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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
รายวิชา  ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศ      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หน่วยการเรียนรู้ที่  2 เร่ือง หลักการท างานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เวลา  10  ช่ัวโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ย่อยที่  1  เร่ือง  การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์   เวลา  2   ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559      วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 
1.  สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การท างานของแผงวงจรหลัก นอกจากจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในหน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผล
กลาง หน่วยความจ าหลัก หน่วยความจ ารอง และหน่วยส่งออกแล้ว ยังต้องเกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล
ระหว่างหน่วยต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการรับส่งข้อมูลนี้ต้องผ่าน บัส (bus) 
 

2. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 2.1  มาตรฐานการเรียนรู้  
    ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
การเรียนรู ้การส่ือสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
       
 2.2  ตัวชี้วัด  
  ง 3.1 ม. 4–6/2 อธิบายหลักการท างานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  1) อธิบายการท างานของบัสแต่ละชนิดในหน่วยประมวลผลกลางได้ 
   2) แยกการท างานของระบบบัสบนแผงวงจรหลักได้ 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
4.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง   

   1)  หลักการท างานของคอมพิวเตอร์ 
  2)  องค์ประกอบและหลักการท างานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยส าคัญ 5 หน่วย ได้แก่  
             หน่วยรับเข้า หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก  หน่วยความจ ารอง  หน่วยส่งออก 

 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 5.1  ความสามารถในการคิด           
    -  ทักษะการคิดวิเคราะห์   
 

 5.2  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต          
   -    ทักษะการปฏิบัติงาน 
   -  กระบวนการท างานกลุ่ม 
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 5.3  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    - ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
    - การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
 

6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์                  
 1. มีวินัย 

2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
4. มีจิตสาธารณะ 

  5. มีมารยาทดี 
 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 
   1.1 นักเรียนสู่เว็บไซต์ www.pachirarat.com เปิดบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักการท างาน
และองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ เลือกหน่วยย่อยท่ี 1 การรับส่งระหว่างอุปกรณ์ 
    1.2 นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ หน่วยย่อยที่ 1 จากบทเรียนบนเครือข่าย  
   1.3 นักเรียนศึกษาคลิกเมนู “กิจกรรมท่ี 1 คลิกก่อนเรียน” จากบทเรียนบนเครือข่าย โดย
นักเรียนศึกษารูปภาพ  แล้วอธิบายในภาพท่ีนักเรียนเห็นตามความเข้าใจ พร้อมต้ังค าถามเกี่ยวกับภาพท่ี
เห็น (ภาพที่นักเรียนเห็นคือภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกันบนเมนบอร์ด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   1.4 นักเรียนร่วมกนัอภิปรายในกลุ่ม “ห้องแลกเปล่ียนเรียนรู้ ” ครูกระตุ้นให้นักเรียนรู้ตั้งค าถาม 
ข้อสงสัย 
 
 
 

http://www.pachirarat.com/


 

 

38 

 2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 
    2.1 นักเรียนศึกษาและท าความเข้าใจในเนื้อหา เรื่อง การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์  
จากบทเรียนบนเครือข่าย  
    2.2 นักเรียนศึกษาเนื้อหา เรื่อง การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้        

