
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนไทรโยคนอ้ยวิทยา 
ที่................................    วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
เรื่อง ขออนุมัติใช้แผนการจดัการเรยีนรู ้
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาวทิยา 

  

ด้วยข้าพเจ้า นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามค าสั่งโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ที่ 78 /2564 ลงวันที่
14 พฤษภาคม 2564 รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว33166 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งข้าพเจ้าได้ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การเตรียมสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล รวมถึง
ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคล้องโครงการพิเศษต่าง ๆ  เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนปลอดขยะฯ 
ในการวางแผน การจัดกิจกรรมและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเรียบร้อยแล้ว  

ข้าพเจ้าจึงขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่อไป 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัต ิ        

ลงชื่อ........................................................ 
      (. นางสาวดาวประดบั เรืองศิริ ) 

        17 /พฤษภาคม /2564 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ........................................................ 
                  ( นายอนนัต ์กระชอนสุข ) 

                     17 /พฤษภาคม /2564 
ความเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ามารถน าไปใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ได้  
อ่ืน  ๆ...................................................................................   
 

   ลงชื่อ................................................... 
                     (นางสาวณัฐกาญจน ์ แชม่ช้อย) 

                    หวัหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                        ................. /............................./.....................  

 
 
 
 
 

17  พ.ค. 2564
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ความเห็นรองผู้อ านวยการ  
 เห็นตามเสนอของหัวหนา้งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
 อ่ืน  ๆ......................................... 
  

 
   ลงชื่อ............................................................ 

                                        ( นางวลีรัตน์ ศโิรรัตนธ์ัญโชค ) 
                       รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

               ............/.........../.............. 
ความเห็นผู้อ านวยการ  
 อนุมัตติามเสนอ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก........................................................................  

 
   ลงชื่อ............................................................ 

                                        ( นายบุญเลศิ แสวงทอง ) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวทิยา 

               ............/.........../.............. 
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การนิเทศแผนการจดัการเรียนรู้ 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุร ี

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี
************************************************** 

ผู้รับการนิเทศ           นางสาวดาวประดับ เรืองศริิ                  กลุ่มสาระการเรียนรู ้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วิชา    วิทยาการค านวณ  รหัสวชิา  ว33166  ระดับชั้นที่สอนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  

วัน / เดือน / ปี ที่นิเทศ……./……../…….  ผู้นิเทศ  ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. ตัวชี้วดั / ผลการเรียนรู ้( ให้น าจากหลักสตูรสถานศึกษา มาใส่เป็นรายข้อให้ชัดเจน) 
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงานและ เผยแพร่ผ่าน

สื่อต่าง ๆ  ที่ค านึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศการแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการกระบวนการแก้ปัญหา    
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการท างานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรับตนในการเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้กฎบัตรของอาเซียน สามารถด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรมและมี
ลักษณะนิสัยรักการท างาน 
  
ตัวชี้วัด 

ว4.2 ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภยั มีจรยิธรรม และวเิคราะห์  
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 

 
รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด 
 
หมายเหตุ : เมื่อผู้นิเทศท าการนิเทศแผนการจดัการเรยีนรู้แลว้ ให้ท าส าเนาสง่ฝ่ายวิชาการรายวชิาละ 1 ชุด 
                 เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการนิเทศการจัดการรู้ในระยะต่อไป 
 
 
 
 
 



 

2. ประเด็นการนิเทศ มีรายละเอียด  ดงันี ้
 

รายการนเิทศ 

น้ า
หน

ักค
ะแ

นน
 

   

คะ
แน

นท
ีไ่ด

 ้

หมายเหตุ ( ข้อคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ) 

1. มีการวิเคราะห์หลักสูตร 5   

2. มีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน 5   

3. แบ่งเวลาได้เหมาะสมกับ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เนื้อหา และ
แบ่งเวลาได้ครบทุกกระบวนการเรียนรู้ 

5   

4. เลือกวิธีการสอนได้เหมาะสมกับ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เนื้อหา 
ผู้เรียนและทรัพยากรที่ม ี

5   

5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 5   

6. มีสื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสมกับ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เนื้อหา 
ผู้เรียน และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ  

5   

7. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 5   
8. ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และครอบคลุม ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

5   

9. สอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

5   

10. ภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้สามารถน าไปใช้จัดการเรียน
การสอนได้ 

5   

รวม 50   
ค่าเฉลี่ย  (น าคะแนนที่ไดร้วมกัน หารด้วยสิบ) 

ค าอธิบายระดับคะแนน  5  =  ดีมาก   4  =  ดี   3  =  ปานกลาง   2  = ควรปรับปรงุ   1  =  ควรปรบัปรุงอีกมาก 
เกณฑ์การสรุปการนิเทศ  ดีมาก  (4.50 – 5.00)  , ดี  (3.50 – 4.49) , ปานกลาง   (2.50 – 3.49) , 
ควรปรบัปรุง  (1.50 – 2.49) , ควรปรับปรุงอีกมาก  (1.00 – 1.49) 
 

       ลงชื่อ................................................................. ผู้นเิทศ 
                  (นายอนันต์   กระชอนสุข) 
                   ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี



 

3. การอนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ 
ความเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ................................. ..................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                         ( นายอนันต์ กระชอนสขุ ) 
 
 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                  ลงชื่อ...................................................................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน    
                                                     (นางวลีรัตน ์ศิโรรัตน์ธัญโชค) 
 
 
ผลการพิจารณาอนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

  อนุมัติ   ไม่อนุมัติ เพราะ.................................................................................................. 
 

                                               ลงชื่อ.........................................................  
                                                            (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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แผนการจดัการเรียนรู ้เลม่นี้ประกอบดว้ย 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
2. โครงสร้างรายวิชา  
3. แผนการจัดการเรยีนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ 
4. แผนการจัดการเรยีนรู้รายชั่วโมง 

- ใบความรู ้

- ใบงาน 

- ใบกิจกรรม 

- สื่อ/นวัตกรรม 

- แบบประเมิน. 

- แบบทดสอบก่อนเรียน/หลงัเรยีน 

- ฯลฯ 



 

ค าอธิบายรายวชิาพื้นฐาน / เพิ่มเตมิ 
รหัสวิชา ว 33166 รายวิชา วิทยาการค านวณ       กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6    ภาคเรียนท่ี  1         เวลา    40    ชั่วโมง  จ านวน    1.0  หน่วยการเรียน 

 
ศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม การสร้างชิ้นงานและ เผยแพร่ผ่าน

สื่อต่าง ๆ  ที่ค านึงถึงจริยธรรม ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมาย หลักการของปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในอนาคต 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวอย่างผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศการแสวงหาความรู้ ทักษะการจัดการกระบวนการแก้ปัญหา    
 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการท างานมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการท างาน ทักษะการจัดการ
ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทักษะการท างานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรับตนในการเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้กฎบัตรของอาเซียน สามารถด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างเหมาะสมมีคุณธรรมและมี
ลักษณะนิสัยรักการท างาน 
 
ตัวชี้วัด 
 ว4.2 ม.6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภยั มีจรยิธรรม และวเิคราะห์ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชีพ สงัคม และวฒันธรรม 

 
 

รวมทั้งหมด 1 ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู ้
 
 



 

โครงสร้างรายวิชา 
รหัสวิชา ว 33166 รายวิชา วิทยาการค านวณ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู ้
/ ตัวชี้วัด 

สาระการเรียนรู ้
การบูรณาการตามพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาต ิ
เวลา

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก
คะแนน 

1 การแบ่งปันข้อมูล ว 4.2 ม.6/1 การแบ่งปันข้อมูลกับเพ่ือนร่วมงานในเครือข่ายที่ไม่เป็น
ทางการการแบ่งปนัข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถ
เข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไปทีส่นใจ 

- ทักษะกระบวนการทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

14 20 

2 พลเมืองดิจิทัล ว 4.2 ม.6/1   พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าใจ
บรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวใหเ้หมาะสมและมีความ
รับผิดชอบในการใช้เทคโนโลย ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสาร
ในยุคดิจิทัลเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดน 

- ทักษะกระบวนการทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 

4 20 

ประเมินผล (สอบกลางภาคเรียน) 2 20 
3 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ว 4.2 ม.6/1 การผสมผสานระหว่างเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ  ที่มีลักษณะ

ประกอบกัน การท าสิ่งต่างๆ ด้วยวธิีใหม่  ๆและยังอาจ
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ 
หรือองค์กร 

- ทักษะกระบวนการทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ทักษะแห่งศตวรรษที2่1 
 

14 20 

4 อาชีพในยุคดิจิทัล ว 4.2 ม.6/1 กลุ่มคนที่เกิดและเติบโตในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล เด็กและ
เยาวชนเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ  ที่เปน็ดิจิทัลด้วยรปูแบบและ
ช่องทางที่แสนง่ายดายในทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ 
ตัวอย่างการมีสว่นรว่มแบบออนไลน์ เช่น Social networking 

- ทักษะกระบวนการทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ทักษะแห่งศตวรรษที2่1 
 

4 10 

ประเมินผล (สอบปลายภาคเรียน) 2 20 
รวม  100 



 

 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู้ 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

5  =  มากที่สุด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย     1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ 5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ครูผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวชิา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี ้      

2. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ      

4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      
5. ครูผู้สอนเขา้สอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      
6. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      
7. ครูผู้สอนมีปริมาณของเนื้อหาวชิาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
8. ครูผู้สอนมอบหมายงานใหผู้้เรยีนค้นคว้าเพิ่มเติม      
9. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      
10. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      

ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
1. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเ้รียน      

2. ครูผู้สอนมีเนื้อหาวิชาให้ความรูแ้ก่ผู้เรยีน      
3. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้      

4. ครูผู้สอนกระตุ้นใหเ้กิดความคดิริเริ่ม      
5. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

6. ครูผู้สอนกระตุ้นใหผู้้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ      
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคดิเห็นหรือซักถาม      
8. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

9. ครูผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้      
10. ครผูู้สอนมเีอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

11. ครูผู้สอนมเีอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
12. ครูผู้สอนมีปริมาณงานท่ีก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเตมิ      

13. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน      
14. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      
15. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรูร้ะหว่างสอน      
16. ครูผู้สอนเอาใจใสต่่อการสอนและเตรียมการสอน      
17. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน      



 

 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ 5 4 3 2 1 

18. ครูผู้สอนจดับรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      

19. ครูผู้สอนเปดิโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรยีน      
20. ครูผู้สอนจดัให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสรมิการเรียนรู้      
21. ครผูู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
22. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      
23. ครูผู้สอนส่งเสรมิประชาธิปไตย(Democracy)      

24. ครูผู้สอนส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
25. ครผูู้สอนส่งเสรมิภมูิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/35)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(4.50 – 5.00)    ระดบั    ดเียี่ยม   
(3.50 – 4.49)    ระดับ   ดีมาก 

  (2.50 – 3.49)    ระดับ    ดี 
  (1.50 – 2.49)    ระดับ   พอใช ้
  (1.00 – 1.49)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
   ( นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ ) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นายอนันต ์กระชอนสุข ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นางวลีรัตน ์ศิโรรัตน์ธัญโชค ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคนอ้ยวิทยา 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นายบุญเลิศ แสวงทอง ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคน้อยวทิยา 
          
 



 

 

แบบประเมินการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยที ่ 1  เรื่อง  การแบ่งปันข้อมูล 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 หน่วยการเรยีนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดที่สอดคล้อง

สัมพันธ์กัน 
     

2 แผนการจดัการเรยีนรูส้อดคล้องสมัพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้      
3 แผนการจดัการเรยีนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรดัสัมพันธก์ัน      
4 การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรยีนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจต

คต ิ
     

7 จุดประสงค์การเรียนรูเ้รียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
8 ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
9 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
10 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน      
11 กิจกรรมการเรยีนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
12 กิจกรรมการเรยีนรู้เปน็กิจกรรมทีส่่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจริง      
14 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม      
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
17 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรูด้้วยตนเอง      
18 นักเรียนท าชิ้นงานที่ได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามที่ครูก าหนด

หรือการท าแบบฝึกหัดทัว่ไป 
     

19 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรยีนรู ้      
20 นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล      

ระดับคุณภาพของผลงาน 
5  หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก               4  หมายถึง คุณภาพในระดับดี     3 หมายถึง คุณภาพในระดับดีพอใช้ 
2 หมายถึง คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง   1 หมายถึง คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  100  คะแนน)             คิดเปน็คะแนนจริง................คะแนน (เต็ม 25 คะแนน) 

 
                                                                                                             ลงช่ือ...............................................ผูป้ระเมิน 

                ( นางสาวดาวประดับ เรืองศิร ิ) 
                ............/................/.............. 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 
เรื่อง การแบ่งปันข้อมูล 

รหัสวิชา ว 33166   รายวชิา วิทยาการค านวณ          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 14 ชั่วโมง             ครูผู้สอน นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 

  
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 

     การแบ่งปันข้อมูลกับเพ่ือนร่วมงานในเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการการแบ่งปันข้อมูลเพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถ
เข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไปที่สนใจ 

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 
  3.1.1 สาระการเรียนรู้  (K) 
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

นักเรียนเจ้าใจองค์ประกอบและพ้ืนฐานในการสื่อสาร    
3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
    นักเรียนสามารถแบ่งปันข้อมูลด้วยการเขียนบล็อก 
 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
         เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ  
  
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 



 

 

         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน........................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง.............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ....................... 
 



 

 

4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิ้นงาน) 
  4.1 แบบทดสอบก่อนเรยีน 
 4.2 ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร ์ 
 4.3 ใบงานที่ 1. 2 เรื่อง บล็อกเกอร์มือใหม ่ 
 4.4 ใบงานที่ 1. 3 เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ 
 4.5 แผนผังความคิด 

4.6 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

-  ตรวจ PowerPoint  
- ตรวจแผนผังความคิด 

แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

-  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- ตรวจใบงานที่ 1.1 - ใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 1.2 - ใบงานที่ 1.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 1.3 - ใบงานที่ 1.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ 
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
ท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  ชั่วโมงท่ี 1-2 วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้5Es (5Es Instructional Model)   (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 ชั่วโมงท่ี 3-4 วิธีสอนแบบการสอนแบบ Active Learning (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 

ชั่วโมงท่ี 5-6 วิธีสอนแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA Model (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 ชั่วโมงท่ี 7-8 วิธีสอนแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 ชั่วโมงท่ี 9-10 วิธีสอนแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 ชั่วโมงท่ี 11-12 วิธีสอนแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรูแ้บบ 4MAT (ระบุเทคนิค/วิธีการ
สอน) 
 ชั่วโมงท่ี 13-14 วิธีสอนแบบการเรียนการสอน Active Learning (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 
 



 

 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
   7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน การออกแบบและเทคโนโลย ีม.2 หนว่ยการเรียนที ่1 แก้ปัญหากันเถอะ 
   7.1.2 ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร ์ 
   7.1.3 ใบงานที่ 1. 2 เรื่อง บล็อกเกอร์มือใหม ่ 
  7.1.4 ใบงานที่ 1. 3 เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ 
  7.1.5 เว็บไซต์ www.blockdit.com 
  7.1.6 วิดีโอเรื่อง “เจาะใจบล็อกเกอร์ดัง เที่ยวยังไงให้ได้ตังค์ (แสน)
https://www.youtube.com/watch?v=6LLQ9XGxuXs 
  7.1.7 วิดีโอเรื่อง “แนะน าอาชีพเสริม Beauty Blogger ของเด็กมหาลัย : HIPSTYLE [by Mahidol]” 
https://youtu.be/3FEsW1wzK24 
  7. 1. 8 วิดีโอเรื่อง “บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เที่ยวสนุก ได้เงิน | 24-03-60 | ชัดข่าวเที่ยง” 
https://youtu.be/e7iI8Gzdyl4 
  7.1.9 วิดีโอ เรื่อง “Portfolio | เคล็ดลับง่ายๆ จากรุ่นพ่ีพิชิต TCAS” https://youtu.be/-QGJg7LbGFo 
  7.1. 910  วิดีโอ เรื่อง “Guide to Sway ePortfolio” https://youtu.be/3C6iqGz95bI 
  7.1.11 วิดีโอ เรื่อง “Reviews admissionpremium ท า PORTFOLIO” 
https://youtu.be/AxH1416zsxo?t=281 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
   7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 

7.2.2 หนังสือเรียนวชิาวิทยาการค านวณ ม.6 
7.2.3 Youtube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/3C6iqGz95bI


 

 

 
8. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................... ........................ 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
......................................................................... ....................................................................................... .............. 
............................................................................................................................. ................................................. 
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

        
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
 

11. ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       ( นายอนันต ์กระชอนสุข ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
    ( นายบัณฑิต บุญเพชร ) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
 
12. ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
  
13. ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................................  
    ( นายบุญเลิศ แสวงทอง ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
    ( นางวลีรัตน ์ศิโรรัตน์ธัญโชค ) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1  เรื่อง การน าเสนอและการแบง่ปันข้อมูล 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                         จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  อธิบายความหมายการน าเสนอข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลได้อย่างถูกต้อง (K) 
     2.  สามารถน าเสนอข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลในในสื่อสังคมออนไลน์ได้ (P) 
     3.  ยกตัวอย่างน าเสนอข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  การสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่ง สาร ช่องทาง และผู้รับ โดยผู้ส่งสามารถสร้างสาร และส่งผ่านช่อง ทางที่เหมาะสมไปยัง
ผู้รับ บล็อก (blog) เป็นบทความที่อธิบายหรือให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ส่งสารหรือผู้เขียนสนใจ เพ่ือน า ไปแบ่งปันให้กับผู้รับ
สารบนเว็บไซต์ ผู้รับสาร อาจแสดงความคิดเห็นกลับมายังผู้เขียนได้ เว็บไซต์ ที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เป็นที่นิยม 
เช่น Medium, Blognone และ Dek-D 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  อธิบายความหมายการน าเสนอข้อมูลและการแบ่งปันข้อมูลได้อย่างถูกต้อง   
      3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    สามารถน าเสนอข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลในในสื่อสังคมออนไลน์ได ้ 
 
 
 
 
 



 

 

  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 

 

    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง..............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ.............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................. ........................... 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model) 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1.  ครูผู้สอนปฐมนิเทศ 
 2.  ครูน าข่าวสารให้นักเรียนดู แล้วถามว่าข่าวนี้ดีหรือไมเ่หมาะส าหรับการแบ่งปันหรือไม่ 
 
