการเรียนรู้) 
  Leadership (ทักษะการเป็นผู้น า)  

 11.1 การใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง  Coaching and Mentoring   
    Learn to Question เรียนรู้การตั้งค าถามหาความรู้ 
    Learn to Search เรียนรู้แสวงหา 
    Learn to Construct เรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    Learn to Communicate เรียนรู้เพื่อการสื่อสาร 
   Learn to Serve เรียนรู้เพื่อตอบแทนสังคม  
 11.2 การเสริมแรงผู้เรียน 
   Proactive (เชิงรุก) 
   Reactive(เชิงรับ) 
 
 
 
 
 
 
 



 
12. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
 12.1  ผู้สอนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จัดการเรียนรู้ 
 

หลักพอเพียง 
 
ประเด็น 

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

 
เนื้อหา 

ก าหนดเนื้อหาได้สอดคล้องกับ
มาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
เหมาะสมกับเวลา วัย และ
ความสามารถของนักเรียนและ
บริบทของท้องถิ่น 

นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดและ
ครบถ้วนตามกระบวนการ บรรลุ
ตามเป้าหมายการศึกษา 

- ล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหา
ยาก เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจง่าย 
อยากเรียนรู้ 
- เตรียมเนื้อหาในการเรียนรู้ ให้
ครอบคลุมตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด ตรงตามหลักสูตร 
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

 
เวลา 

ก าหนดเวลาได้เหมาะสมกับ
เนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู้ 

- เพ่ือให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ครบถ้วนตามที่ก าหนด ตรงตาม
โครงสร้างหลักสูตร 
- ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- มีการจัดสรรเวลาเพิ่ม ส าหรับ
นักเรียนที่ไม่สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมได้ตามขั้นตอน  เช่น 
การสอนซ่อมเสริม 

วิธีการจัด
กิจกรรม 

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมส าหรับนักเรียนเพื่อ
น าสู่เป้าหมาย และเหมาะสม
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล
และสภาพนักเรียน 
 

เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อให้มี
แนวทางเทคนิควิธีในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน 

มีแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
วิธีสอนในครั้งต่อไป 

 
แหล่งเรียนรู้ 

 

เลือกแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม
กับกิจกรรม เนื้อหา และความ
สนใจของนักเรียน 

- ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
- เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนให้ง่ายขึ้น 

- มีความพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้ และเป็นไปตามแผน 
- ประหยัดเวลา และระยะทาง
ในการเรียนรู้ 
 



 
หลักพอเพียง 

 
ประเด็น 

ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

สื่อ/อุปกรณ์ 

- เลือกสื่อที่เหมาะสมกับ
เป้าหมาย เนื้อหา กิจกรรมการ
เรียนรู้ และความสนใจของ
นักเรียน 
- ครูเตรียมสื่อให้เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน 
 

- เพ่ือกระตุ้นความสนใจของ
นักเรียน 
- เสริมสร้างให้นักเรียนเข้าใจใน
บทเรียนให้ง่ายขึ้น 

- ครูเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ได้
เหมาะสมกับนักเรียน 
- ลดภาระการอธิบายของครู 
- เพ่ิมความรู้ความเข้าใจที่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 

ประเมินผล 

- ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลได้เหมาะสมกับ
ตัวชี้วัด กิจกรรมและนักเรียน 
 

เพ่ือประเมินนักเรียนตรงตาม
สภาพจริงหรือเป้าหมายที่
ต้องการเรียนรู้ 

ศึกษาและสร้างเครื่องมือวัดผล
ให้ตรงตามตัวชี้วัดและผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ 

ความรู้ที่ครู
จ าเป็นต้องมี 

ครูมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด เทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย จิตวิทยาการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทโรงเรียน มีทักษะชีวิต เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

คุณธรรม 
ของครู 

มีความรักเมตตาต่อศิษย์ มีความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม มีความอดทน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 12.2  ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักคิดและฝึกปฏิบัติตามหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  เกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่าง
พอเพียง”  

 
 