ท่ีครูจัดหาไว้ให้ในบทเรียน โดยคลิกเลือกเมนู “แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม” ซึ่งเป็นท่ีอยู่เว็บไซต์ส าหรับศึกษา
เนื้อหาเพิ่มเติมท่ีครูจัดเตรียมให้ 
    2.3 นักเรียนสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยคลิกเมนู “ค้นเองเก่งกว่า” ซึ่งเป็นเว็บ
บราวเซอร์ท่ีนักเรียนสามารถสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้อิสระตามท่ีต้องการ 
             2.4 นักเรียนท ากิจกรรมทบทวน ซึ่งจะทราบผลค าตอบทันท่ี และดาวน์โหลดใบงานท่ี 1 เรื่อง 
การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ จากบทเรียนบนเครือข่าย ท ากิจกรรมในใบงานท่ี 1  ซึ่งใบงานมีลักษณะ
เป็นไฟล์โปรแกรมไมโครซอฟต์เวริ์ด เป็นค าถามฝึกการคิดให้นักเรียนพิมพ์ค าตอบ ให้นักเรียนส่งใบงานท่ี 1 
ให้ครู โดยคลิก “ส่งงานครู” จะเห็นข้อมูลอีเมล์ของครู ซึ่งเป็นการส่งผ่านทาง e-Mail : 
pachirarat@yahoo.com   
    2.6 นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิดกับครูและเพื่อน ๆ ได้ โดยคลิกเมนู “ปรึกษาครู” และ 
เมนู “ห้องแลกเปล่ียนเรียนรู้” ครูกระตุ้นให้นักเรียนได้อภิปราย แลกเปล่ียนซึ่งกันและกันในกลุ่ม เพื่อหาข้อ
ค าถามหรือข้อสงสัย ต้ังค าถามท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของการเรียนรู้   
 
 3. ขั้นอภิปรายและลงข้อสรุป (Explanation) 
    3.1 นักเรียนสะท้อนความเข้าใจ โดยการอธิบายเกี่ยวกับผลท่ีได้จากกิจกรรมทบทวน ท าใบงาน 
ท่ี 1  และการค้นหาค าตอบ โดยครูผู้สอนน าข้อค าถามแต่ละข้อในกิจกรรมทบทวน  เรียงล าดับท่ีละข้อ 
เสนอใน “ห้องแลกเปล่ียนเรียนรู้”  ครูให้ผู้เรียนเสนอข้อสงสัยให้หมดก่อนจึงอภิปรายทีละข้อร่วมกัน 
      3.2 ครูอธิบายให้นักเรียนสามารถท าความเข้าใจแนวคิดเพิ่มเติมใน “ห้องแลกเปล่ียนเรียนรู้”  

โดยลงรายละเอียดแนวคิดและขยายแนวคิดนักเรียนออกไป เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวมของสาระท่ี
เกี่ยวข้องในเรื่อง การรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์  ครูกระตุ้นให้นักเรียนได้ส ารวจ ตรวจสอบว่า นักเรียนได้
รู้อะไรแล้วบ้าง และยังไม่รู้ส่ิงใดบ้าง แล้วร่วมกันหาข้อมูลเพิ่มเติม 
      3.3  ครูน าตัวอย่างประเด็นท่ีนักเรียนตอบในใบงานนักเรียน เสนอใน “ห้องแลกเปล่ียนเรียนรู้” 
โดยครูเช่ือมโยงไปสู่ค าถามท่ีเกิดขึ้นในกิจกรรมท่ี 1 ภาพท่ีเห็นนั้นส าคัญไฉน ครูถามกระตุ้นให้นักเรียนเกิด

แนวคิดและเปรียบเทียบแนวคิดท่ีคลาดเคล่ือนสู่ค าตอบท่ีถูกต้อง 
 
 4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
     4.4 นักเรียนท ากิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดโดยคลิกท่ี “มุมนักคิด” เพื่อตอบค าถามท่ีครู
จัดเตรียมไว้ให้ โดยให้พิมพ์ตอบในกูเกิ้ลฟอร์ม ซึ่งจะมีค าถามอยู่ 2 ข้อให้นักเรียนฝึกการคิด เมื่อตอบเสร็จ

แล้วคลิกส่งครู  
      4.5  สมาชิกร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นร่วมกันในกลุ่ม 

mailto:pachirarat@yahoo.com
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    4.6 ครูสังเกตพฤติกรรมนักเรียนการตอบค าถาม การร่วมแสดงความคิดเห็นของนักเรียนแต่ 
ละคน 
  