ขั้นสอน  
 3. ครูถามนักเรียนว่าการแบ่งปันข้อมูลมีข้อดีและข้อเสียหรือไม่ จากนั้นครูอธิบายความหมายการน าเสนอและการ
แบ่งปันข้อมูล พร้อมกันนี้ให้นักเรียนศึกษาหัวข้อประเภทของสื่อและเครือข่ายสังคมออนไลน์ แล้วท า ความเข้าใจร่วมกัน โดย
สุดท้ายครูสุ่มนักเรียนประมาณ 3-4 คน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน 
 4. ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยในการแลกเปลี่ยนรู้ที่มีประสิทธิผล แล้วแจกใบงานเรื่องการ น าเสนอและการ
แบ่งปัน ให้นักเรียนท าในคาบเพ่ือให้ได้ค าแนะน า เมื่อเสร็จสิ้นการท าใบงานครูตรวจสอบการท าใบงาน ของนักเรียน 
 
ขั้นสรุป 
 5. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้ที่ได้รับจากการท ากิจกรรม 
    
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน วิทยาการค านวณ ม. 6   
    7.1.2 PowerPoint เรื่อง เรื่องการน าเสนอและการแบ่งปัน 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 1 เรื่อง การแบ่งปันข้อมูล 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. นายน้ าเงินเขียนบทความ เรื่อง “การลดน้ าหนกัอย่างถูกวิธี 
“แล้วโพสต์ลงในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์แห่งหนึ่ง”  จากการ
กระท าดังกล่าวนี้ ข้อใด คือ ผู้ส่งสาร ตามองค์ประกอบของการ
สื่อสาร 
    ก. เว็บไซต ์  ข.บทความ 
 ค.นายน้ าเงิน  ง.อินเทอร์เน็ต 
 
2. ข้อใดเป็นช่องทางการสื่อสารทางเดียวที่สามารถกระจายไป
ยังคนหมู่ มากได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 ก.เฟซบุ๊ก 
 ข.จดหมายเวียน 
 ค. วิทยุ หรือ โทรทัศน ์
 ง.ป้ายโฆษณาบนถนนทางหลวง 
 

3.ข้อใดคือสิ่งที่บล็อกเกอร์ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึง 
 ก.เลือกเขียนเรื่องที่ก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบนั 
 ข.เขียนค าโปรยให้เหมาะสมกับเนือ้หาและน่าสนใจ 
 ค.เขียนให้ยาวที่สุดเพราะจะท าให้ผู้อ่านได้รับข้อมูล
ครบถ้วน 
 ง.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น ามาเขียน 
 

4. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืนข้อใดต่อไปนี้อาจถูก
ด าเนนิคดีตามกฎหมายได ้
 ก. วันเดือนปีเกิด  

ข. ภูมิล าเนา 
 ค. น้ าหนักและสว่นสูง  

ง.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

5.ข้อใดต่อไปนี้เปน็การกระท าที่ผิดกฎหมายเม่ือพบบทความ
เท็จที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอรเ์น็ต 
 ก.ห้ามผู้อื่นไม่ให้อ่านบทความนี ้
 ข.อ่านบทความนี้อย่างละเอียด 
 ค.ส่งต่อบทความนี้ให้กับผู้อื่นผ่านเฟซบุ๊ก 
 ง.ดาวนโ์หลดบทความเก็บไว้ในโทรศัพท์ของตนเอง 
 

6.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับองค์ประกอบและรูปแบบ
พื้นฐานในการสื่อสาร 
 ก.ผู้ส่งควรค านึงถึงจุดประสงค์ของการส่งสารเพ่ือ
น ามาพิจารณาเลือกรูปแบบในการสื่อสาร 
 ข.สารเปน็ข้อมูลหรือสิ่งที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับได้รับรู้
โดยอาจถูกแปลงได้หลายรูปแบบเช่นเสียงพูดข้อความหรือภาพ
เพ่ือให้ผู้รับเข้าใจได้รวดเร็วและชัดเจนมากขึ้น 
 ค.ช่องทางเป็นวธิีการในการส่งสารจากผู้ส่งไปยังผู้รบั
โดยแตล่ะช่องทางจะส่งสารให้ผู้รับผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 ใน
ลักษณะและปริมาณที่เท่าๆ กัน 
 ง.ผู้รับมีหน้าที่แปลความหมายของสารที่ผู้ส่งน าเสนอ
ซึ่งความสามารถในการแปลขึ้นกับปริมาณที่เท่า ๆ  กันปัจจัยหลาย
อย่าง 
 

7.  พฤติกรรมของบุคคลใดที่มีความเสี่ยงสูงท่ีสุดต่อ
การถูกโจรกรรมจากการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคม 
 ก.ปุ่มเปิดเผยภาพยอดเงนิในบัญชเีพ่ือสุ่มแจกเงิน
รางวลับนทวิตเตอร์ส าหรับคนที่รทีวิตข้อความนี้ 
 ข.ป๊อกบันทึกและอัปโหลดวิดโีอเพ่ือเตรียมสอบโอเน็ต
ลงบนยูทูบให้กับเพ่ือน ๆ  
 ค.ปั้บถ่ายภาพและเขียนข้อความบรรยายถึงร้านชานม
ไข่มุกที่เปิดใหม่ใกล้ ๆ  โรงเรียน 
 ง.แป๋มท าคลิปวิดีโอสอนแต่งหน้าและแนะน า
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามลงบนเฟซบุ๊ก 
 
8. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของ บล็อกได้ถูกต้อง 
 ก. Google.com เป็นเว็บแรกที่เลือกน าเอา 
blog มาให้คนไทยได้ใช้งานกัน 
 ข. Kapook.com เป็นเว็บที่มีการใช้ blog ใน
การน าเสนอมากที่สุด 
 ค.มีซอฟท์แวร์ที่ให้เราใช้ในการเขียน Blog ได้
มากมาย เช่น WordPress 
 ง.Blog จะมีเนื้อหาเน้นไปทางวิชาการมากกว่า
เรื่องทั่วไป 
 



 

 

 

9.ข้อใดไม่ควรกระท าในการท าแฟ้มผลงาน 
 ก. ผู้จัดท าควรน าเสนอผลงานในแต่ละกลุ่มเชน่การ
เรียนกีฬาดนตรีและคุณธรรมจริยธรรมให้คละกันเพ่ือให้แฟ้ม
ผลงานดูมีสีสัน 
 ข. ผู้จัดท าควรที่จะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดไม่ก่ีชิ้นต่อ
หนึ่งหมวดหมู่เพ่ือน าเสนอ แต่หากมีผลงานมากอาจท าเป็นภาพ
เล็กรวบรวมงานที่เหลือในหนา้เสรมิของแฟ้มผลงาน 
 ค. ผู้จัดท าควรล าดบัเรื่องราวโดยค านึงว่าผู้ที่ประเมิน
แฟ้มผลงานต้องการเห็นอะไรในแฟ้มผลงาน 
 ง.นอกเหนือจากการตรวจทานตัวสะกดและความ
ถูกต้องของแฟ้มผลงานแลว้ผู้จดัท าควรตรวจว่าแฟ้มผลงานตรง
กับตัวเราและความต้องการของผู้อา่นและควรดูว่าการด าเนิน
เรื่องน่าสนใจหรือไม่ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อควรระวังในการแบ่งปัน
ข้อมูล    

ก.ข้อมูลที่มีการแบ่งปันในเฉพาะกลุ่มเพ่ือนอาจถูก
คัดลอกและน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ 

 ข.ข้อมูลด้านสุขภาพด้านการเงนิหรือหมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชนเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย 

ค.ข้อมูลวันเกิดต าแหน่งหน้าที่การงานเปน็ข้อมูล
สาธารณะอยู่แล้วจึงเปิดเผยได้โดยไม่มีอันตราย 

ง. ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนตวัเช่นผลงานเพลง
ประวัติคนไข้เป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมา



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 
 

 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2   เรื่อง ปันข้อมูลด้วยบลอ็ก 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                         จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  อธิบายความหมายของบล็อกประเภทต่าง ๆ  ได้  (K) 
     2.  เล็งเหน็ถึงความส าคัญของการเขียนบล็อกดว้ยตนเอง (P) 
     3.  แสดงความคิดเหน็อย่างสภุาพ เคารพ ผู้อื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของ ตนเองและผู้อื่น (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  การสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่ง สาร ช่องทาง และผู้รับ โดยผู้ส่งสามารถสร้างสาร และส่งผ่านช่อง ทางที่เหมาะสมไปยัง
ผู้รับ บล็อก (blog) เป็นบทความที่อธิบายหรือให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ส่งสารหรือผู้เขียนสนใจ เพ่ือน า ไปแบ่งปันให้กับผู้รับ
สารบนเว็บไซต์ ผู้รับสาร อาจแสดงความคิดเห็นกลับมายังผู้เขียนได้ เว็บไซต์ ที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เป็นที่นิยม 
เช่น Medium, Blognone และ Dek-D 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของบล็อกประเภทต่าง ๆ  ได้     
      3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    นักเรียนเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเขียนบล็อกด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 



 

 

  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 

 

    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง.................................................................................... .......... 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ.............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................. ........................... 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 - 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบ Active Learning 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1.  นักเรียนเคยโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กหรือไม่ แล้วขนาดความยาวประมาณเท่าใด แล้วโพสข้อมูลเพ่ืออะไร ต้องการให้
ใครได้รับรู้หรือเปล่า 
 
 
 



 

 

ขั้นสอน  
 2. ครูถามนักเรียนว่านอกจากเฟซบุ๊กแล้ว ยังสามารถน าเสนอผลงานหรือแบ่งปันข้อมูลได้ทางใดอีก แล้วถามว่า
นักเรียนรู้จักบล็อกไหม จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านเรื่องการเขียนบล็อกในหนังสือเรียนอย่างเร็ว แล้วมีการเล่นเกม ถามตอบ
ระหว่างเพ่ือนกันเอง เมื่อเล่นเกมเสร็จสิ้นครูอธิบายเพ่ิมเติม และครูยกตัวอย่างเว็บบล็อก Blockdit ที่เป็นเว็บ บล็อกโพสเรื่องราว
แล้วสามารถสร้างรายได้ภายในตัว  
 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่มเท่า ๆ  กัน จากนั้นครูสุ่มหัวข้อเรื่องให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ ศึกษาแนวคิดและ
วิธีการเขียนบทความบนบล็อก แล้วเล่าเรื่องราวให้กลุ่มอ่ืนได้รับรู้ร่วมกันจนครบทั้ง 10 กลุ่ม ท้าย ชั่วโมงครูเสริมความรู้เกี่ยวกบั 
SEO ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ 
 
ขั้นสรุป 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับเว็บบล็อก 
  5.  ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า 
    
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน วิทยาการค านวณ ม. 6   
    7.1.2 PowerPoint เรื่อง ปันข้อมูลด้วยบล็อก 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 เว็บไซต์ www.blockdit.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3  เรื่อง บล็อกเกอร์มือใหม ่(1) 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                         จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  วางแผนและออกแบบเค้าโครงในการ เขียนบล็อก (K) 
     2.  เขียนบล็อกเพ่ือแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น (P) 
     3.  แสดงความคิดเหน็อย่างสภุาพ เคารพ ผู้อื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของ ตนเองและผู้อื่น (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  การสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่ง สาร ช่องทาง และผู้รับ โดยผู้ส่งสามารถสร้างสาร และส่งผ่านช่อง ทางที่เหมาะสมไปยัง
ผู้รับ บล็อก (blog) เป็นบทความที่อธิบายหรือให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ส่งสารหรือผู้เขียนสนใจ เพ่ือน า ไปแบ่งปันให้กับผู้รับ
สารบนเว็บไซต์ ผู้รับสาร อาจแสดงความคิดเห็นกลับมายังผู้เขียนได้ เว็บไซต์ ที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เป็นที่นิยม 
เช่น Medium, Blognone และ Dek-D 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  นักเรียนเข้าใจองค์ประกอบและพ้ืนฐานในการสื่อสาร     
      3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    นักเรียนสามารถการแบ่งปันข้อมูลด้วยการเขียนบล็อก 
 
 
 
 
 



 

 

  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 

 

    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง.................................................................................... .......... 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ.............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................. ........................... 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร์ 
   
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 1.1 - ใบงานที่ 1.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบ CIPPA MoDEL 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1.  ผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับอาชีพบล็อกเกอร์ 
 
ขั้นสอน  
 3. “เจาะใจบล็อกเกอร์ดัง เที่ยวยังไงให้ได้ตังค์ (แสน)” 
 4. “แนะน าอาชีพเสริม Beauty Blogger ของเด็กมหาลัย : HIPSTYLE [by Mahidol]” 
 5. ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 1.1 องค์ประกอบและรูปแบบพ้ืนฐานในการสื่อสาร ในหนังสือเรียน 
 6. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษาบล็อกที่สนใจ และท า ใบกิจกรรมที่ 1.1 
ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร์ 
 
ขั้นสรุป 
 7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ใน เรื่อง ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร์ 
  8.  ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า 
    
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน วิทยาการค านวณ ม. 6  บทที่ 1 บล็อกเกอร์มือใหม ่
    7.1.2 PowerPoint เรื่อง บล็อกเกอร์มือใหม่ 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 วิดีโอเรื่อง “เจาะใจบล็อกเกอร์ดัง เที่ยวยังไงให้ได้ตังค์ (แสน)” 
https://www.youtube.com/watch?v=6LLQ9XGxuXs 
    7.2.3 วิดีโอเรื่อง “แนะน า อาชีพเสริม Beauty Blogger ของเด็กมหาลัย : HIPSTYLE [by 
Mahidol]” https://youtu.be/3FEsW1wzK24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................. .............................................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 

 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4  เรื่อง บล็อกเกอร์มือใหม ่(2) 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                         จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  วางแผนและออกแบบเค้าโครงในการเขียนบล็อก (K) 
     2.  เขียนบล็อกเพ่ือแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น (P) 
     3.  แสดงความคิดเหน็อย่างสภุาพ เคารพ ผู้อื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของ ตนเองและผู้อื่น (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  การสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่ง สาร ช่องทาง และผู้รับ โดยผู้ส่งสามารถสร้างสาร และส่งผ่านช่อง ทางที่เหมาะสมไปยัง
ผู้รับ บล็อก (blog) เป็นบทความที่อธิบายหรือให้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ส่งสารหรือผู้เขียนสนใจ เพ่ือน า ไปแบ่งปันให้กับผู้รับ
สารบนเว็บไซต์ ผู้รับสาร อาจแสดงความคิดเห็นกลับมายังผู้เขียนได้ เว็บไซต์ ที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เป็นที่นิยม 
เช่น Medium, Blognone และ Dek-D 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  นักเรียนเข้าใจองค์ประกอบและพ้ืนฐานในการสื่อสาร     
      3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    นักเรียนสามารถการแบ่งปันข้อมูลด้วยการเขียนบล็อก 
 
 
 
 
 



 

 

  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 

 

    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง.................................................................................... .......... 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ.............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................. ........................... 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 ใบงานที่ 1.2 เรื่อง บล็อกเกอร์มือใหม่ 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 1.2 - ใบงานที่ 1.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  

วิธีสอน แบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 
 
 
 
 



 

 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1.  ผู้สอนทบทวนความรู้เดิมจากชั่วโมงที่ผ่านมา 
 
ขั้นสอน  
 2.  ผู้เรียนดูวิดีโอ เรื่อง “บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เที่ยวสนุกได้เงิน | 24-03-60 | ชัดข่าวเที่ยง” จากนั้นตั้งค า ถาม ถาม
ผู้เรียนให้อภิปรายร่วมกัน เช่น 
 - ท า ไมบล็อกเกอร์คนนี้ถึงมีชื่อเสียง และมีผู้ติดตามเป็นจ านวนมาก  
 - ถ้าต้องการให้มีผู้ติดตามจ านวนมาก ต้องท า อย่างไรบ้าง  
 - นักเรียนสามารถเป็นบล็อกเกอร์ได้หรือไม่ และอยากเป็นบล็อกเกอร์ในด้านใด 
 3.  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มก า หนดหัวข้อของบล็อก วางเค้าโครง ช่วยกันออกแบบบล็อก โดยท า ใบกิจกรรมที่ 1.2 บล็อก
เกอร์มือใหม่ จากนั้นเขียนบล็อกที่กลุ่มตนเองสนใจบน แพลตฟอร์มที่กลุ่มเลือก 
 
ขั้นสรุป 
 4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเข้าไปแสดงความความคิดเห็นบล็อกของกลุ่มเพ่ือน เพ่ือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
  5.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการเขียนบล็อกเพ่ือแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น 
    
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน วิทยาการค านวณ ม. 6  บทที่ 1 บล็อกเกอร์มือใหม ่
    7.1.2 PowerPoint เรื่อง บล็อกเกอร์มือใหม่ 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 วิดีโอเรื่อง “บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เที่ยวสนุก ได้เงิน | 24-03-60 | ชัดข่าวเที่ยง” 
https://youtu.be/e7iI8Gzdyl4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5  เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ (1) 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                         จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (K) 
     2.  สร้างและน าเสนอแฟ้มสะสมผลงานอย่างสรา้งสรรค์ มีจรยิธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประเมินผล
งาน (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  แฟ้มสะสมผลงานเป็นเอกสารในการรวบรวม หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถและผลงานของ บุคคลเพ่ือใช้ในการน า 
เสนอประกอบการพิจารณา การประเมินการท า งาน การสมัครเข้าเรียน หรือการ สมัครเข้าท า งาน และหากต้องมีการแบ่งปัน
ข้อมูล ส่วนตัวบางเรื่องสู่สาธารณะ ควรค านึงถึงความ ปลอดภัยและข้อควรระวังในเรื่องต่าง ๆ  ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  นักเรียนเข้าใจองค์ประกอบของข้อมูลที่จ า เป็นในการ สร้างแฟ้มสะสมผลงาน   
      3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานให้น่าสนใจโดยใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 



 

 

  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 

 

    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง..............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ.............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................. ........................... 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 - 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  

วิธีสอน แบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1.  ผู้สอนน า เข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งค า ถาม เช่น  
  “แฟ้มสะสมผลงานมีความส าคัญอย่างไร”  
  “หากจะสร้างแฟ้มสะสมผลงานเพ่ือใช้ในการเข้าศึกษาต่อควรมีเนื้อหาหรือข้อมูล ที่จ าเป็นใดบ้าง” 
 



 

 