 
 
 

หลักพอเพียง 

 
ความพอประมาณ 

 
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 

- นักเรียนใช้เวลาปฏิบัติ
กิจกรรมได้เหมาะสมตามล าดับ
ขั้นตอน 
 

- ปฏิบัติกิจกรรมได้ครบถ้วน 
ตามข้ันตอนและส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
- แก้ปัญหาในการท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

- รู้จักการวางแผน การท างาน
อย่างเป็นระบบให้ประสบ
ความส าเร็จ 
- ปรับตัวในการท างานกับเพ่ือน 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม 
- มีความรับผิดชอบ ความมี
ระเบียบวินัย ความสนใจในการ
เรียน และความละเอียด
รอบคอบ 
 

ความรู้ที่นักเรียน
จ าเป็นต้องมี 

นักเรียนมีความรู้เรื่อง การวางแผนการท างาน วิธีการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และนักเรียนสามารถเห็นถึง
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

คุณธรรมของ
นักเรียน 

- มีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ความมีระเบียบวินัย มีความมุ่งม่ันในการท างาน มีความสามัคคี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12.3  ประเมินผลลัพธ์ (K P A) ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ 

s              
ด้าน
องค์ประกอบ 

สมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ 

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 

ความรู้ 

มีความรู้ในการ
เลือกใช้สื่อในการ
ค้นคว้าหาข้อมูล
ได้เหมาะสม 

มีความรู้ในการ
วางแผนงาน และ
การท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  

รู้จักประยุกต์
บทเรียนกับบริบท
ของโรงเรียนคือ มี
ทักษะชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
ความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ทักษะ 

มีทักษะในการ
เลือกใช้สื่อได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

- มีทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
- มีทักษะในการ
น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

มีทักษะในการ
ประยุกต์บทเรียน
กับสิ่งแวดล้อม 

มีทักษะในการเขียนเรื่อง
ความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ค่านิยม 

มีความตระหนัก
ในการเลือกใช้สื่อ
ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

- ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
การท างานในกลุ่ม 
- ยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและ
กัน 
- มีจิตอาสา 
- มีความมุ่งมั่นใน
การท างาน 
- มีความสามัคคี 
 

ตระหนักถึง
ความส าคัญในการ
ประยุกต์บทเรียน
กับสิ่งแวดล้อม 

เกิดค่านิยมที่ดีในการ
เขียนเรื่องความส าคัญ
ของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 
13.    หลักฐานหรือร่องรอยของการเรียนรู้เพื่อการประเมินผล 
 13.1  ใบงานที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน 

 
 
 



 
14. ค าถามส าคัญ 

14.1  เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวนัของนักเรียนมีอะไรบ้าง 
14.2  จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 
14.3  ลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีอะไรบ้าง 
14.4  การใช้งาน E - Mail   
 

15. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมง 1-2 

1. ครูและนักเรียนร่วมกันหาข้อตกลงเก่ียวกับการเรียนการสอนใน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  เช่น การเข้าห้องเรียน  การแต่งกาย  การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ การใช้งานเครื่อง  I  - Pad  รวมทั้ง
รูปแบบการเรียนในรายวิชานี้ เป็นต้น  

2. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียน 
3.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาที่จะเรียนจากหนังสือเรียนในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร   
4. ครใูห้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่  1  จ านวน 10 ข้อ 

เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนแต่ละคน  
5. นักเรียนส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  และครูนัดหมายกิจกรรมการเรียนรู้ใน

คาบต่อไปซึ่งจะเริ่มเรียนในบทที่ 1 เรื่อง  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชั่วโมง 3-4 
  1. ครูให้นักเรียนร่วมกันสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
 2.    ให้นักเรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักเรียนมีความจ าเป็นจะต้องใช้  และบอกประโยชน์ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นๆ  เช่น 