 5.  ขั้นประเมิน (evaluation) 
   5.1  นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยท่ี 1  ในบทเรียนบนเครือข่าย ซึ่งเป็นการทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน 
   5.2  ครูน าแบบทดสอบย่อยท่ี 1 เสนอใน “ห้องแลกเปล่ียนเรียนรู้” ทีละข้อ เพื่อให้นักเรียน
ร่วมกันพิจารณา วิเคราะห์ข้อค าถาม เป็นการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องร่วมกัน ในผ่านทาง 
“ห้องแลกเปล่ียนเรียนรู้”  
  5.3 ครูประเมินผลการท าแบบทดสอบย่อยท่ี 1 และประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล 
 

8. การวัดและประเมินผล 
 8.1 วิธีการวัด 
   1)  การท าใบงานท่ี 1    
      2)  การมีส่วนในการเรียนรู้ 
   3)  การท าแบบทดสอบย่อยท่ี 1  
 
 8.2 เคร่ืองมือวัดผลและประเมินผล 
   1)    ใบงานท่ี 1 
   2)   แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
   3)    แบบทดสอบย่อยท่ี 1  
 
 8.3 เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
   1)  เกณฑ์การประเมินด้านความรู้ การผ่านการประเมินต้องได้คะแนนการทดสอบย่อยท่ี 1  
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
   2)  เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับ
คุณภาพ 

17 – 20 
13 – 16 
9 – 12 
5 – 8 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ดีมาก  = 4 
ดี  = 3 
พอใช้  = 2 
ปรับปรุง  = 1 
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วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ 
ตรวจใบงานท่ี 1 ใบงานท่ี 1 ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 
ตรวจแบบทดสอบย่อยท่ี  1 แบบทดสอบย่อยท่ี 1 ร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ 
ประเมินพฤติกรรมรายบุคคล แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

 
9. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 

9.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1)  บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักการท างานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  
     2)   เครื่องคอมพิวเตอร์ 
    3)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

4)  ใบงานท่ี 1 
    5)  แบบทดสอบย่อยท่ี 1 
  

 9.2  แหล่งการเรียนรู้ 
    1)   บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง หลักการท างานและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  
    2)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ  

    http://nontlovemay.blogspot.com/2010/09/blog-post_9384.html 
   https://sites.google.com/site/krunoptechno/xupkrn-rab-sng-khxmul 
   https://sites.google.com/.../kar-rab-sng-khxmul-rahwang-xupkrn 
   https://e-org.e-tech.ac.th/e-org/depart/.../26062010052520.ppt 

         https://e-org.e-tech.ac.th/e-org/depart/.../26062010052520.ppt 
         http://suwaleewasan41.blogspot.com/2010/07/blog-post_2323.html 
          http://ammika21.blogspot.com/2016/11/6_30.html 
         https://sites.google.com/site/31071watcharaporn/home/xngkh-prakxb- 
 khxmphiwtexr/xupkrn-na-khxmul-khea/xu-pkn-cad-keb-khxmul/xupkrn-saedng-phl/kar-rab-
sng-khxmul-rahwang-xupkrn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e-org.e-tech.ac.th/e-org/depart/.../26062010052520.ppt
http://suwaleewasan41.blogspot.com/2010/07/blog-post_2323.html
http://ammika21.blogspot.com/2016/11/6_30.html
https://sites.google.com/site/31071watcharaporn/home/xngkh-prakxb-%20khxmphiwtexr/xupkrn-na-khxmul-khea/xu-pkn-cad-keb-khxmul/xupkrn-saedng-phl/kar-rab-sng-khxmul-rahwang-xupkrn
https://sites.google.com/site/31071watcharaporn/home/xngkh-prakxb-%20khxmphiwtexr/xupkrn-na-khxmul-khea/xu-pkn-cad-keb-khxmul/xupkrn-saedng-phl/kar-rab-sng-khxmul-rahwang-xupkrn
https://sites.google.com/site/31071watcharaporn/home/xngkh-prakxb-%20khxmphiwtexr/xupkrn-na-khxmul-khea/xu-pkn-cad-keb-khxmul/xupkrn-saedng-phl/kar-rab-sng-khxmul-rahwang-xupkrn
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