ขั้นสอน  
 2. ผู้สอนเปิดวิดีโอ เรื่อง “Portfolio | เคล็ดลับง่าย ๆ  จากรุ่นพ่ีพิชิต TCAS” และให้ผู้เรียน สรุปสิ่งที่จ า เป็นในการ
จัดท า แฟ้มสะสมผลงาน 
 3.  ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ 1.2.2 การท า แฟ้มสะสมผลงาน จากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันอภิปรายแนวทางการจัดท า แฟ้ม
สะสมผลงาน  
 4.  ผู้เรียนเตรียมข้อมูลที่จ าเป็น ส าหรับการท าแฟ้มสะสมผลงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานเด่น 
ภาพถ่าย กิจกรรมต่าง ๆ  
 
ขั้นสรุป 
 5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 
  6.  ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า 
    
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน วิทยาการค านวณ ม. 6  บทที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ 
    7.1.2 PowerPoint เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 วิดีโอ เรื่อง “Portfolio | เคล็ดลับง่ายๆ จากรุ่นพ่ีพิชิต TCAS” https://youtu.be/-
QGJg7LbGFo 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
........................................................ ....................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6  เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ (2) 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                         จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  รวบรวมข้อมูลที่จ า เป็นในการสร้างแฟ้ม สะสมผลงาน (K) 
     2.  สร้างและน าเสนอแฟ้มสะสมผลงานอย่างสรา้งสรรค์ มีจรยิธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประเมินผล
งาน (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  แฟ้มสะสมผลงานเป็นเอกสารในการรวบรวม หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถและผลงานของ บุคคลเพ่ือใช้ในการน า 
เสนอประกอบการพิจารณา การประเมินการท า งาน การสมัครเข้าเรียน หรือการ สมัครเข้าท า งาน และหากต้องมีการแบ่งปัน
ข้อมูล ส่วนตัวบางเรื่องสู่สาธารณะ ควรค านึงถึงความ ปลอดภัยและข้อควรระวังในเรื่องต่าง ๆ  ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  นักเรียนเข้าใจองค์ประกอบของข้อมูลที่จ า เป็นในการ สร้างแฟ้มสะสมผลงาน   
      3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานให้น่าสนใจโดยใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  



 

 

   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 



 

 

 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง..............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ.............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................. ........................... 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 ใบงานที่ 1.3 เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ  
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-  ตรวจใบงานที่ 1.3 -  ใบงานที่ 1.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  

วิธีสอน แบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4MAT (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1.  ผู้สอนทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทเรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมา และอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเตรียมข้อมูล
ส่วนตัวในการจัดท าแฟ้มสะสมงาน และข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือข้อมูลต่าง ๆ  ที่จ า เป็น ใน
รูปแบบไฟล์ภาพ 
 
ขั้นสอน  
 2.  ผู้เรียนผู้เรียนท า ใบกิจกรรมที่ 1.3  แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ 



 

 

 3.  ผู้เรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มกันตรวจสอบข้อมูลที่ได้จัดเตรียมในใบกิจกรรมที่ 1.3 
 
ขั้นสรุป 
 4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้และให้ค า แนะน า เพ่ือนเพ่ิมเติมเพ่ือให้แฟ้มสะสมผลงานมีความ
น่าสนใจมากขึ้น 
  5.  ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า 
    
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน วิทยาการค านวณ ม. 6  บทที่ 1 แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ 
    7.1.2 PowerPoint เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 วิดีโอ เรื่อง “Guide to Sway ePortfolio” https://youtu.be/3C6iqGz95bI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
........................................................ ....................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 

 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7  เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ (3) 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                         จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นในการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน (K) 
     2.  สร้างและน าเสนอแฟ้มสะสมผลงานอย่างสรา้งสรรค์ มีจรยิธรรมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประเมินผล
งาน (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  แฟ้มสะสมผลงานเป็นเอกสารในการรวบรวม หลักฐานที่แสดงถึงความสามารถและผลงานของ บุคคลเพ่ือใช้ในการน า 
เสนอประกอบการพิจารณา การประเมินการท า งาน การสมัครเข้าเรียน หรือการ สมัครเข้าท า งาน และหากต้องมีการแบ่งปัน
ข้อมูล ส่วนตัวบางเรื่องสู่สาธารณะ ควรค านึงถึงความ ปลอดภัยและข้อควรระวังในเรื่องต่าง ๆ  ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  นักเรียนเข้าใจองค์ประกอบของข้อมูลที่จ า เป็นในการ สร้างแฟ้มสะสมผลงาน   
      3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    นักเรียนสามารถน าเสนอผลงานให้น่าสนใจโดยใช้ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 



 

 

  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 

 

    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง..............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ.............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................................................................. ........................... 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-  แบบทดสอบหลังเรียน -  ประเมินแบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบ Active Learning 
 
 
 
 
 



 

 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1.  ผู้สอนเกริ่นน าถึงการท าแฟ้มสะสมผลงาน ศึกษาเครื่องมือสร้างแฟ้มสะสม ผลงานบนอินเทอร์เน็ต เช่น E-Portfolio 
Online By SWAY, E-Portfolio Online By Admissionpremium, Portfolio By Publisher แล้วพิจารณาข้อดีและข้อด้อย ของ
เครื่องมือเหล่านี้ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ 
 
ขั้นสอน  
 2.  ผู้เรียนสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
 3. . ผู้เรียนแต่ละคนน าเสนอและแบ่งปันผลงาน และควรระมัดระวังเกี่ยวกับการเผยแพร่ ข้อมูล ส่วนบุคคล 
 
ขั้นสรุป 
 4. ผู้เรียนจับคู่กันประเมินแฟ้มสะสมผลงานของเพ่ือนโดยใช้แบบประเมินแฟ้มสะสม ผลงาน และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการปรับปรุง 
 5. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจัดท าแฟ้มสะสมผลงาน 
 6. ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า 
  
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียนรายวชิาพ้ืนฐาน วิทยาการค านวณ ม. 6   
   7.1.2 PowerPoint เรื่อง แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 วิดีโอ เรื่อง “Reviews admissionpremium ท า PORTFOLIO” 
https://youtu.be/AxH1416zsxo?t=281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 1 เรื่อง การแบ่งปันข้อมูล 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. นายน้ าเงินเขียนบทความ เรื่อง “การลดน้ าหนกัอย่างถูกวิธี 
“แล้วโพสต์ลงในเว็บบอร์ดของเว็บไซต์แห่งหนึ่ง”  จากการ
กระท าดังกล่าวนี้ ข้อใด คือ ผู้ส่งสาร ตามองค์ประกอบของการ
สื่อสาร 
    ก. เว็บไซต ์  ข.บทความ 
 ค.นายน้ าเงิน  ง.อินเทอร์เน็ต 
 
2. ข้อใดเป็นช่องทางการสื่อสารทางเดียวที่สามารถกระจายไป
ยังคนหมู่ มากได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
 ก.เฟซบุ๊ก 
 ข.จดหมายเวียน 
 ค. วิทยุ หรือ โทรทัศน ์
 ง.ป้ายโฆษณาบนถนนทางหลวง 
 

3.ข้อใดคือสิ่งที่บล็อกเกอร์ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึง 
 ก.เลือกเขียนเรื่องที่ก าลังเป็นที่สนใจในปัจจุบนั 
 ข.เขียนค าโปรยให้เหมาะสมกับเนือ้หาและน่าสนใจ 
 ค.เขียนให้ยาวที่สุดเพราะจะท าให้ผู้อ่านได้รับข้อมูล
ครบถ้วน 
 ง.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น ามาเขียน 
 

4. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้อ่ืนข้อใดต่อไปนี้อาจถูก
ด าเนนิคดีตามกฎหมายได ้
 ก. วันเดือนปีเกิด  

ข. ภูมิล าเนา 
 ค. น้ าหนักและสว่นสูง  

ง.  หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
 

5.ข้อใดต่อไปนี้เปน็การกระท าที่ผิดกฎหมายเม่ือพบบทความ
เท็จที่เผยแพร่อยู่บนอินเทอรเ์น็ต 
 ก.ห้ามผู้อื่นไม่ให้อ่านบทความนี ้
 ข.อ่านบทความนี้อย่างละเอียด 
 ค.ส่งต่อบทความนี้ให้กับผู้อื่นผ่านเฟซบุ๊ก 
 ง.ดาวนโ์หลดบทความเก็บไว้ในโทรศัพท์ของตนเอง 
 

6.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับองค์ประกอบและรูปแบบ
พื้นฐานในการสื่อสาร 
 ก.ผู้ส่งควรค านึงถึงจุดประสงค์ของการส่งสารเพ่ือ
น ามาพิจารณาเลือกรูปแบบในการสื่อสาร 
 ข.สารเปน็ข้อมูลหรือสิ่งที่ผู้ส่งต้องการให้ผู้รับได้รับรู้
โดยอาจถูกแปลงได้หลายรูปแบบเช่นเสียงพูดข้อความหรือภาพ
เพ่ือให้ผู้รับเข้าใจได้รวดเร็วและชัดเจนมากขึ้น 
 ค.ช่องทางเป็นวธิีการในการส่งสารจากผู้ส่งไปยังผู้รบั
โดยแตล่ะช่องทางจะส่งสารให้ผู้รับผ่านประสาทสัมผสัทั้ง 5 ใน
ลักษณะและปริมาณที่เท่าๆ กัน 
 ง.ผู้รับมีหน้าที่แปลความหมายของสารที่ผู้ส่งน าเสนอ
ซึ่งความสามารถในการแปลขึ้นกับปริมาณที่เท่า ๆ  กันปัจจัยหลาย
อย่าง 
 

7.  พฤติกรรมของบุคคลใดที่มีความเสี่ยงสูงท่ีสุดต่อ
การถูกโจรกรรมจากการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อสังคม 
 ก.ปุ่มเปิดเผยภาพยอดเงนิในบัญชเีพ่ือสุ่มแจกเงิน
รางวลับนทวิตเตอร์ส าหรับคนที่รทีวิตข้อความนี้ 
 ข.ป๊อกบันทึกและอัปโหลดวิดโีอเพ่ือเตรียมสอบโอเน็ต
ลงบนยูทูบให้กับเพ่ือน ๆ  
 ค.ปั้บถ่ายภาพและเขียนข้อความบรรยายถึงร้านชานม
ไข่มุกที่เปิดใหม่ใกล้ ๆ  โรงเรียน 
 ง.แป๋มท าคลิปวิดีโอสอนแต่งหน้าและแนะน า
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามลงบนเฟซบุ๊ก 
 
8. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของ บล็อกได้ถูกต้อง 
 ก. Google.com เป็นเว็บแรกที่เลือกน าเอา 
blog มาให้คนไทยได้ใช้งานกัน 
 ข. Kapook.com เป็นเว็บที่มีการใช้ blog ใน
การน าเสนอมากที่สุด 
 ค.มีซอฟท์แวร์ที่ให้เราใช้ในการเขียน Blog ได้
มากมาย เช่น WordPress 
 ง.Blog จะมีเนื้อหาเน้นไปทางวิชาการมากกว่า
เรื่องทั่วไป 
 



 

 

 

9.ข้อใดไม่ควรกระท าในการท าแฟ้มผลงาน 
 ก. ผู้จัดท าควรน าเสนอผลงานในแต่ละกลุ่มเชน่การ
เรียนกีฬาดนตรีและคุณธรรมจริยธรรมให้คละกันเพ่ือให้แฟ้ม
ผลงานดูมีสีสัน 
 ข. ผู้จัดท าควรที่จะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดไม่ก่ีชิ้นต่อ
หนึ่งหมวดหมู่เพ่ือน าเสนอ แต่หากมีผลงานมากอาจท าเป็นภาพ
เล็กรวบรวมงานที่เหลือในหนา้เสรมิของแฟ้มผลงาน 
 ค. ผู้จัดท าควรล าดบัเรื่องราวโดยค านึงว่าผู้ที่ประเมิน
แฟ้มผลงานต้องการเห็นอะไรในแฟ้มผลงาน 
 ง.นอกเหนือจากการตรวจทานตัวสะกดและความ
ถูกต้องของแฟ้มผลงานแลว้ผู้จดัท าควรตรวจว่าแฟ้มผลงานตรง
กับตัวเราและความต้องการของผู้อา่นและควรดูว่าการด าเนิน
เรื่องน่าสนใจหรือไม่ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อควรระวังในการแบ่งปัน
ข้อมูล    

ก.ข้อมูลที่มีการแบ่งปันในเฉพาะกลุ่มเพ่ือนอาจถูก
คัดลอกและน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ 

 ข.ข้อมูลด้านสุขภาพด้านการเงนิหรือหมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชนเป็นข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผย 

ค.ข้อมูลวันเกิดต าแหน่งหน้าที่การงานเปน็ข้อมูล
สาธารณะอยู่แล้วจึงเปิดเผยได้โดยไม่มีอันตราย 

ง. ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์หรือข้อมูลส่วนตวัเช่นผลงานเพลง
ประวัติคนไข้เป็นข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
................................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................ ............................................................................................................................  
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................. .................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................................................................................................ ............................ 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู้ 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

5  =  มากทีสุ่ด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย     1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ 5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ครูผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวชิา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้      

2. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ      

4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      
5. ครูผู้สอนเขา้สอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      
6. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      
7. ครูผู้สอนมีปริมาณของเนื้อหาวชิาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
8. ครูผู้สอนมอบหมายงานใหผู้้เรยีนค้นคว้าเพิ่มเติม      
9. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      
10. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      

ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
1. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเ้รียน      

2. ครูผู้สอนมีเนื้อหาวิชาให้ความรูแ้ก่ผู้เรยีน      
3. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้      

4. ครูผู้สอนกระตุ้นใหเ้กิดความคดิริเริ่ม      
5. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

6. ครูผู้สอนกระตุ้นใหผู้้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ      
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคดิเห็นหรือซักถาม      
8. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

9. ครูผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้      
10. ครผูู้สอนมเีอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

11. ครูผู้สอนมเีอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
12. ครูผู้สอนมีปริมาณงานท่ีก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเตมิ      

13. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน      
14. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      
15. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรูร้ะหว่างสอน      
16. ครูผู้สอนเอาใจใสต่่อการสอนและเตรียมการสอน      
17. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน      



 

 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ 5 4 3 2 1 

18. ครูผู้สอนจดับรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      

19. ครูผู้สอนเปดิโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรยีน      
20. ครูผู้สอนจดัให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสรมิการเรียนรู้      
21. ครผูู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
22. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      
23. ครูผู้สอนส่งเสรมิประชาธิปไตย(Democracy)      

24. ครูผู้สอนส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
25. ครผูู้สอนส่งเสรมิภมูิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/35)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
   ( นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ ) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นายอนันต ์กระชอนสุข ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นางวลีรัตน ์ศิโรรัตน์ธัญโชค ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคนอ้ยวิทยา 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นายบุญเลิศ แสวงทอง ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคน้อยวทิยา 
          
 

เกณฑ์การประเมิน 

(4.50 – 5.00)    ระดบั    ดเียี่ยม   
(3.50 – 4.49)    ระดับ   ดีมาก 

  (2.50 – 3.49)    ระดับ    ด ี
  (1.50 – 2.49)    ระดับ   พอใช ้
  (1.00 – 1.49)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  
 



 

 

แบบประเมินการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยที ่ 2 เรื่อง  พลเมืองดิจิทัล 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 หน่วยการเรยีนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน 

     

2 แผนการจดัการเรยีนรูส้อดคล้องสมัพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้      
3 แผนการจดัการเรยีนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรดัสัมพันธก์ัน      
4 การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรยีนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจต

คต ิ
     

7 จุดประสงค์การเรียนรูเ้รียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
8 ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
9 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
10 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน      
11 กิจกรรมการเรยีนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
12 กิจกรรมการเรยีนรู้เปน็กิจกรรมทีส่่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจริง      
14 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม      
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
17 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรูด้้วยตนเอง      
18 นักเรียนท าชิ้นงานที่ได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามที่ครูก าหนด

หรือการท าแบบฝึกหัดทัว่ไป 
     

19 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรยีนรู ้      
20 นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล      

 
ระดับคุณภาพของผลงาน 
5  หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก               4  หมายถึง คุณภาพในระดับดี     3 หมายถึง คุณภาพในระดับดีพอใช้ 
2 หมายถึง คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง   1 หมายถึง คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  100  คะแนน)             คิดเปน็คะแนนจริง................คะแนน (เต็ม 25 คะแนน) 

 
                                                                                                             ลงช่ือ...............................................ผูป้ระเมิน 

                (นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 
                ............/................/.............. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง พลเมืองดิจิทัล 

รหัสวิชา ว 33166   รายวชิา วิทยาการค านวณ          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 4 ชั่วโมง             ครูผู้สอน นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
 มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 

  
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 

การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ส าคัญของพลเมือง ในการเรียนรู้การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่าง  ๆรวมทั้งรู้จักเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบ ต่อสังคมในโลกยุคใหม่ ไปจนถึงผลกระทบของ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม การเป็นพลเมืองดิจิทัล จ าเป็นต้องมี
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital intelligence Quotient) ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จ า เป็นต่อการ
ใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ทักษะการใช้สื่อและ การเข้าสังคมในโลกออนไลน์ มีความสามารถทางสังคม อารมณ์และ
การรับรู้ สามารถเผชิญกับ ความท้าทายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมเชิงบวก และการอยู่ในสังคมออนไลน์ผู้ใช้จ า เป็น
จะต้องมี จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ การรู้เท่าทันการหลอกลวงและอาชญากรรม ที่อาจเกิดขึ้น การ
ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายคอมพิวเตอร์เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย การกระท า ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560  
พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัติ คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บ ุค ค ล พ.ศ. 2562 โดยหากผู้ใช้มีความเข้าใจ และ ระมัดระวังไม่ให้กระท า 
ความผิดเกี่ยวกับการใช้งาน จะช่วยให้สังคมมีความสุข 

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 
  3.1 สาระการเรียนรู้  (K) 
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

- นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามบทบาทของการเป็น พลเมืองดิจิทัลยุคใหม ่
- จริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอรแ์ละกฎหมายคอมพิวเตอร ์

   3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    งานเศรษฐกิจพอเพียง 
   งานโรงเรียนปลอดขยะ 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
    นักเรียนสามารถใช้ความฉลาดทางดิจิทัลในการอยู่ร่วม กันในสังคมออนไลน์ 
 
 



 

 

  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
         เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ  
 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
        อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
        รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 



 

 

    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................ .............................. 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ.............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... ........................... 
 