-  โทรศัพท์  ใช้ประโยชน์เพื่อการติดต่อสื่อสารกัน 

-  โทรทัศน์  ใช้ประโยชน์ในการรับข่าวสาร และรับความบันเทิงจากรายการต่างๆ ของสถานี 
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศจากเว็บไซต์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  https://classroom.google.com/c/NjgzNjg4MDQyOFpa 
/t/NjkzNjQ2NDU2MFpa  โดยใช้ I-PAD  และเข้า App  Safari 
 4.  นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 4 คน เพ่ือร่วมกันอธิบายความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเราตั้งแต่ตื่นมาตอนเช้า  แล้วท าใบงานที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
 5.  ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 
 

https://classroom.google.com/c/NjgzNjg4MDQyOFpa


 
 
ชั่วโมง 5-6 

1.  ครูแจกเครื่อง I – Pad  ให้นักเรียนแต่ละคน 
2. ครูชี้แจงรายละเอียดในการเรียนวิชานี้จะต้องใช้ APP  G –Mail  และ APP   CLASSROOM  ซึ่งจะให้

นักเรียนโหลดเพ่ิมน ามาใช้งาน 
3. ให้นักเรียนสมัคร  E-Mail  ของตนเอง  โดยใช้ชื่อจริงภาษาอังกฤษของตนเอง  เป็นชื่อ  E-Mail  และ

ใช้เบอร์โทรศัพท์ของตนเองเป็นรหัสผ่าน  หากนักเรียนคนใดไม่มีโทรศัพท์ให้ใช้เบอร์โทรศัพท์ของพ่อหรือของแม่ก็ได้ 
4. ครูเช็คนักเรียนเป็นรายคนว่านักเรียนสมัคร E-Mail  ของตนเองเรียบร้อยหรือไม่  โดยให้นักเรียนเขียน

ชื่อ E-Mail  ของตนเองส่งและกระชับนักเรียนเรื่องชื่อ E-Mail  ของตนเองและรหัสผ่านเพราะนักเรียนจะต้องใช้
เรียนทั้งเทอม 
 
16. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ด้าน วิธีการวัด เครื่องมือประเมิน เกณฑ์การวัด 
ความรู้ (K) - ตรวจใบงานที่ 1 

 
- ใบงานที่ 1 
 

-  ร้อยละ 70  ผ่าน
เกณฑ์ 
 

ด้านทักษะด้าน (P) - กระบวนการท างาน 
- สังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
 

-  แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 
-  แบบประเมินทักษะ
กระบวนการ 

-  ต้องได้คะแนน  14  
คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน 
 

คุณลักษณะ (A) - สังเกตคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
 

-  แบบประเมินทักษะทางสังคม 
 
-  แบบประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

-  ต้องได้คะแนน  10  
คะแนนขึ้นไปถือว่าผ่าน 
-  ต้องปฏิบัติให้ได้  8  
รายการขึ้นไปถือว่าผ่าน 

 
17. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้   ( ระบุชื่อสื่อเรียงตามล าดับการใช้  ) 

 17.1  หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ม.1 
 17.2  ใบงานที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
 17.3  เว็บไซต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.1 by krupissamai 
 17.4  I - Pad 
 
 
 



 
18. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

   18.1 สรุปผลการจัดการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1 (K)  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์  จ านวน................คน    คิดเป็นร้อยละ................. 
  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์    จ านวน................คน    คิดเป็นร้อยละ................. 

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ และต้องการให้ความช่วยเหลือได้แก่ 
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2 (P)  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับบอกผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
  ผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์      จ านวน................คน    คิดเป็นร้อยละ.................  
  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์    จ านวน................คน   คิดเป็นร้อยละ................. 

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ และต้องการให้ความช่วยเหลือได้แก่ 
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3 (P)  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์      จ านวน................คน   คิดเป็นร้อยละ.................  
  ผู้เรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์   จ านวน................คน   คิดเป็นร้อยละ................. 

นักเรียนที่ไม่ผ่านจุดประสงค์ และต้องการให้ความช่วยเหลือได้แก่ 
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
   18.2  ปัญหาอุปสรรคหรือสาเหตุที่ไม่ผ่าน................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ ........................... 
............................................................................................................................................................ ........................... 
   18.3  แนวทางแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ ........................... 