4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิ้นงาน) 
  4.1 แบบทดสอบก่อนเรยีน 
 4.2 ใบงานที่ 2.1 เรื่อง เส้นทางการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 4.3 ใบงานที่ 2. 2 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ใกล้ตัว 
 4.4 แผนผังความคิด 

4.5 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- ตรวจใบงานที่ 2.1 - ใบงานที่ 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 2.2 - ใบงานที่ 2.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ 
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
ท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  ชั่วโมงท่ี 1-2 วิธีสอนแบบใช้ปญัหาเป็นฐาน (problem - based learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 ชั่วโมงท่ี 3-4 วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)   (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 



 

 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
   7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน การออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 หนว่ยการเรียนที่ 2 ออกแบบและสร้าง 
   7.1.2 ใบงานที่ 2.1 เรื่อง เส้นทางการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
   7.1.3 ใบงานที่ 2. 2 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ใกล้ตวั 
  7.1.4 https://www.youtube.com/watch?v=u9ASzo-m2qo 
  7.1.5 https://www.youtube.com/watch?v=NbjF3Ei-WNs 
  7. 1. 6 https://www.youtube.com/watch?v=Xi8O6dIxPzY 

7. 1. 7 https://www.youtube.com/watch?v=9ITCQ67274Q 
7. 1. 8  https://www.youtube.com/watch?v=ZosESE-5N48 
7. 1. 9 https://www.youtube.com/watch?v=HhMfUmT3EHU 
7. 1. 10  https://youtu.be/1IwZLH82PYM 
7. 1. 11 https://www.youtube.com/watch?v=J90Xx0LusAg 
7. 1. 12 วิดีโอเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 256 
7. 1. 13 วิดีโอเกี่ยวกับความแตกต่างของพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท า ความผดิเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 
7. 1. 14  วิดีโอเรื่องการกระท า ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
7.1.15 วิดีโอเรื่องการกระท า ความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
7.1.16  วิดีโอเรื่อง “ชัวร์ก่อนแชร์: Cover เพลงลง YouTube คือการละเมิดลิขสิทธิ์จริงหรือ?” 
https://youtu.be/npihcWpN51M 
7.1.17  วิดีโอเรื่อง “ประเทศไทยละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ติดอันดับ 7 ในเอเชีย” 
https://youtu.be/6CUrA1n9y7o 

 
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
   7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 

7.2.2 Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

8. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
........................................................ ........................................................................................................ .............. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
.................................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

        
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
 
11. ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
    (นายบัณฑิต บุญเพชร) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

12. ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
  
13. ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ .......................................................  
    ( นายบุญเลิศ แสวงทอง ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
    ( นางวลีรัตน ์ศิโรรัตน์ธัญโชค ) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8   เรื่อง  เส้นทางการเปน็พลเมอืงดิจิทัล 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                          จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  ปฏิบัติตนตามบทบาทของการเป็น พลเมืองดิจิทัลยุคใหม ่ (K) 
     2.  ใช้ความฉลาดทางดิจิทัลในการอยู่ร่วม กันในสังคมออนไลน ์(P) 
     3. เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  การเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital citizenship) เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ส า คัญของพลเมือง ในการเรียนรู้การใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและการป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ  รวมทั้งรู้จัก เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน มีความ
รับผิดชอบ ต่อสังคมในโลกยุคใหม่ ไปจนถึงผลกระทบของ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อสังคม การเป็นพลเมืองดิจิทัล จ าเป็นต้องมี
ความฉลาดทางดิจิทัล (DQ : Digital intelligence Quotient) ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จ าเป็นต่อการ
ใช้ชีวิตใน ฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ทักษะการใช้สื่อและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ มีความสามารถทาง สังคม อารมณ์และ
การรับรู้ สามารถเผชิญกับ ความท้าทายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม เชิงบวก 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  การเป็นพลเมืองดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัล   
     3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    งานเศรษฐกิจพอเพียง 
    
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    การเป็นพลเมืองดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัล  
 
 
 



 

 

 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 



 

 

    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง..................................................................................... ....... 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................ 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 4.2  ใบงานที่ 2.1 เรื่อง เส้นทางการเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
-  ตรวจ PowerPoint  
- ตรวจแผนผังความคิด 

แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

-  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- ตรวจใบงานที่ 2.1 - ใบงานที่ 2.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem - based learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 
 
 
 



 

 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1. ผู้สอนน า เข้าสู่บทเรียนโดยถามผู้เรียนว่า “ในชีวิตประจ า วันของนักเรียนมีความเกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีดิจิทัล
อะไรบ้าง และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นอย่างไร” ผู้สอนเน้นย้ า ให้ผู้เรียนทราบว่าในชีวิตประจ าวันผู้เรียนมีบทบาทเกี่ยวข้อง
กับการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 
 2. ผู้เรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัล โดยตั้งประเด็นค าถาม “การเป็นพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่ควรมีคุณลักษณะ
อย่างไร” และร่วมกันอภิปรายประเด็นความรู้จากวิดีโอ 
 
ขั้นสอน  
 3. ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ การเป็นพลเมืองดิจิทัล และการป้องกันตนเองและผู้อื่น จากหนังสือเรียน แล้วร่วมกันอภิปราย
แนวทางการเป็นพลเมืองดิจิทัลรวมถึง การป้องกันตนเองและผู้อื่น 
 4. ผู้สอนถามผู้เรียนว่า “เมื่อผู้เรียนเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้ว ผู้เรียนอาจจะต้องประสบกับ ภัยจากสังคมออนไลน์
อย่างไรบ้าง” 
 5. ผู้เรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับภัยคุกคามในสังคมออนไลน์ และให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุป ประเด็นสาระที่ได้จากการดู
วิดีโอ 
 6. ผู้สอนกล่าวเน้นย้ า ผู้เรียนว่า “การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามในสังคม ออนไลน์นอกจากจะมีIQ (ความ
ฉลาดทางเชาว์ปัญญา) และ EQ (ความฉลาดทาง อารมณ์) แล้ว ผู้เรียนจะต้องมีDQ (ความฉลาดทางดิจิทัล) ด้วย” 
 7.  ผู้เรียนดูวิดีโอเรื่อง “DQ : ความฉลาดทางดิจิทัล” 
 8.  ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน และแต่ละกลุ่มท า ใบกิจกรรมที่ 2.1 เส้นทางการเป็นพลเมืองดิจทิลั 
 
ขั้นสรุป 
 9. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ เรียนในฐานะพลเมืองดิจิทัล
และความฉลาดทางดิจิทัล และท า แบบส า รวจการเป็น พลเมืองดิจิทัลยุคใหม่เพ่ือประเมินผู้เรียน 
  10.  ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า 
    
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน วิทยาการค านวณ ม. 6    

7.1.2 https://www.youtube.com/watch?v=u9ASzo-m2qo 
   7.1.3 https://www.youtube.com/watch?v=NbjF3Ei-WNs 
   7. 1. 4 https://www.youtube.com/watch?v=Xi8O6dIxPzY 

7. 1. 5 https://www.youtube.com/watch?v=9ITCQ67274Q 
7. 1. 6  https://www.youtube.com/watch?v=ZosESE-5N48 
7. 1. 7 https://www.youtube.com/watch?v=HhMfUmT3EHU 
7. 1. 8  https://youtu.be/1IwZLH82PYM 
7. 1. 9 https://www.youtube.com/watch?v=J90Xx0LusAg 

 



 

 

  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 Youtube 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 2 เรื่อง พลเมืองดิจิทัล 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. พลเมืองดิจิทัลจะต้องมีความรับผิดชอบด้านใดบ้าง 
    ก. ความรับผดิชอบต่อผลประโยชน์ตนเอง  
 ข. ความรับผดิชอบต่อรายได้ที่พึงได้รับ 
 ค. ความรับผดิชอบต่อชุมชน  
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

2. เม่ือนักเรียนได้รับข้อความต่อไปนี้ในช่องทางแชท 
Facebook และ Line นักเรียนคดิว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร 
“เดือนนีเ้ป็นเดือนพเิศษ มี 5 ศุกร์ 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ 888 ปีจะ
มีครั้ง เรียกว่าถุงเงนิ ตามต าราฮวงจุ้ยส่งต่อ 5คน จะโชคดี” 
 ก. ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคด ี  
 ข. ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคลาภ 
 ค. ควรปรึกษาครหูรือผู้ปกครอง  
 ง. เก็บไว้คนเดียว ไม่บอกใคร 
 

3. ต้นกล้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเม่ือใช้งาน
เสร็จในห้องสมุด ต้นกลา้มีความรับผิดชอบด้านใด 
 ก. ความรับผดิชอบต่อตนเอง  
 ข. ความรับผดิชอบต่อครอบครวัและเพ่ือน 
 ค. ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม  
 ง. ความรับผดิชอบต่อเทคโนโลย ี
 

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม 
 ก. เกิดความไม่เสมอภาค  
 ข. เพ่ิมปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 ค. เกิดความเสยีหายแก่ข้อมูล  
 ง. เพ่ิมจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร ์
 

5.เมื่อเราต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจบน 
Facebook เราควรท าอย่างไร 
 ก. กด LIKE ก่อนแชร์  
 ข. คัดลอกมาเก็บไว้ก่อน 10 วัน แล้วจึงโพสต์ใหม่เป็นของ
เรา 
 ค. แสดงขอความขอบคุณก่อนน าไปแชร ์  
 ง. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน 
 

6. ถ้าต้องการเก็บหลักฐานการคุย/ติดต่อ เพื่อใช้ อ้างอิงใน
อนาคต ไม่ควร ใช้วิธีไหน 
 ก. Email 
 ข. LINE 
 ค. Facebook Massager 
 ง. โทรศัพท์ 
 

7. ข้อใดเป็นการทิ้งรอยเท้าดิจิทัล 
 ก. โพสต์ว่าไปกินข้าวกับแฟนที่ไหน 
 ข. อ่านอีเมล 
 ค. เล่นเกมส์ออนไลน ์  
 ง. อ่านบทความออนไลน ์
 

8. รหัสผ่าน (Password) แบบไหนที่เราควรตั้ง 
 ก. 12345678  
 ข. 00000000 
 ค. AqKjc_5!  
 ง. P@ssword 
 

9. พฤติกรรมใด จัดว่าเรามีอาการผดิปกติ ที่สมควรจะ
ปรับปรุงพฤติกรรม 
 ก. ไม่สนใจ LINE 
 ข. ไม่สนใจ Facebook 
 ค. ไม่สนใจ กระทู้ใน Pantip 
 ง. ถ้าไม่มีคนมากด LIKE โพสต์ของเราแล้ว จะเกิด
ความเครียด กังวล 
 

10. พฤติกรรมไหนจดัว่าเปน็โรคซึมเศร้าจาก Facebook 
 ก. มีคนมาโพสต์ต่อว่า จะเครียด 
 ข. ถ้าไม่มีใครกด LIKE จะเครียด กังวล 
 ค. ท าอะไรต้องถ่ายรูปลง Facebook เสมอ 
 ง. ถูกทุกข้อ



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9   เรื่อง  จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร ์
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                          จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  ใช้คอมพิวเตอร์ส า หรับการเป็นพลเมือง ดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม (K) 
     2.  เข้าใจการกระท า ผดิเกี่ยวกับกฎหมาย คอมพิวเตอร์ (P) 
     3. เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  การอยู่ในสังคมออนไลน์ผู้ใช้จ า เป็นจะต้องมี จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ การรู้เท่าทันการ
หลอกลวงและอาชญากรรม ที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ กฎหมายคอมพิวเตอร์เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย การ
กระท า ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล พ.ศ. 2562 โดยหากผูใ้ช้
มีความเข้าใจ และ ระมัดระวังไม่ให้กระท า ความผิดเกี่ยวกับการใช้งาน จะช่วยให้สังคมมีความสุข 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  จริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และกฎหมายคอมพิวเตอร์   
     3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    งานโรงเรียนปลอดขยะ 
    
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
                  จริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์และกฎหมายคอมพิวเตอร์   
 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   



 

 

   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 



 

 

  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง............................................................................................ 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................ 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 แบบทดสอบหลังเรียน 
 4.2  ใบงานที่ 2.2 เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ใกล้ตัว 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
-  ตรวจ PowerPoint  
- ตรวจแผนผังความคิด 

แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

-  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- ตรวจใบงานที่ 2.2 - ใบงานที่ 2.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es (5Es Instructional Model)   (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1. ผู้สอนน า เข้าสู่บทเรียนโดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่เกี่ยวกับการใช้ คอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีและส่งผลให้เกิดการกระท า ความผิดกฎหมายหรือจริยธรรม ทางด้านคอมพิวเตอร์โดยให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย และ
เสนอข้อคิดเห็น 
 
 
 



 

 

 
ขั้นสอน  
 2. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน ค้นหาสถานการณ์อ่ืน  ๆที่ผู้เรียนสนใจ และแสดงบทบาทสมมติ
จากสถานการณ์นั้น เพ่ือเชื่อมโยงให้เห็นถึงการกระท า ความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รวมทั้งบทลงโทษ จากนั้นน า มาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกัน 
 3. ผู้เรียนศึกษาหัวข้อกฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิทัล ในหนังสือเรียน 
 4. ผู้เรียนท า ใบกิจกรรมที่ 2.2 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ใกล้ตัว 
 
ขั้นสรุป 
 5. ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนอภิปรายสรุปเกี่ยวกับกฎหมายและมารยาทในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ 
  6.  ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า 
    
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน วิทยาการค านวณ ม. 6    

7. 1. 2 วิดีโอเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า ความผิดเกีย่วกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 256 
7. 1. 3 วิดีโอเกี่ยวกับความแตกต่างของพระราชบัญญัติว่าดว้ยการกระท า ความผิดเกี่ยวกับ 

คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท า ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560 
7. 1. 4  วิดีโอเรื่องการกระท า ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์
7.1.5 วิดีโอเรื่องการกระท า ความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ ์
7.1.6  วิดีโอเรื่อง “ชวัร์ก่อนแชร์: Cover เพลงลง YouTube คือการละเมิดลิขสิทธิ์จริงหรือ?” 

https://youtu.be/npihcWpN51M 
7.1.7  วิดีโอเรื่อง “ประเทศไทยละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ติดอันดับ 7 ในเอเชีย” 

https://youtu.be/6CUrA1n9y7o 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 Youtube 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 2 เรื่อง พลเมืองดิจิทัล 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. พลเมืองดิจิทัลจะต้องมีความรับผิดชอบด้านใดบ้าง 
    ก. ความรับผดิชอบต่อผลประโยชน์ตนเอง  
 ข. ความรับผดิชอบต่อรายได้ที่พึงได้รับ 
 ค. ความรับผดิชอบต่อชุมชน  
 ง. ถูกทุกข้อ 
 

2. เม่ือนักเรียนได้รับข้อความต่อไปนี้ในช่องทางแชท 
Facebook และ Line นักเรียนคดิว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร 
“เดือนนีเ้ป็นเดือนพเิศษ มี 5 ศุกร์ 5 เสาร์ 5 อาทิตย์ 888 ปีจะ
มีครั้ง เรียกว่าถุงเงนิ ตามต าราฮวงจุ้ยส่งต่อ 5คน จะโชคดี” 
 ก. ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคด ี  
 ข. ส่งต่อให้ครบ 5 คน จะได้โชคลาภ 
 ค. ควรปรึกษาครหูรือผู้ปกครอง  
 ง. เก็บไว้คนเดียว ไม่บอกใคร 
 

3. ต้นกล้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กเม่ือใช้งาน
เสร็จในห้องสมุด ต้นกลา้มีความรับผิดชอบด้านใด 
 ก. ความรับผดิชอบต่อตนเอง  
 ข. ความรับผดิชอบต่อครอบครวัและเพ่ือน 
 ค. ความรับผดิชอบต่อชุมชนและสังคม  
 ง. ความรับผดิชอบต่อเทคโนโลย ี
 

4. ไวรัสคอมพิวเตอร์ส่งผลกระทบอย่างไรต่อสังคม 
 ก. เกิดความไม่เสมอภาค  
 ข. เพ่ิมปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 ค. เกิดความเสยีหายแก่ข้อมูล  
 ง. เพ่ิมจ านวนผู้ใช้คอมพิวเตอร ์
 

5.เมื่อเราต้องการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจบน 
Facebook เราควรท าอย่างไร 
 ก. กด LIKE ก่อนแชร์  
 ข. คัดลอกมาเก็บไว้ก่อน 10 วัน แล้วจึงโพสต์ใหม่เป็นของ
เรา 
 ค. แสดงขอความขอบคุณก่อนน าไปแชร ์  
 ง. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน 
 

6. ถ้าต้องการเก็บหลักฐานการคุย/ติดต่อ เพื่อใช้ อ้างอิงใน
อนาคต ไม่ควร ใช้วิธีไหน 
 ก. Email 
 ข. LINE 
 ค. Facebook Massager 
 ง. โทรศัพท์ 
 

7. ข้อใดเป็นการทิ้งรอยเท้าดิจิทัล 
 ก. โพสต์ว่าไปกินข้าวกับแฟนที่ไหน 
 ข. อ่านอีเมล 
 ค. เล่นเกมส์ออนไลน ์  
 ง. อ่านบทความออนไลน ์
 

8. รหัสผ่าน (Password) แบบไหนที่เราควรตั้ง 
 ก. 12345678  
 ข. 00000000 
 ค. AqKjc_5!  
 ง. P@ssword 
 

9. พฤติกรรมใด จัดว่าเรามีอาการผดิปกติ ที่สมควรจะ
ปรับปรุงพฤติกรรม 
 ก. ไม่สนใจ LINE 
 ข. ไม่สนใจ Facebook 
 ค. ไม่สนใจ กระทู้ใน Pantip 
 ง. ถ้าไม่มีคนมากด LIKE โพสต์ของเราแล้ว จะเกิด
ความเครียด กังวล 
 

10. พฤติกรรมไหนจดัว่าเปน็โรคซึมเศร้าจาก Facebook 
 ก. มีคนมาโพสต์ต่อว่า จะเครียด 
 ข. ถ้าไม่มีใครกด LIKE จะเครียด กังวล 
 ค. ท าอะไรต้องถ่ายรูปลง Facebook เสมอ 
 ง. ถูกทุกข้อ



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
........................................................ ....................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู้ 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

5  =  มากทีสุ่ด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย     1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ 5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ครูผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวชิา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้      

2. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ      

4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      
5. ครูผู้สอนเขา้สอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      
6. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      
7. ครูผู้สอนมีปริมาณของเนื้อหาวชิาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
8. ครูผู้สอนมอบหมายงานใหผู้้เรยีนค้นคว้าเพิ่มเติม      
9. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      
10. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      

ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
1. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเ้รียน      