 
 

    ลงชื่อ..............................................(ผู้สอน) 
    (  นางพิศมัย   เอ่งฉ้วน  ) 
    ต าแหน่ง  ครูช านาญการ 

      วันที่…….  เดือน…………………….  พ.ศ.  ……………. 
 



 
19. ข้อเสนอแนะ  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
........................................................ .................................................................................................. ........................... 
 

ลงชื่อ……………….....……….………………… 
     ( นางจุรีรัตน์  ศิโรโรจน์  )  

  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
   วันที่…….  เดือน…………………….  พ.ศ.  ……………. 
 

20. ความเห็นฝ่ายวิชาการ/รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………........................................ 
 ( นายเชี่ยวชาญ  คงสกุล )  

 ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
       วันที…่..… เดือน………………………….  พ.ศ.  2560 
 

21. ความเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

       ลงชื่อ……………………........................................ 
     (  นายวสันต์  ปัญญา  )  

   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ 
   วันที่...….… เดือน………………………….  พ.ศ.  2560 
 
 



 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  1 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลและสามารถน าไปใช้ได้คือความหมายของข้อใด 

ก. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข. ข้อมูล 
ค. สารสนเทศ 
ง. คอมพิวเตอร์ 

2. บุคคลในข้อใดได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งคอมพิวเตอร์”  
ก. บิลล์ เกตส์ (Bill Gates) 

ข. สตีฟ จ๊อบส์ (Steve Jobs) 

ค. ชาร์ล  แบบเบจ (Charles Babbage) 

ง. โจเซฟ มารี จาโอควอด (Joseph Marie Jaoquard) 

3. ข้อใดคือค าที่ประกอบกันแล้วมีความหมายเหมือนกับค าว่า "ไอที" 
  ก.  ข้อมูล สารสนเทศ  
  ข.  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ค.  การประมวลผล เทคโนโลยี 
  ง.  ข้อมูล การประมวลผล สารสนเทศ 
4. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอย่างไร 

 ก.  ช่วยลดจ านวนพนักงานลง  
 ข.  ช่วยเพิ่มเวลาในการท างานให้มากขึ้น 
 ค.  ช่วยให้ท างานได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น  
 ง.  ช่วยให้ประหยัดทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม 

5. ข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางด้านบวกของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 
 ก.  ช่วยให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 ข.  สามารถติดต่อถึงกันได้รวดเร็วขึ้น 
 ค.  ช่วยในการตรวจสัมภาระในการเดินทาง 
 ง.  ช่วยส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการท างาน 

6.  ผลกระทบทางด้านลบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมส่งผลเสียอย่างมากในด้านใด 
  ก.  สุขภาพร่างกาย 
  ข.  ความปลอดภัย 



 
  ค.  ระบบเศรษฐกิจ 
  ง.  ค่านิยมและวัฒนธรรม 
 
7. ไวรัสคอมพิวเตอร์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม 

  ก.  เกิดความไม่เสมอภาค 
  ข.  เพ่ิมปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ค.  เกิดความเสียหายแก่ข้อมูล 
  ง.  เพ่ิมจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
8 .  การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศใดมากที่สุด 

    ก.  การแสดงผล 
 ข.  การประมวลผล 
 ค.  การสื่อสารและเครือข่าย 
 ง.  การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 

9.  ข้อใดกล่าวถึงผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง 
 ก.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ข.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านลบเท่านั้น 
 ค.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทางด้านบวกเท่านั้น 
 ง.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะส่งผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบ 
10.  ข้อใดเป็นลักษณะส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ก.  ช่วยให้การบริการด้านต่าง ๆ สะดวกขึ้น 
ข.  ช่วยให้ท างานได้รวดเร็ว  ถูกต้อง  และแม่นย า 
ค.  สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ได้หลากหลาย 
ง.  ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 

1. ค 2. ค 3. ข 4. ค 5. ค 
6. ข 7. ค 8. ค 9. ง 10. ง 
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