2. ครูผู้สอนมีเนื้อหาวิชาให้ความรูแ้ก่ผู้เรยีน      
3. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้      

4. ครูผู้สอนกระตุ้นใหเ้กิดความคดิริเริ่ม      
5. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

6. ครูผู้สอนกระตุ้นใหผู้้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ      
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคดิเห็นหรือซักถาม      
8. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

9. ครูผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้      
10. ครผูู้สอนมเีอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

11. ครูผู้สอนมเีอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
12. ครูผู้สอนมีปริมาณงานท่ีก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเตมิ      

13. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน      
14. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      
15. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรูร้ะหว่างสอน      
16. ครูผู้สอนเอาใจใสต่่อการสอนและเตรียมการสอน      
17. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน      



 

 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ 5 4 3 2 1 

18. ครูผู้สอนจดับรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      

19. ครูผู้สอนเปดิโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรยีน      
20. ครูผู้สอนจดัให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสรมิการเรียนรู้      
21. ครผูู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
22. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      
23. ครูผู้สอนส่งเสรมิประชาธิปไตย(Democracy)      

24. ครูผู้สอนส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
25. ครผูู้สอนส่งเสรมิภมูิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/35)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
   ( นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ ) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นายอนันต ์กระชอนสุข ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นางวลีรัตน ์ศิโรรัตน์ธัญโชค ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคนอ้ยวิทยา 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นายบุญเลิศ แสวงทอง ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคน้อยวทิยา 
          
 

เกณฑ์การประเมิน 

(4.50 – 5.00)    ระดบั    ดเียี่ยม   
(3.50 – 4.49)    ระดับ   ดีมาก 

  (2.50 – 3.49)    ระดับ    ด ี
  (1.50 – 2.49)    ระดับ   พอใช ้
  (1.00 – 1.49)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  
 



 

 

แบบประเมินการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยที ่ 3 เรื่อง  คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต 

ข้อที่ รายการประเมิน ระดับคะแนน 
5 4 3 2 1 

1 หน่วยการเรยีนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดที่สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน 

     

2 แผนการจดัการเรยีนรูส้อดคล้องสมัพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้      
3 แผนการจดัการเรยีนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรดัสัมพันธก์ัน      
4 การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรยีนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจต

คต ิ
     

7 จุดประสงค์การเรียนรูเ้รียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
8 ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
9 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
10 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน      
11 กิจกรรมการเรยีนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
12 กิจกรรมการเรยีนรู้เปน็กิจกรรมทีส่่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจริง      
14 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม      
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
17 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรูด้้วยตนเอง      
18 นักเรียนท าชิ้นงานที่ได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามที่ครูก าหนด

หรือการท าแบบฝึกหัดทัว่ไป 
     

19 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรยีนรู ้      
20 นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล      

 
ระดับคุณภาพของผลงาน 
5  หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก               4  หมายถึง คุณภาพในระดับดี     3 หมายถึง คุณภาพในระดับดีพอใช้ 
2 หมายถึง คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง   1 หมายถึง คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  100  คะแนน)             คิดเปน็คะแนนจริง................คะแนน (เต็ม 25 คะแนน) 

 
                                                                                                             ลงช่ือ...............................................ผูป้ระเมิน 

                (นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 
                ............/................/.............. 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

รหัสวิชา ว 33166   รายวชิา วิทยาการค านวณ          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 14 ชั่วโมง             ครูผู้สอน นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ป็นเทคโนโลยีที่ สร้างความฉลาดให้กับเครื่องจักร สามารถท างานแทนมนุษย์ได้ในหลาย
รูปแบบ จึงท า ให้ปัญญา ประดิษฐ์มีอิทธิพลต่อการด า เนินชีวิตประจ า วันของ มนุษย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

การประมวลผลแบบคลาวด์เป็นรูปแบบหนึ่งของการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งอ านวยความ
สะดวกให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานทรัพยากรเหล่านั้นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้อง สนใจว่าทรัพยากรที่ใช้นั้นอยู่ที่ใด 

 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือ เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน เพ่ือช่วยอ า นวยความสะดวกให้กับมนุษย์ และลด เวลาในการท า กิจกรรมต่าง ๆ  

Augmented Reality (AR) หรือ ความเป็นจริงเสริม เป็นการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุ เสมือนเข้าด้วยกัน 
กระบวนการท า งานของ AR เป็นการน า เข้าสภาพแวดล้อมจริงผ่านกล้องถ่ายรูป ซึ่งจะน า ไปแสดงเป็นฉากหลัง และเพ่ิมวัตถุ
เสมือน ซ้อนทับฉากหลังเพ่ือให้ได้ภาพซ้อนทับที่เสมือนจริง  

Virtual Reality (VR) หรือความเป็นจริง เสมือน เป็นเทคโนโลยีที่น า เสนอภาพและเนื้อหาที่ สร้างด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือ
จ า ลองโลกในความจริง โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้รู้สึกเสมือนอยู่ในสภาพ แวดล้อมจริง ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ  เช่น การมอง 
เห็น การได้ยิน การสัมผัส 

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 
  3.1 สาระการเรียนรู้  (K) 
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   - เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ 
   - การประมวลผลแบบคลาวด ์

-  แนวคิดและตัวอย่างอินเทอร์เนต็ของ สรรพสิ่ง 
-  แนวคิดและความส าคัญของเทคโนโลย ีAR และ VR 

   3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    - งานเศรษฐกิขพอเพียง 
   - งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 



 

 

  3.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
- ผลกระทบของเทคโนโลย ีปัญญาประดิษฐ์ 

   - ผลกระทบของการประมวลผล แบบคลาวด ์ 
- การออกแบบและใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

    - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีAR และVR 
 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
         เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ  
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
        อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
        รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 



 

 

    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน.......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง................................................................ .............................. 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ.............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................................................................................... ........................... 
 
4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิ้นงาน) 
  4.1 แบบทดสอบก่อนเรยีน 
 4.2 ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ตรรกะพารวย 
 4.3 ใบงานที่ 3. 2 เรื่อง AI เรียนรูอ้ย่างไร 
 4.4 ใบงานที่ 3. 3 เรื่อง สอน AI 
 4.5 ใบงานที่ 3. 4 เรื่อง รู้จักบริการคลาวด ์
 4.6 ใบงานที่ 3. 5 เรื่อง โรงเรยีนอัจฉริยะ 
 4.6 ใบงานที่ 3. 6 เรื่อง Show Temp และ Light 
 4.7 ใบงานที่ 3. 7 เรื่อง ระบบแจ้งเตือนและควบคุม 
 4.8 ใบงานที่ 3. 8 เรื่อง ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตดว้ย beebotte 
 4.9 ใบงานที่ 3. 9 เรื่อง ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตดว้ย hivemq 

4.10 ใบงานที่ 3. 10 เรื่อง เท่าไหรถ่ึงจะพอ 
4.11 ใบงานที่ 3. 11 เรื่อง D.I.Y. Google Cardboard VR 
4.12 แผนผังความคิด 
4.13 แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 
 
 



 

 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
-  ตรวจ PowerPoint  
- ตรวจแผนผังความคิด 

แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

-  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- ตรวจใบงานที่ 3.1 - ใบงานที่ 3.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 3.2 - ใบงานที่ 3.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 3.3 - ใบงานที่ 3.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 3.4 - ใบงานที่ 3.4 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 3.5 - ใบงานที่ 3.5 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 3.6 - ใบงานที่ 3.6 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 3.7 - ใบงานที่ 3.7 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 3.8 - ใบงานที่ 3.8 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 3.9 - ใบงานที่ 3.9 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 3.10 - ใบงานที่ 3.10 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 3.11 - ใบงานที่ 3.11 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจกิจกรรมท้ายหน่วย - กิจกรรมท้ายหน่วย ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ 
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
ท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  ชั่วโมงท่ี 1-2 วิธีสอนแบบใช้ปญัหาเป็นฐาน (problem - based learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 ชั่วโมงท่ี 3-4 วิธีสอนแบบใช้ปญัหาเป็นฐาน (problem - based learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 

ชั่วโมงท่ี 5-6 วิธีสอนแบบใช้ปญัหาเป็นฐาน (problem - based learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน)
 ชั่วโมงท่ี 7-8 วิธีสอนแบบเนน้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฎิสัมพันธ ์(Active Learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 ชั่วโมงท่ี 9-10 วิธีสอนแบบเนน้ผู้เรียนมีสว่นรว่มและปฎิสัมพันธ ์(Active Learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 

ชั่วโมงท่ี 11-12วิธีสอนแบบเน้นผู้เรียนมีสว่นรว่มและปฎิสัมพันธ์ (Active Learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 ชั่วโมงท่ี 13-14วิธีสอนแบบเน้นผู้เรียนมีสว่นรว่มและปฎิสัมพันธ์ (Active Learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 
 



 

 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
   7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐานวิทยาการค านวณ ม.6 
   7.1.2 ใบงานที่ 3.1 เรื่อง ตรรกะพารวย 
  7.1.3 ใบงานที่ 3. 2 เรื่อง AI เรียนรู้อย่างไร 
  7.1.4 ใบงานที่ 3. 3 เรื่อง สอน AI 
  7.1.5 ใบงานที่ 3. 4 เรื่อง รู้จักบริการคลาวด ์
  7.1.6 ใบงานที่ 3. 5 เรื่อง โรงเรียนอัจฉริยะ 
  7.1.7 ใบงานที่ 3. 6 เรื่อง Show Temp และ Light 
  7.1.8 ใบงานที่ 3. 7 เรื่อง ระบบแจ้งเตือนและควบคุม 
  7.1.9 ใบงานที่ 3. 8 เรื่อง ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตดว้ย beebotte 
  7.1.10 ใบงานที่ 3. 9 เรื่อง ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย hivemq 

7.1.11 ใบงานที่ 3. 10 เรื่อง เท่าไหร่ถึงจะพอ 
7.1.12 ใบงานที่ 3. 11 เรื่อง D.I.Y. Google Cardboard VR 

   7.1.13 วิดีโอเรื่อง “Computer Science Field Guide: Artificial Intelligence (extended video)” 
https://youtu.be/ia-oYtacJHE 
  7.1.5 วิดีโอ เรื่อง “มาท า ความรูจ้ักกับ Cloud Computing กันนะ” https://youtu.be/es0JOur3qFk 

7.1.6 https://kbide.org/ 
7.1.7 วิดีโอเรื่อง “Introducing AR view” https://youtu.be/uhdOzpblrm0 
7.1.8 วิดีโอเรื่อง “Google Earth VR” https://youtu.be/SCrkZOx5Q1M 
7.1.9 วิดีโอเรื่อง “VR Flight Simulator U.S Air Force” https://youtu.be/18rLyCEsdOQ 
 

 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
   7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 

7.2.2 Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

8. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
......................................................................... ....................................................................................... .............. 
............................................................................................................................. ................................................. 
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

        
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
 
11. ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
    (นายบัณฑิต บุญเพชร) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

12. ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
  
13. ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลงชื่อ .......................................................  
    ( นายบุญเลิศ แสวงทอง ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
    ( นางวลีรัตน ์ศิโรรัตน์ธัญโชค ) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10  เรื่อง  ปัญญาประดิษฐ ์(1) 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                          จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. เข้าใจหลักการท า งานเบื้องต้นของ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (K) 
     2. วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อการด าเนนิชีวิต (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้น ในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความฉลาดให้กับเครื่องจักร สามารถท างาน แทนมนุษย์ได้ในหลาย
รูปแบบ จึงท า ให้ปัญญา ประดิษฐ์มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ มนุษย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์ 
   
     3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    - งานเศรษฐกิจพอเพียง 
   - งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์ 
 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   



 

 

   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 



 

 

 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................ 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 แบบทดสอบก่อนเรียน 
 4.2 กิจกรรมที่ 3.1 ตรรกะพารวย 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
-   ตรวจใบงานที่ 3.1 -  ใบงานที่ 3.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem - based learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1. ผู้สอนน า เข้าสู่บทเรียนโดยเปิดเว็บไซต์ https://playtictactoe.org/ เพ่ือเล่นเกม Tic-Tac-Toe ร่วมกับผู้เรียนในห้อง 
จากนั้นเลือกวิธีเล่นแบบแข่งขันกับเครื่อง โดยแบ่ง การเล่นเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ให้ผู้เรียนใช้ขั้นตอนวิธีการเล่นของตนเอง และ
รอบที่ 2 ใช้ขั้นตอนวิธีการเล่นจากบัตรค า สั่ง Tic-Tac-Toe และเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการ เล่นด้วยตนเองกับการเล่นตามบัตร
ค า สั่ง 
  
 
 



 

 

ขั้นสอน  
 2. ผู้สอนอธิบายเชื่อมโยงถึงกระบวนการคิดของปัญญาประดิษฐ์ว่า ในยุคแรก การตัดสิน ใจของปัญญาประดิษฐ์นั้นใช้
วิธีการสร้างกฎส า หรับการตัดสินใจ เช่นเดียวกับการตัดสิน ใจในการเล่นเกม Tic-Tac-Toe ตามกฎในบัตรค า สั่ง 
 3. ผู้สอนอธิบายเพ่ิมเติมโดยยกตัวอย่างกฎ เพ่ือให้ปัญญาประดิษฐ์ใช้ในการตัดสินใจส า หรับ วินิจฉัยโรคว่าเป็นปอด
อักเสบหรือไม่ ดังนี้  
 กฎข้อที่ 1 ถ้ามีอาการไอ และหายใจหอบ และติดเชื้อไวรัส แล้ว ปอดอักเสบ  
 กฎข้อที่ 2 ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 37.5 °C แล้ว มีไข ้ 
 กฎข้อที่ 3 ถ้ามีไข้ และอาการนานกว่า 14 วัน แล้ว ติดเชื้อไวรัส 
 4. ผู้สอนใช้กฎดังกล่าวในการอภิปรายร่วมกับผู้เรียนเรื่องการให้เหตุผลโดยการอนุมาน 
ตัวอย่างค า ถาม  ถ้า มีอาการไอ หายใจหอบ มานาน 14 วัน และอุณหภูมิร่างกาย มากกว่า 37.5 °C จะสรุปได้อย่างไร 
วิธีท า  
 การอนุมานรอบที่ 1 ข้อเท็จจริงที่ก า หนดให้ คือ อาการไอ หายใจหอบ เป็นมา นาน 14 วัน และอุณหภูมิร่างกาย
มากกว่า 37.5 °C 
  จากกฎข้อที่ 2 จะท า ให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ คือ มีไข้ ดังนั้นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ทั้งหมด คือ อาการไอ หายใจหอบ 
เป็นมานาน 14 วัน อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 °C และมีไข ้
  จากกฎข้อที่ 3 จะท า ให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ คือ ติดเชื้อไวรัส ดังนั้นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ทั้งหมด คือ อาการไอ หายใจ
หอบ เป็นมานาน 14 วัน อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 °C มีไข้ และติดเชื้อไวรัส 
 การอนุมานรอบที่ 2 
  จากกฎข้อที่ 1 ท า ให้ได้ข้อสรุปคือ ปอดอักเสบ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า มีอาการไอ หายใจหอบ เป็นมานาน 14 วัน มี
อุณหภูมิร่างกาย มากกว่า 37.5 °C มีไข้ และติดเชื้อไวรัส ส่งผลให้ปอดอักเสบ 
 5. ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 2.1 ปัญญาประดิษฐ์ ในหนังสือเรียน และท า ใบกิจกรรมที่ 3.1 ตรรกะพารวย 
 
ขั้นสรุป 
 6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปการให้เหตุผลโดยการอนุมานซึ่งเป็นการแทนความรู้ รูปแบบหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์
ในยุคแรก 
 7. ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า  
   
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐานวิทยาการค านวณ ม. 6 

   7.1.2 https://playtictactoe.org/ 
7.1.3 บัตรค า สั่ง Tic-Tac-Toe 

 
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 Youtube 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ปัญญาประดิษฐ์ (AI-Artificial Intelligence) 
ประกอบด้วย 3 สิ่ง สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ใช่ 
 ก. การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural 
language processing) ซึ่งหมายถึงการท าให้
คอมพิวเตอร์สามารถพูด อ่าน และเข้าใจภาษาที่มนุษย์
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ข. หุ่นยนต์ (Robotics) คือการสร้างหุ่นยนต์ที่
เคลื่อนไหวเรียนแบบมนุษย์ สามารถเข้าใจค าสั่ง และ
เคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสม 
 ค. ระบบผู้เชี่ยวชาญ(Expert Systems) คือการ
พัฒนาให้คอมพิวเตอร์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เหมือนที่มนุษย์เชี่ยวชาญ และสามารถคิด หรือ
ตัดสินใจท าในสิ่งที่เหมาะสม 
 ง. ระบบปกป้องตนเองจากภยันอันตราย (Self 
protection) เพราะการประดิษฐ์ปัญญาจะต้องท าให้
ปัญญานั้นรู้จักการปกป้อง เพ่ือให้เกิดความอยู่รอด 
เหมือนสัญชาติญาณของสัตว์ที่ต้องการความอยู่รอด
เป็นอันดับแรก 
 

2.  ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของระบบเชี่ยวชาญ (Expert 
systems) 
 ก.  ระบบการใช้สัญญาณเตือนทางการแพทย์ 
 ข. การพยากรณ์อากาศ 
 ค. การวิเคราะห์โรค เช่นระบบ MYCIN ที่รู้จักกัน
แพร่หลาย โดยรับข้อมูลต่าง ๆ ของคนไข้ และท าการ
สรุปผลแจ้งให้หมอทราบต่อไป 
 ง. ระบบกังหันวิดน้ าเข้านา ที่ประดิษฐ์โดยชาวนาผู้
ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และทุนแรง แทนการที่
จะต้องใช้กระป๋องไปวิดน้ าเข้านาเอง 
 

3.  เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้เกิดความเสมอภาคในสงัคม 
 ก. ช่วยกระจายโอกาส 
 ข. ช่วยเสริมสร้างรายได ้
 ค. ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม 
 ง. ช่วยลดความเสีย่งในการตกงาน 

4.  เทคโนโลยีใดต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การท างาน 
 ก. เทคโนโลยีเสมือนจรงิ 
 ข. ปัญญาประดิษฐ ์
 ค. ความเป็นจริงเสริม 
 ง. การประมวลผลแบบคลาวด ์
 

5.  ข้อใดคือประโยชนโ์ดยตรงที่ได้จากการน าเทคโนโลยี
อินเทอร์เนต็ของสรรพสิ่ง (Internet og Things:IoT) มาใช้ใน
การท าการเกษตร 
 ก. ป้องกันราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
 ข. ได้ข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลในการท าการเกษตร 
 ค. สามารถจดัสรรพ้ืนที่ท าการเกษตรได้อย่างคุ้มค่า 
 ง. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสินค้าทางการเกษตร 
 

6.  ข้อความใดกลา่วถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ IoT 
 ก. ข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ท าให้เกิดวิทยาการข้อมูล (data 
science) 
 ข. อุปกรณ์ IoT มีความปลอดภัยของข้อมูลสูงกว่าอุปกรณ์
ที่ไม่เป็น IoT 
 ค. ข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นจึงจะน ามา
วิเคราะห์ได ้
 ง. IoT ท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแลกเปลีย่น
ข้อมูลระหว่างกันได้ 
 

7.  เทคโนโลยีใดส าคัญที่สุดในการท างานของเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือน (Virtual Reality:VR) 
 ก. แว่นตาแสดลงผล 3 มิติ 
 ข. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ค. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 ง. การประมวลผลแบบคลาวด ์
 
 
 
 
 
 



 

 

8 .  ข้อความใด กลา่วถูกต้องเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
 ก. ปัญญาประดิษฐ์สามารถน ามาใช้ชว่ยในการแปลภาษาได้ 
 ข. อุปกรณ์ IoT ท าให้ประหยัดค่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ประมวลผล 
 ค. หมวกความเป็นจริงเสริมมีราคาถูกและมีการใช้งานเพ่ือ
ความบันเทิงอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
 ง. การใช้เซนเซอร์วัดคุณภาพของดิน ความชื้นหรือสภาพ
อากาศ เป็นตวัอย่างของอุปกรณ์ความเป็นจริงเสมือน 
 

9.  ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติในเซเว่นไม่ถือว่าเป็น AI เพราะ
ขาดองค์ประกอบใด 
 ก. การรับรู้ เพราะไม่สามารถรบัรู้ว่ามคีนเดินมาได ้
 ข. การมีปฏิสัมพันธ ์เพราะไม่มีการทักทายลูกค้าเวลาเข้า 
 ค. ผลกระทบต่อการด ารงชวีิต เพราะคนไม่ต้องเปลื่ยนการ
กระท าใด ๆ  เมื่อมีประตูอัตโนมัติเข้ามา 
 ง. การเรียนรู้ความสามารถในการเปิด-อัตโนมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  นายแดง ใช้นาฬิกา First Band ให้การจับ
สัญญาณการเต้นของหัวใจโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์ทา
งบลูทูธในแอปพลิเคชั่น First Fit และเก็บข้อมูลใน
ระบบคลาวด์ ซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้หากไม่มีอินเตอร์เน็ต
ยังคงสามารถท างานโดยเช็คประวัติย้อนหลังได้ 
จากข้อความข้างต้น องค์ประกอบของ iot ใดไม่ได้ถูก
กล่าวถึง 
 ก.  สมองกลฝังตวั 
 ข. เกตเวย์และเครือข่าย 
 ค. ส่วนสนับสนุนการใหบ้ริการ 
 ง. แอปพลิเคชั่น



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
........................................................ ....................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11       เรื่อง  ปัญญาประดิษฐ ์(2) 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                          จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. เข้าใจหลักการท า งานเบื้องต้นของ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (K) 
     2. วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อการด าเนนิชีวิต (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้น ในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความฉลาดให้กับเครื่องจักร สามารถท างาน แทนมนุษย์ได้ในหลาย
รูปแบบ จึงท า ให้ปัญญา ประดิษฐ์มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ มนุษย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์ 
   
     3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    - งานเศรษฐกิจพอเพียง 
   - งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์ 
 
 
 
 



 

 

  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 

 

    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง..................................................................................... ....... 
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................ 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 กิจกรรมที่ 3.2  AI เรียนรู้ อย่างไร 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-   ตรวจใบงานที่ 3.2 -  ใบงานที่ 3.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem - based learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1. ผู้สอนน า เข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยให้ผู้เรียนดูวิดีโอเรื่อง “Computer Science Field 
Guide: Artificial Intelligence (extended video)” แล้วตอบค า ถามต่อไปนี้ 
  หุ่นยนต์ท า งานอย่างไร  



 

 

  หุ่นยนต์คิดเองหรือมีผู้ควบคุมสั่งการ  
  หุ่นยนต์มีการท า งานแทนมนุษย์ในเรื่องใดบ้าง  
 
ขั้นสอน  
 2. ผู้เรียนศึกษาหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในหนังสือเรียน 
 3. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยให้แต่ละคนในกลุ่มศึกษาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่อไปนี้ แล้ว
น า เสนอการท า งานของแต่ละโปรแกรมที่ท า การศึกษา ให้เพ่ือนในกลุ่มฟัง 
  https://www.autodraw.com/ 
  Voice Notes ดาวน์โหลดจาก Google play หรือ Voice Texting Pro จาก  
App Store หรือโปรแกรมอ่ืนที่คล้ายกัน 
  Google Translate 
  Luxand 
 4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และตอบค า ถามในใบกิจกรรมที่ 3.2 AI เรียนรู้ อย่างไร 
 
ขั้นสรุป 
 5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายถึงการท า งานของปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่เบื้องหลังการ ท า งาน ของแต่ละเว็บไซต์ 
หรือแอปพลิเคชัน 
 6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปการท า งานของปัญญาประดิษฐ์ 
 7. ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า  
   
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐานวิทยาการค านวณ ม. 6 

   7.1.2 https://www.autodraw.com/ 
7.1.3 https://playtictactoe.org/ 

 
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
........................................................ ....................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 12  เรื่อง  ปัญญาประดิษฐ ์(3) 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                          จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. เข้าใจหลักการท า งานเบื้องต้นของ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (K) 
     2. วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อการด าเนนิชีวิต (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้น ในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่สร้างความฉลาดให้กับเครื่องจักร สามารถท างาน แทนมนุษย์ได้ในหลาย
รูปแบบ จึงท า ให้ปัญญา ประดิษฐ์มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของ มนุษย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                  เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์ 
   
     3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    - งานเศรษฐกิจพอเพียง 
   - งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ์ 
 
 
 
 



 

 

  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 

 

    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................ 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 กิจกรรมที่ 3.3  สอน AI 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-   ตรวจใบงานที่ 3.3 -  ใบงานที่ 3.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem - based learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1. ผู้สอนกล่าวน า ถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ เครื่องจากข้อมูล 
  
  



 

 

 
ขั้นสอน  
 2. ผู้เรียนเข้าเว็บไซต์ https://teachablemachine.withgoogle.com/ เพ่ือสอนให้ คอมพิวเตอร์เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาพ 
เสียง และท่าทาง และท า ใบกิจกรรมที่ 3.3 สอน AI ตอนที่ 1 
 3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายการสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาพ เสียง และท่าทาง 
 4. ผู้เรียนเข้าเว็บไซต์ https://selfdrivingcars.mit.edu/deeptraffic/ เพ่ือศึกษาและ สอนปัญญาประดิษฐ์ให้เรียนรู้
เกี่ยวกับการขับรถยนต์ และท า ใบกิจกรรมที่ 3.3 สอน AI  
 5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายการสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้การขับรถยนต์จาก ตัวแปรที่เป็นปัจจัยต่าง ๆ  ใน
การขับรถยนต์ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว 
 
ขั้นสรุป 
 6. ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนัสรุปแนวคิด นวตักรรม และผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ 
 7. ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า  
   
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐานวิทยาการค านวณ ม. 6 

   7.1.2 https://teachablemachine.withgoogle.com/ 
7.1.3 https://selfdrivingcars.mit.edu/deeptraffic/ 

 
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
..................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ..................................................................... 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 13  เรื่อง  บริการคลาวด ์
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                          จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. อธิบายแนวคิดและความส า คัญของการ ประมวลผลแบบคลาวด์ (K) 
     2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพ่ือ อ า นวยความสะดวกในชีวิตประจ า วัน (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้น ในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  การประมวลผลแบบคลาวด์ เป็นรูปแบบหนึ่ง ของการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่าน อินเทอร์เน็ต ซึ่งอ า นวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถ ใช้งานทรัพยากรเหล่านั้นได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้อง สนใจว่าทรัพยากรที่ใช้นั้นอยู่ที่ใด 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                 การประมวลผลแบบคลาวด์ 
   
     3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    - งานเศรษฐกิจพอเพียง 
   - งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    ผลกระทบของการประมวลผล แบบคลาวด ์ 
 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  



 

 

   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 



 

 

 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................ 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 กิจกรรมที่ 3.4  รู้จักบริการคลาวด์ 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-   ตรวจใบงานที่ 3.4 -  ใบงานที่ 3.4 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบเน้นผู้เรียนมีส่วนรว่มและปฎิสัมพันธ ์(Active Learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1. ผู้สอนน า เข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนดูวิดีโอเรื่อง “มาท า ความรู้จักกับ Cloud Computing กันนะ” จากนั้นตั้งค า 
ถามให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน  เช่น 
  การประมวลผลแบบคลาวด์ท า งานอย่างไร  
  ข้อดีและข้อจ า กัดของการประมวลผลแบบคลาวด์  
  นักเรียนสามารถน า การประมวลผลแบบคลาวด์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ า วันของ นักเรียนได้อย่างไร 
  
 



 

 

ขั้นสอน  
 2. ผู้เรียนศึกษาหัวข้อเรื่อง การประมวลผลแบบคลาวด์ ในหนังสือเรียน 
 3. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้นศึกษาหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย (Dropbox, Google G-suite, 
Microsoft Office 365) และบันทึกลงใบกิจกรรมที่ 3.4 รู้จักบริการคลาวด์ 
 4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน า เสนอ และสาธิตวิธีการใช้งาน ตามหัวข้อของกลุ่มตนเอง 
 
ขั้นสรุป 
 5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวคิด ข้อดีและข้อจ า กัดของบริการคลาวด์ประเภทต่าง ๆ  
 6. ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า  
   
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐานวิทยาการค านวณ ม. 6 

   7.1.2 วิดีโอ เรื่อง “มาท า ความรูจ้ักกับ Cloud Computing กันนะ” 
https://youtu.be/es0JOur3qFk 

7.1.3 https://www.dropbox.com/th_TH 
7.1.4 https://gsuite.google.com/ 
7.1.5 https://www.office.com/ 

 
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 14  เรื่อง  โรงเรียนอัจฉรยิะ (1) 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                          จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. อธิบายแนวคิดและหลักการท า งานของ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (K) 
     2. การออกแบบและใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้น ในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือ เชื่อมต่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน เพ่ือช่วยอ า นวยความสะดวกให้กับมนุษย์ และลด เวลาในการท า กิจกรรมต่าง ๆ  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                 แนวคิดและตัวอย่างอินเทอร์เน็ตของ สรรพสิ่ง 
   
     3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    - งานเศรษฐกิจพอเพียง 
   - งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    การออกแบบและใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  



 

 

   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 



 

 

 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................ 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 กิจกรรมที่ 3.5  โรงเรียนอัจฉริยะ 
 4.2 กิจกรรมที่ 3.6 Show Temp และ Light 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-   ตรวจใบงานที่ 3.5 -  ใบงานที่ 3.5 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
-   ตรวจใบงานที่ 3.6 -  ใบงานที่ 3.6 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบเน้นผู้เรียนมีส่วนรว่มและปฎิสัมพันธ ์(Active Learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1. ผู้สอนน า เข้าสู่บทเรียนโดยถามผู้เรียนว่า “นักเรียนอยากควบคุมสิ่งใดภายในบ้านโดย ใช้โทรศัพท์มือถือบ้าง เพราะ
เหตุใด” และชี้ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของ IoT  
 
ขั้นสอน  
 2. ผู้เรียนศึกษาหัวข้อเรื่อง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในหนังสือเรียน 



 

 

 3. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท า ใบกิจกรรมที่ 3.5 โรงเรียนอัจฉริยะ 
 4. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาน า เสนอโรงเรียนอัจฉริยะ และร่วมกันอภิปรายระบบ การท า งานที่มีการใช้
เทคโนโลยี IoT ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน หรือการใช้ ชีวิตประจ าวัน 
 5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท า ใบกิจกรรมที่ 3.6 Show temp และ Light 
 
ขั้นสรุป 
 6. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องการประหยัดค่าไฟฟ้าในห้องคอมพิวเตอร์ โดย ใช้เทคโนโลยี IoT 
 7. ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า  
   
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐานวิทยาการค านวณ ม. 6 

   7.1.2 https://kbide.org/ 
 
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
........................................................ ....................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 15  เรื่อง  โรงเรียนอัจฉรยิะ (2) 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                          จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. อธิบายแนวคิดและหลักการท า งานของ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (K) 
     2. การออกแบบและใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้น ในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือ เชื่อมต่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่าง ๆ  เข้าด้วยกัน เพ่ือช่วยอ า นวยความสะดวกให้กับมนุษย์ และลด เวลาในการท า กิจกรรมต่าง ๆ  
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                 แนวคิดและตัวอย่างอินเทอร์เน็ตของ สรรพสิ่ง 
   
     3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    - งานเศรษฐกิจพอเพียง 
   - งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    การออกแบบและใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  



 

 

   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 



 

 

 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................ 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 กิจกรรมที่ 3.7  ระบบแจ้งเตือนและควบคุม 
 4.2 กิจกรรมที่ 3.8 ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต beebotte 
 4.3 กิจกรรมที่ 3.9 ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต hivemq 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-   ตรวจใบงานที่ 3.7 -  ใบงานที่ 3.7 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
-   ตรวจใบงานที่ 3.8 -  ใบงานที่ 3.8 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
-   ตรวจใบงานที่ 3.9 -  ใบงานที่ 3.9 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบเน้นผู้เรียนมีส่วนรว่มและปฎิสัมพันธ ์(Active Learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1. ผู้สอนน า เข้าสู่บทเรียนโดยถามผู้เรียนว่า “นักเรียนอยากควบคุมสิ่งใดภายในบ้านโดย ใช้โทรศัพท์มือถือบ้าง เพราะ
เหตุใด” และชี้ให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของ IoT  
 



 

 

ขั้นสอน  
 2. ผู้เรียนศึกษาหัวข้อเรื่อง อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในหนังสือเรียน 
 3. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  
 4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท า ใบกิจกรรมที่ 3.7 ระบบแจ้งเตือนและควบคุม 
 5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท า ใบกิจกรรมที่ 3.8 , 3.9 ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต  
 6. ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน า เสนอใบกิจกรรมที่ 5.4 และแนวทางพัฒนาในอนาคต 
 
ขั้นสรุป 
  
 7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการท า กิจกรรม และการใช้ประโยชน์จาก IoT 
 8. ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า  
   
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐานวิทยาการค านวณ ม. 6 

   7.1.2 https://kbide.org/ 
 
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 Youtube 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................................................................................................... .......................... 
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 16  เรื่อง  AR-VR 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166    กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                          จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
 มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1. อธิบายแนวคิดและความส า คัญของ เทคโนโลยี AR และ VR (K) 
     2. ค้นหาและประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยAีR และ VR (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้น ในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 
  Augmented Reality (AR) หรือ ความเป็น จริงเสริม เป็นการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุเสมือนเข้าด้วยกัน 
กระบวนการท างานของ AR เป็นการน า เข้าสภาพแวดล้อมจริงผ่านกล้องถ่ายรูป ซึ่งจะน า ไปแสดงเป็นฉากหลัง และเพ่ิมวัตถุ
เสมือน ซ้อนทับฉากหลังเพ่ือให้ได้ภาพซ้อนทับที่เสมือนจริง 
  Virtual Reality (VR) หรือความเป็นจริง เสมือน เป็นเทคโนโลยีที่น า เสนอภาพและเนื้อหาที ่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือ
จ า ลองโลกในความจริง โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้รู้สึกเสมือนอยู่ในสภาพ แวดล้อมจริง ผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ  เช่น การมอง 
เห็น การได้ยิน การสัมผัส 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
  3.1 สาระการเรียนรู้   
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
                 แนวคิดและความส าคัญของเทคโนโลยี AR และ VR 
   
     3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   - งานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ  
    การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีAR และVR 
 
 



 

 

  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
   -  มีวินัย  
   -  ใฝ่เรียนรู้   
   -  มุ่งมั่นในการท างาน 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 

 

    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน......................................................................... 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................ 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ........................ 
 
4. ภาระงาน (ทุกภาระงานที่เกิดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  4.1 กิจกรรมที่ 3.10  เท่าไหร่ถึงจะพอ 
 4.2 กิจกรรมที่ 3.11 D.I.Y. Google Cardboard VR 
 4.3 แบบประเมินหลังเรียน 
 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
- ตรวจแผนผังความคิด แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
-   ตรวจแบบประเมินหลังเรียน -  แบบประเมินหลังเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
-   ตรวจใบงานที่ 3.10 -  ใบงานที่ 3.10 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
-   ตรวจใบงานที่ 3.11 -  ใบงานที่ 3.11 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้  
    วิธีสอน วิธสีอนแบบเน้นผู้เรียนมีส่วนรว่มและปฎิสัมพันธ ์(Active Learning) (ระบุเทคนิค / วิธีการสอน) 
 
 
 



 

 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1. ผู้สอนน า เข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชมวิดีโอ เรื่อง “Introducing AR view” และ “Google Earth VR” หรือ “VR 
Flight Simulator U.S. Air Force” ตามล า ดับ พร้อมตั้งค า ถาม “เทคโนโลยีที่ปรากฏในวิดีโอช่วยอ า นวยความสะดวกในชีวิต
ประจ า วัน ได้อย่างไร” 
แนวค าตอบ  
  จ าลองการผ่าตัดของแพทย์  
  จ าลองตัวอย่างสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ  
  จ าลองการบินของนักบิน  
 
ขั้นสอน  
 2. ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 2.4 เทคโนโลยีเสมือนจริง ในหนังสือเรียน 
 3. ผู้เรียนท า ใบกิจกรรมที่ 3.10  เท่าไหร่ถึงจะพอ 
 4. ผู้สอนตั้งค า ถาม “กลุ่มใดใช้เงินค่ากระเบื้องและวอลเปเปอร์น้อยที่สุด” พร้อมให้กลุ่ม ดังกล่าวน า เสนอวิธีการ
ปฏิบัติและขั้นตอนการค า นวณ และอภิปรายร่วมกัน 
 5. ผู้สอนตั้งค า ถามเพ่ิมเติม เช่น “มีวิธีอ่ืนในการค า นวณค่ากระเบื้องและวอลเปเปอร์ที่ อยากน า เสนออีกหรือไม่” 
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
 6. ผู้เรียนศึกษาและท า ใบกิจกรรมที่ 6.2 D.I.Y. Google Cardboard VR 
 
ขั้นสรุป 
 7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้และยกตัวอย่าง AR และ VR เพ่ิมเติม 
 8. ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า  
   
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
    7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐานวิทยาการค านวณ ม. 6 

   7.1.2 วิดีโอเรื่อง “Introducing AR view” https://youtu.be/uhdOzpblrm0 
   7.1.3 วิดีโอเรื่อง “Google Earth VR” https://youtu.be/SCrkZOx5Q1M 
   7.1.4  วิดีโอเรื่อง “VR Flight Simulator U.S Air Force” https://youtu.be/18rLyCEsdOQ 
 
 7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
    7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 
    7.2.2 Youtube 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบหลังเรียน 
หน่วยที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ปัญญาประดิษฐ์ (AI-Artificial Intelligence) 
ประกอบด้วย 3 สิ่ง สิ่งใดต่อไปนี้ไม่ใช่ 
 ก. การประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural 
language processing) ซึ่งหมายถึงการท าให้
คอมพิวเตอร์สามารถพูด อ่าน และเข้าใจภาษาที่มนุษย์
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ข. หุ่นยนต์ (Robotics) คือการสร้างหุ่นยนต์ที่
เคลื่อนไหวเรียนแบบมนุษย์ สามารถเข้าใจค าสั่ง และ
เคลื่อนไหวได้อย่างเหมาะสม 
 ค. ระบบผู้เชี่ยวชาญ(Expert Systems) คือการ
พัฒนาให้คอมพิวเตอร์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เหมือนที่มนุษย์เชี่ยวชาญ และสามารถคิด หรือ
ตัดสินใจท าในสิ่งที่เหมาะสม 
 ง. ระบบปกป้องตนเองจากภยันอันตราย (Self 
protection) เพราะการประดิษฐ์ปัญญาจะต้องท าให้
ปัญญานั้นรู้จักการปกป้อง เพ่ือให้เกิดความอยู่รอด 
เหมือนสัญชาติญาณของสัตว์ที่ต้องการความอยู่รอด
เป็นอันดับแรก 
 

2.  ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของระบบเชี่ยวชาญ (Expert 
systems) 
 ก.  ระบบการใช้สัญญาณเตือนทางการแพทย์ 
 ข. การพยากรณ์อากาศ 
 ค. การวิเคราะห์โรค เช่นระบบ MYCIN ที่รู้จักกัน
แพร่หลาย โดยรับข้อมูลต่าง ๆ ของคนไข้ และท าการ
สรุปผลแจ้งให้หมอทราบต่อไป 
 ง. ระบบกังหันวิดน้ าเข้านา ที่ประดิษฐ์โดยชาวนาผู้
ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และทุนแรง แทนการที่
จะต้องใช้กระป๋องไปวิดน้ าเข้านาเอง 
 

3.  เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลให้เกิดความเสมอภาคในสงัคม 
 ก. ช่วยกระจายโอกาส 
 ข. ช่วยเสริมสร้างรายได ้
 ค. ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม 
 ง. ช่วยลดความเสีย่งในการตกงาน 

4.  เทคโนโลยีใดต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การท างาน 
 ก. เทคโนโลยีเสมือนจรงิ 
 ข. ปัญญาประดิษฐ ์
 ค. ความเป็นจริงเสริม 
 ง. การประมวลผลแบบคลาวด ์
 

5.  ข้อใดคือประโยชนโ์ดยตรงที่ได้จากการน าเทคโนโลยี
อินเทอร์เนต็ของสรรพสิ่ง (Internet og Things:IoT) มาใช้ใน
การท าการเกษตร 
 ก. ป้องกันราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
 ข. ได้ข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ผลในการท าการเกษตร 
 ค. สามารถจดัสรรพ้ืนที่ท าการเกษตรได้อย่างคุ้มค่า 
 ง. เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสินค้าทางการเกษตร 
 

6.  ข้อความใดกลา่วถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ IoT 
 ก. ข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ท าให้เกิดวิทยาการข้อมูล (data 
science) 
 ข. อุปกรณ์ IoT มีความปลอดภัยของข้อมูลสูงกว่าอุปกรณ์
ที่ไม่เป็น IoT 
 ค. ข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นจึงจะน ามา
วิเคราะห์ได ้
 ง. IoT ท าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแลกเปลีย่น
ข้อมูลระหว่างกันได้ 
 

7.  เทคโนโลยีใดส าคัญที่สุดในการท างานของเทคโนโลยีความ
เป็นจริงเสมือน (Virtual Reality:VR) 
 ก. แว่นตาแสดลงผล 3 มิติ 
 ข. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 ค. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
 ง. การประมวลผลแบบคลาวด ์
 
 
 
 
 
 



 

 

8 .  ข้อความใด กลา่วถูกต้องเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 
 ก. ปัญญาประดิษฐ์สามารถน ามาใช้ชว่ยในการแปลภาษาได้ 
 ข. อุปกรณ์ IoT ท าให้ประหยัดค่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ประมวลผล 
 ค. หมวกความเป็นจริงเสริมมีราคาถูกและมีการใช้งานเพ่ือ
ความบันเทิงอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
 ง. การใช้เซนเซอร์วัดคุณภาพของดิน ความชื้นหรือสภาพ
อากาศ เป็นตวัอย่างของอุปกรณ์ความเป็นจริงเสมือน 
 

9.  ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติในเซเว่นไม่ถือว่าเป็น AI เพราะ
ขาดองค์ประกอบใด 
 ก. การรับรู้ เพราะไม่สามารถรบัรู้ว่ามคีนเดินมาได ้
 ข. การมีปฏิสัมพันธ ์เพราะไม่มีการทักทายลูกค้าเวลาเข้า 
 ค. ผลกระทบต่อการด ารงชวีิต เพราะคนไม่ต้องเปลื่ยนการ
กระท าใด ๆ  เมื่อมีประตูอัตโนมัติเข้ามา 
 ง. การเรียนรู้ความสามารถในการเปิด-อัตโนมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.  นายแดง ใช้นาฬิกา First Band ให้การจับ
สัญญาณการเต้นของหัวใจโดยเชื่อมต่อโทรศัพท์ทา
งบลูทูธในแอปพลิเคชั่น First Fit และเก็บข้อมูลใน
ระบบคลาวด์ ซึ่งแอปพลิเคชั่นนี้หากไม่มีอินเตอร์เน็ต
ยังคงสามารถท างานโดยเช็คประวัติย้อนหลังได้ 
จากข้อความข้างต้น องค์ประกอบของ iot ใดไม่ได้ถูก
กล่าวถึง 
 ก.  สมองกลฝังตวั 
 ข. เกตเวย์และเครือข่าย 
 ค. ส่วนสนับสนุนการใหบ้ริการ 
 ง. แอปพลิเคชั่



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

การประเมินตนเองประจ าหน่วยการเรียนการรู้ 
ค าชี้แจง  แบบประเมินนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินพฤติกรรมการสอนของครู เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยขอให้ท่านประเมินตนเองโดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับสิ่งที่ท่านปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน ดังนี้ 

5  =  มากทีสุ่ด      4  =  มาก      3  =  ปานกลาง      2  = น้อย     1  =  น้อยที่สุดหรือไม่เลย 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ 5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 1  ประเมินตนเอง      
1. ครูผู้สอนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายในการเรียน ลักษณะวชิา วิธีเรียน และการวัดผล วิชานี้      

2. ครูผู้สอนมีแผนการสอนครบถ้วน      
3. เตรียมการสอนล่วงหน้าท้ังเนื้อหาและวิธีการ      

4. ค้นคว้าและปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ถูกต้องทันสมัย      
5. ครูผู้สอนเขา้สอนสม่ าเสมอและตรงเวลา      
6. ครูผู้สอนใช้เทคนิควิธีสอนหลากหลายแบบ      
7. ครูผู้สอนมีปริมาณของเนื้อหาวชิาเหมาะสมกับเวลาเรียน      
8. ครูผู้สอนมอบหมายงานใหผู้้เรยีนค้นคว้าเพิ่มเติม      
9. ครูผู้สอนสอดแทรกจริยธรรมหรือคุณธรรมในระหว่างการสอน      
10. ครูผู้สอนมีความสนใจและพอใจในการสอนวิชานี้      

ส่วนที่ 2  ประเมินผลการสอน      
1. ครูผู้สอนมีจุดมุ่งหมายของวิชานี้ชัดเจนและเหมาะสมกับผูเ้รียน      

2. ครูผู้สอนมีเนื้อหาวิชาให้ความรูแ้ก่ผู้เรยีน      
3. เป็นวิชาที่ท าความเข้าใจได ้      

4. ครูผู้สอนกระตุ้นใหเ้กิดความคดิริเริ่ม      
5. ครูผู้สอนอธิบายหรือบรรยายได้แจ่มแจ้ง      

6. ครูผู้สอนกระตุ้นใหผู้้เรียนค้นคว้าเพิ่มเตมิ      
7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนแสดงความคดิเห็นหรือซักถาม      
8. ครูผู้สอนตอบปัญหาหรือช้ีแจงได้กระจ่าง      

9. ครูผู้สอนพยายามเชื่อมโยงเนื้อหาที่สอนกับการน าไปใช้      
10. ครผูู้สอนมเีอกสารหรืออุปกรณ์ประกอบการสอน      

11. ครูผู้สอนมเีอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา      
12. ครูผู้สอนมีปริมาณงานท่ีก าหนดให้ผู้เรียนท าหรือค้นคว้าเพิ่มเตมิ      

13. ผู้เรียนมโีอกาสฝึกตนเองให้มวีินัยและรบัผิดชอบการท างาน      
14. ครูผู้สอนตรวจและแจ้งผลงานของผู้เรียน      
15. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรูร้ะหว่างสอน      
16. ครูผู้สอนเอาใจใสต่่อการสอนและเตรียมการสอน      
17. ครูผู้สอนสนใจและช่วยเหลือผู้เรยีน      



 

 

สิ่งที่ท่านปฏิบัต ิ 5 4 3 2 1 

18. ครูผู้สอนจดับรรยากาศในห้องเรียนเป็นกันเอง      

19. ครูผู้สอนเปดิโอกาสให้ซักถามหรือขอค าแนะน านอกเวลาเรยีน      
20. ครูผู้สอนจดัให้มีกิจกรรมหรือการฝึกเสรมิการเรียนรู้      
21. ครผูู้สอนมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ      
22. ครูผู้สอนบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/อื่นๆ.........      
23. ครูผู้สอนส่งเสรมิประชาธิปไตย(Democracy)      

24. ครูผู้สอนส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม และความเป็นไทย(Decency)      
25. ครผูู้สอนส่งเสรมิภมูิคุ้มกันยาเสพติด (Drug - Free)      

รวมคะแนน  
ค่าเฉลี่ยที่ได้ (คะแนน/35)  

 
สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
   ( นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ ) 

ผู้ประเมิน 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นายอนันต ์กระชอนสุข ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นางวลีรัตน ์ศิโรรัตน์ธัญโชค ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคนอ้ยวิทยา 
 

ลงชื่อ.......................................................................... 
( นายบุญเลิศ แสวงทอง ) 

ผู้อ านวยการโรงเรยีนไทรโยคน้อยวทิยา 
          
 

เกณฑ์การประเมิน 

(4.50 – 5.00)    ระดบั    ดเียี่ยม   
(3.50 – 4.49)    ระดับ   ดีมาก 

  (2.50 – 3.49)    ระดับ    ด ี
  (1.50 – 2.49)    ระดับ   พอใช ้
  (1.00 – 1.49)    ระดับ   ควรปรับปรุง 

  
 



 

 

แบบประเมินการใชแ้ผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยที ่ 4  เรื่อง  อาชีพในยุคดจิิทัล 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 
1 หน่วยการเรยีนรู้มีความสมบูรณ์ เหมาะสมและมีรายละเอียดที่สอดคล้อง

สัมพันธ์กัน 
     

2 แผนการจดัการเรยีนรูส้อดคล้องสมัพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ที่ก าหนดไว ้      
3 แผนการจดัการเรยีนรู้มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนร้อยรดัสัมพันธก์ัน      
4 การเขียนสาระส าคัญในแผนถูกต้อง      
5 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาสาระ      
6 จุดประสงค์การเรียนรู้พัฒนานักเรยีนด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจต

คต ิ
     

7 จุดประสงค์การเรียนรูเ้รียงล าดับพฤติกรรมจากง่ายไปยาก      
8 ก าหนดเนื้อหาสาระเหมาะสมกับคาบเวลา      
9 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และเนื้อหาสาระ      
10 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องกับจุดประสงค์และระดับชั้นของนักเรียน      
11 กิจกรรมการเรยีนรู้มีความหลากหลายและสามารถปฏิบัติได้จริง      
12 กิจกรรมการเรยีนรู้เปน็กิจกรรมทีส่่งเสริมกระบวนการคิดของนักเรียน      
13 กิจกรรมเน้นให้นักเรียนเรยีนรูจ้ากการปฏิบัติจริง      
14 กิจกรรมการเรยีนรูส้อดคล้องแทรกคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม      
15 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรูม้ีความหลากหลาย      
16 วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
17 นักเรียนได้ใช้สื่อและแหล่งเรยีนรูด้้วยตนเอง      
18 นักเรียนท าชิ้นงานที่ได้ใช้ความรู้ ความคิดมากกว่าการท าตามที่ครูก าหนด

หรือการท าแบบฝึกหัดทัว่ไป 
     

19 มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลอ้งกับจุดประสงค์การเรยีนรู ้      
20 นักเรียนได้มีส่วนรว่มในการวัดและประเมินผล      

ระดับคุณภาพของผลงาน 
5  หมายถึง คุณภาพในระดับดีมาก               4  หมายถึง คุณภาพในระดับดี     3 หมายถึง คุณภาพในระดับดีพอใช้ 
2 หมายถึง คุณภาพในระดับดีควรปรับปรุง   1 หมายถึง คุณภาพในระดับดีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รวมคะแนน...............................คะแนน (เต็ม  100  คะแนน)             คิดเปน็คะแนนจริง................คะแนน (เต็ม 25 คะแนน) 

 
                                                                                                             ลงช่ือ...............................................ผูป้ระเมิน 

                ( นางสาวดาวประดับ เรืองศิร ิ) 
                ............/................/.............. 

 



 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
เรื่อง อาชีพในยุคดิจิทัล 

รหัสวิชา ว 33166   รายวชิา วิทยาการค านวณ          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 4 ชั่วโมง             ครูผู้สอน นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 

  
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 

เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตใน สังคม โดยเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้ เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการแพทย์ หุ่นยนต์และเทคโนโลยีวัสดุ งานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาทดแทน 
เช่น งาน เอกสาร งานประจ า ที่ท า ซ้ า ๆ  และงานที่ไม่ต้องการ การตัดสินใจที่ซับซ้อน ผู้ที่เข้าไม่ถึงหรือไม่เข้าใจใน ศักยภาพของ
เทคโนโลยีจะเสียเปรียบผู้อ่ืน ท า ให้เกิด ปัญหาความเลื่อมล้ า ทางเทคโนโลยีที่จะทวีความ รุนแรงมากยิ่งขึ้น และอาจจะส่งผล
กระทบต่อการ ประกอบอาชีพในอนาคต ทุกคนจึงควรเรียนรู้ความ ก้าวหน้า ข้อดีข้อจ ากัดของเทคโนโลยีเพ่ือน ามาส่ง เสริมอาชีพ
ที่มีอยู่และวางแผนอาชีพที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต 

 
3. สาระการเรียนรู้ 
 
  3.1 สาระการเรียนรู้  (K) 
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

นักเรียนเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับ อาชีพ   
3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
   นักเรียนมีความรู้อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ 
 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
         เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ  
 
 



 

 

 
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 



 

 

  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน........................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง.............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ....................... 
 
4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิ้นงาน) 
  4.1 แบบทดสอบก่อนเรยีน 
 4.2 ใบงานที่ 4.1 เรื่อง อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.3 ใบงานที่ 4.2 เรื่อง อาชีพของฉัน 
 4.4 ใบงานที่ 4.3 เรื่อง AI VERSUS HUMAN 
 4.5 แผนผังความคิด 

4.6 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 

5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 

-  ตรวจ PowerPoint  
- ตรวจแผนผังความคิด 

แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

-  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- ตรวจใบงานที่ 4.1 - ใบงานที่ 4.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 4.2 - ใบงานที่ 4.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 4.3 - ใบงานที่ 4.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ 
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการ
ท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  ชั่วโมงท่ี 1-2 วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้5Es (5Es Instructional Model)   (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 ชั่วโมงท่ี 3-4 วิธีสอนแบบสบืเสาะหาความรู ้5Es (5Es Instructional Model)   (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 



 

 

7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
   7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน การออกแบบและเทคโนโลย ีม.6 หนว่ยการเรียนที ่4  
   7.1.2 ใบงานที่ 4.1 เรื่อง อาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   7.1.3 ใบงานที่ 4.2 เรื่อง อาชีพของฉัน 
  7.1.4 ใบงานที่ 4.3 เรื่อง AI VERSUS HUMAN 
  7.1.5 วิดีโอเรื่อง “Will robots take our jobs? | CNBC Explains” https://youtu.be/a-7Azih0D98  
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
   7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 

7.2.2 หนังสือเรียนวชิาวิทยาการค านวณ ม.6 
7.2.3 Youtube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอนประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
........................................................ ........................................................................................................ .............. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าหน่วยการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

        
 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
 

11. ความคิดเห็นหัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
( นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       ( นายอนันต ์กระชอนสุข ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
    ( นายบัณฑิต บุญเพชร ) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 
12. ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
  
13. ความคิดเห็นผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ .......................................................  
    ( นายบุญเลิศ แสวงทอง ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
    ( นางวลีรัตน ์ศิโรรัตน์ธัญโชค ) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 17 เรื่อง อาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                         จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  อธิบายลักษณะของอาชีพที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (K) 
     2.  วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ที่ต้องปรับตัวในอนาคต (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 

 เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตใน สังคม โดยเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้ เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการแพทย์ หุ่นยนต์และเทคโนโลยีวัสดุ งานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาทดแทน 
เช่น งาน เอกสาร งานประจ า ที่ท า ซ้ า ๆ  และงานที่ไม่ต้องการ การตัดสินใจที่ซับซ้อน ผู้ที่เข้าไม่ถึงหรือไม่เข้าใจใน ศักยภาพของ
เทคโนโลยีจะเสียเปรียบผู้อ่ืน ท า ให้เกิด ปัญหาความเลื่อมล้ า ทางเทคโนโลยีที่จะทวีความ รุนแรงมากยิ่งขึ้น และอาจจะส่งผล
กระทบต่อการ ประกอบอาชีพในอนาคต ทุกคนจึงควรเรียนรู้ความ ก้าวหน้า ข้อดีข้อจ ากัดของเทคโนโลยีเพ่ือน ามาส่ง เสริมอาชีพ
ที่มีอยู่และวางแผนอาชีพที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 
  3.1 สาระการเรียนรู้  (K) 
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

นักเรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับ อาชีพ   
3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

    งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
   นักเรียนมีความรู้อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ 
 



 

 

 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
         เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ  
  
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 

 

    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน........................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง.............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ....................... 
 
4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิ้นงาน) 
  4.1 แบบทดสอบก่อนเรยีน 
 4.2 ใบงานที่ 4.1 เรื่อง อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.3 แผนผังความคิด 

 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
-  ตรวจ PowerPoint  
- ตรวจแผนผังความคิด 

แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

-  ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
- ตรวจใบงานที่ 4.1 - ใบงานที่ 4.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
   ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  วิธีการสอน วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้5Es (5Es Instructional Model)   (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 
 
 
 



 

 

 
ชั่วโมงที่ 1-2 

 
ขั้นน า 
 1.  ผู้สอนตั้งค าถามให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน เช่น  

   นักเรียนเคยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท างานหรือไม่ อย่างไร  

   อาชีพที่นักเรียนต้องการจะเป็นในอนาคต สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา ช่วยในการท างานได้หรือไม่ 
อย่างไร  

   อาชีพใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
 
ขั้นสอน  
 2.  ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ 4.1 อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหัวข้อ 4.2 การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีกับสังคมและอาชีพ ในหนังสือเรียน 
 3.  ผู้เรียนท า ใบกิจกรรมที่ 4.1 อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
ขั้นสรุป 
 4.  ร่วมกันอภิปรายถึง การน า เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท างาน 
  5.  ครูกล่าวถึงเรื่องที่จะเรียนต่อไปในสัปดาห์หน้า 
 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
   7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน การออกแบบและเทคโนโลย ีม.6 หนว่ยการเรียนที ่4  
   7.1.2 ใบงานที่ 4.1 เรื่อง อาชีพด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
   7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 

7.2.2 หนังสือเรียนวชิาวิทยาการค านวณ ม.6 
7.2.3 Youtube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยที่ 4 เรื่อง อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ข้อใดบ้างท่ีกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Moore's Law 
    ก.เจ้าของกฏคืออดี CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอิน
เทล 
 ข.ความจุของอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจะเพ่ิมขึ้น 2 เท่า 
ทุก ปี 
 ค. Moore's Law เจ้าของชื่อว่า Gorrdon 
 ง.กฏนี้คาดจะสามารถใช้ได้ถึงปี 2563 
 

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพ Chief Information 
Officer : CIO 
 ก.มีหน้าดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ 
 ข.มีหน้าดูแลเกี่ยวกับความเครือขา่ยของระบบ 
 ค.มีหน้าก าหนด นโนบายการท างานโดยรวมของบริษัท 
 ง.มีหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยโีดยรวมของ
บริษัท 
 

3.ปัจจัยใดใช่หลักในการพิจารณาอาชีพที่ถูกทดแทนด้วย AI 
 ก.ซ้ าซาก 
 ข.ได้รับที่รายได ้ต่ า 
 ค.ได้รับที่รายได ้สูง 
 ง.อันตราย 
 

4.ข้อใดไม่ใช่หน่วยวัดความเร็วในการรับส่งข่าวสารของ
อุปกรณ์โทรคมนาคม 
 ก. bps            ข. kbps 
 ค. Mbps                     ง. Tbps 
 
5.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตาม
ความสามารถของระบบ 
 ก. Super Computer 
 ข. Mainframe Computer 
 ค. Multi Tasking Computer 
 ง. Mini Computer 
 
 
 

6. SDLC หมายถึงอะไร 
ก.วงจรการปฏิบัติงาน 

 ข.วงจรการพัฒนาระบบ 
 ค.หน่วยความละเอียดของจอภาพ 
 ง.หน่วยความจุของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 
7. ข้อใดคือหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
 ก.สร้างโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา 
 ข.ติดตั้งโปรแกรมในระบบสารสนเทศ 
 ค.ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 
 ง.ศึกษาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข 
 
8. ใครมีหน้าที่ในการดแูลรักษาโปรแกรมในระบบสารสนเทศ 
 ก. ผู้ใช ้
 ข. โปรแกรมเมอร ์
 ค. นักวิเคราะห์ระบบ 
 ง. เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่อง 
 
9. ข้อควรค านึงในการพัฒนาระบบคืออะไร 
 ก.สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการติดตั้งโปรแกรม 
 ข.ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและชว่ยประหยัดตน้ทุน 
 ค.เลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและพัฒนาต่อได้
ง่าย 
 ง.ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับการออกแบบ 
 
10. ข้อใดไม่ใช่หลักการท างานของเสริ์ชเอนจิน้ 
   ก. ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ 
   ข. รวบรวมเอกสารเว็บไซต ์
           ค. จัดท าเป็นรายการดรรชนี 
    ง. ใชโ้ปรแกรมสืบค้นเพ่ือบริการผู้ใช ้
 



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
........................................................ ....................................................................................................... ............... 
............................................................................................................................. ................................................. 
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 

 
 

 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 18 เรื่อง อาชีพของฉนั 
รายวิชา วิทยาการค านวณ รหัสวิชา ว 33166   กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6                         จ านวนเวลาเรียน 2 ชั่วโมง 

_____________________________________________________________ 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 
  มาตราฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วทิยาการค านวณ) 

ตัวช้ีวัด ม. 6/1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มจีริยธรรม และวิเคราะห ์
การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีผลต่อการดาเนินชีวิต อาชพี สังคม และวัฒนธรรม 
  
  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  1.  อธิบายลักษณะของอาชีพที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (K) 
     2.  วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของอาชีพ ที่ต้องปรับตัวในอนาคต (P) 
     3.  เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ (A) 
 
2. สาระส าคัญ ( ความคิดรวบยอดของหน่วยการเรียนรู้) 

 เทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตใน สังคม โดยเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ครั้งนี้ เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการแพทย์ หุ่นยนต์และเทคโนโลยีวัสดุ งานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาทดแทน 
เช่น งาน เอกสาร งานประจ า ที่ท า ซ้ า ๆ  และงานที่ไม่ต้องการ การตัดสินใจที่ซับซ้อน ผู้ที่เข้าไม่ถึงหรือไม่เข้าใจใน ศักยภาพของ
เทคโนโลยีจะเสียเปรียบผู้อ่ืน ท า ให้เกิด ปัญหาความเลื่อมล้ า ทางเทคโนโลยีที่จะทวีความ รุนแรงมากยิ่งขึ้น และอาจจะส่งผล
กระทบต่อการ ประกอบอาชีพในอนาคต ทุกคนจึงควรเรียนรู้ความ ก้าวหน้า ข้อดีข้อจ ากัดของเทคโนโลยีเพ่ือน ามาส่ง เสริมอาชีพ
ที่มีอยู่และวางแผนอาชีพที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต 
 
3. สาระการเรียนรู้ 
 
  3.1 สาระการเรียนรู้  (K) 
   3.1.1 สาระการเรียนรู้ (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

นักเรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับ อาชีพ   
3.1.2 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 

    งานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  3.2 ทักษะกระบวนการ (P) 
   นักเรียนมีความรู้อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ 
 



 

 

 
  3.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
   3.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ าหน่วยการเรียนรู้ (ดูจากมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
         เอาใจใส่ในการเรียน กระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ  
  
   3.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
          รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
         ซื่อสัตย์สุจริต 
         มีวินัย 
         ใฝ่ความรู้ 
         อยู่อย่างพอเพียง 
         มุ่งม่ันในการท างาน 
         รักความเป็นไทย 
         มีจิตสาธารณะ 
 
  3.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
     ความสามารถในการสื่อสาร 
          ความสามารถในการคิด 
        ความสามารถในการแก้ปัญหา 
         ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
        ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
 
  3.5 ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    Reading: อ่านออก 
    Writing: เขียนได้ 
    Arithmatic: มีทักษะในการค านวณ 
    Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
ได้ 
    Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
    Collaboration Teamwork and Leadership: ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีมมี
ภาวะผู้น า 
    Communication Information and Media Literacy: มีทักษะในการสื่อสาร และรู้เท่า
ทันสื่อ 
    Cross-Cultural Understanding: มีความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 



 

 

    Computing and ICT Literacy: มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
    Career and Learning Skills: มีทักษะทางอาชีพ และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ 
    Compassion: มีคุณธรรม มีเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนได้ศึกษาอย่างลึกซึ้ง 
 
  3.6 การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ท่ีเกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
    บูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน........................................................................ 
        บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง.............................................................................................  
        บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ............................................................................. 
         อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................... ....................... 
 
4. ชิ้นงาน (1 หน่วย 1 ชิ้นงาน) 
  4.1 แบบทดสอบหลังเรยีน 
 4.2 ใบงานที่ 4.2 เรื่อง อาชีพของฉัน 
 4.2 ใบงานที่ 4.3 เรื่อง AI VERSUS HUMAN 
 4.4 แผนผังความคิด 

 
5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์ขั้นต่ า 
-  ตรวจ PowerPoint  
- ตรวจแผนผังความคิด 

แบบประเมินชิ้นงาน/ ภาระงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

-  ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 4.2 - ใบงานที่ 4.2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ตรวจใบงานที่ 4.3 - ใบงานที่ 4.3 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 
- ประเมินการน าเสนอผลงาน - ผลงานที่น าเสนอ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
- สังเกตพฤติกรรม 

การท างานรายบุคคล  
- แบบสังเกตพฤติกรรม การท างาน

รายบุคคล  
ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม - แบบสังเกตพฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 

- สังเกตความมีวินัย รับผิดชอบ  
   ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างาน 

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ 
 

 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ (แต่ละแผนที่เกิดในหน่วยการเรียนรู้) 
  วิธีการสอน วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู ้5Es (5Es Instructional Model)   (ระบุเทคนิค/วิธีการสอน) 
 
 



 

 

ชั่วโมงที่ 1-2 
 

ขั้นน า 
 1.  ผู้เรียนดูวิดีโอเรื่ิอง “Will robots take our jobs? | CNBC Explains”  
 
ขั้นสอน  
 2.  ผู้สอนยกตัวอย่างอาชีพเพ่ือเป็นกรณีศึกษาให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายว่า ในอนาคต อาชีพใดที่ปัญญาประดิษฐ์จะมี
โอกาสเข้ามาท า งานแทนได้และเป็นงานส่วนใด เช่น พนักงานเก็บเงิน ผู้พิพากษา 
 3.  ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ 4.3 ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ และ 4.4 การท า งานร่วม กับเครื่องจักรและระบบ
อัตโนมัติในหนังสือเรียน จากนั้นท า ใบกิจกรรมที่ 4.2 อาชีพของฉัน และอภิปรายร่วมกัน 
 4. ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน แจกเกม AI VERSUS HUMAN ให้ ผู้เรียนอ่านกติกาการเล่นเกม 
 5.  ผู้สอนทบทวนกติกาการเล่นเกม ให้ผู้เรียนเล่นเกม AI VERSUS HUMAN และ ท า ใบกิจกรรมที่ 4.3 AI VERSUS 
HUMAN 
 
ขั้นสรุป 
 4.  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุป การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับอาชีพ ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ 
 
7. สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ (ที่ใช้ในทุกแผนของหน่วยการเรียนรู้) 
  7.1 สื่อการเรียนรู้ 
   7.1.1 หนังสือเรียน รายวชิาพ้ืนฐาน การออกแบบและเทคโนโลย ีม.6 หนว่ยการเรียนที ่4  
   7.1.2 ใบงานที่ 4.2 เรื่อง อาชีพของฉัน 
  7.1.3 ใบงานที่ 4.3 เรื่อง AI VERSUS HUMAN 
  7.1.4 วิดีโอเรื่อง “Will robots take our jobs? | CNBC Explains” https://youtu.be/a-7Azih0D98 
 
  7.2 แหล่งการเรียนรู้ 
   7.2.1 ห้องคอมพิวเตอร์ 

7.2.2 หนังสือเรียนวชิาวิทยาการค านวณ ม.6 
7.2.3 Youtube 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/a-7Azih0D98


 

 

 
แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยที่ 4 เรื่อง อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1.  ข้อใดบ้างท่ีกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Moore's Law 
    ก.เจ้าของกฏคืออดี CEO และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอิน
เทล 
 ข.ความจุของอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจะเพ่ิมขึ้น 2 เท่า 
ทุก ปี 
 ค. Moore's Law เจ้าของชื่อว่า Gorrdon 
 ง.กฏนี้คาดจะสามารถใช้ได้ถึงปี 2563 
 

2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาชีพ Chief Information 
Officer : CIO 
 ก.มีหน้าดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ 
 ข.มีหน้าดูแลเกี่ยวกับความเครือขา่ยของระบบ 
 ค.มีหน้าก าหนด นโนบายการท างานโดยรวมของบริษัท 
 ง.มีหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านเทคโนโลยโีดยรวมของ
บริษัท 
 

3.ปัจจัยใดใช่หลักในการพิจารณาอาชีพที่ถูกทดแทนด้วย AI 
 ก.ซ้ าซาก 
 ข.ได้รับที่รายได ้ต่ า 
 ค.ได้รับที่รายได ้สูง 
 ง.อันตราย 
 

4.ข้อใดไม่ใช่หน่วยวัดความเร็วในการรับส่งข่าวสารของ
อุปกรณ์โทรคมนาคม 
 ก. bps            ข. kbps 
 ค. Mbps                     ง. Tbps 
 
5.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่แบ่งตาม
ความสามารถของระบบ 
 ก. Super Computer 
 ข. Mainframe Computer 
 ค. Multi Tasking Computer 
 ง. Mini Computer 
 

6. SDLC หมายถึงอะไร 
ก.วงจรการปฏิบัติงาน 

 ข.วงจรการพัฒนาระบบ 
 ค.หน่วยความละเอียดของจอภาพ 
 ง.หน่วยความจุของอุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 
7. ข้อใดคือหน้าที่ของนักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ 
 ก.สร้างโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหา 
 ข.ติดตั้งโปรแกรมในระบบสารสนเทศ 
 ค.ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม 
 ง.ศึกษาปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข 
 
8. ใครมีหน้าที่ในการดแูลรักษาโปรแกรมในระบบสารสนเทศ 
 ก. ผู้ใช ้
 ข. โปรแกรมเมอร ์
 ค. นักวิเคราะห์ระบบ 
 ง. เจ้าหนา้ที่ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่อง 
 
9. ข้อควรค านึงในการพัฒนาระบบคืออะไร 
 ก.สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการติดตั้งโปรแกรม 
 ข.ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและชว่ยประหยัดตน้ทุน 
 ค.เลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและพัฒนาต่อได้
ง่าย 
 ง.ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับการออกแบบ 
 
10. ข้อใดไม่ใช่หลักการท างานของเสริ์ชเอนจิน้ 
   ก. ลงทะเบียนผู้ใช้บริการ 
   ข. รวบรวมเอกสารเว็บไซต ์
           ค. จัดท าเป็นรายการดรรชนี 
    ง. ใชโ้ปรแกรมสืบค้นเพ่ือบริการผู้ใช ้



 

 

8. บันทึกหลังการสอน 
  8.1 ด้านความรู้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
  8.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   8.3.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ประจ าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
   8.3.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
  8.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................... .....................................................................................................................  
 
9. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

        
 

 
 
 
10. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  

 
 

ลงชื่อ ....................................................... ผูส้อน 
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 

วันที่ ......................................................................... 

ลงชื่อ .......................................................  
       (นายอนันต์ กระชอนสุข) 

วันที่ ......................................................................... 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 1.1  
ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร์ 

 

กลุ่ม……………………………………………... 
1.ชื่อ-สกุล………………………………………………….… เลขที่…...……2 .ช่ือ-สกุล…………………………….………… เลขที่……...… 
3.ชื่อ-สกุล…………………………………………….……… เลขที่……...…4.ช่ือ-สกุล………………………………...……… เลขที่………… 

 
1. ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มค้นหาบล็อกท่ีตนเองสนใจ จากนั้นให้ศึกษาบล็อกดังกล่าว แล้วเขียน

รายละเอียดสรุปลงในตาราง 
 

หัวเร่ืองของบล็อก กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสาร 
สิ่งที่น่าสนใจในบลอ็ก 

ที่ท าให้ผู้อ่านคลอ้ยตาม 

   

   

   

   

 

 
 
 
 
 
 



 

 

2. ให้นักเรียนประเมินบล็อกท่ีตนเองสนใจในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ ถ้าเนื้อหาในบล็อกสอดคล้องกับประเด็น

ท่ีประเมิน ถ้าใช่ให้ท าเครื่องหมาย ✔  ถ้าไม่ใช่ให้ท าเครื่องหมาย ❌   
 

ประเด็น 
บล็อกเร่ือง 

 
บล็อกเร่ือง 

 
บล็อกเร่ือง 

 
บล็อกเร่ือง 

 

1. หัวข้อน่าสนใจ สามารถดึงดูด
ผู้อ่านได้ 

    

2. มีค าโปรยชักชวนผู้อ่านให้
ติดตาม 

    

3. เป็นการแชร์ประสบการณ์ของ
ผู้เขียน  

    

4. เป็นการเขียนท่ีเสนอความ
คิดเห็นด้วยถ้อยค าสุภาพ ไม่คุกคาม
ผู้อื่น  

    

5. มีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
ท้ังของตนเอง และผู้อื่น  

    

6. มีภาพหรือวิดีโอประกอบเนื้อหา     

7. เรียบเรียงเนื้อหาให้อ่านง่าย ไม่
ซับซ้อน 

    

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 1.2  
บล็อกเกอร์มือใหม่ 

กลุ่ม…………………………………….... 
1.ชื่อ-สกุล…………………………………………..……… เลขที่………  2.ชื่อ-สกุล…………………………………….…… เลขที่……… 
3.ชื่อ-สกุล……………………………………………..…… เลขที่………  4.ชื่อ-สกุล………………………………….……… เลขที่……… 

 
ให้แต่ละกลุ่มก าหนดหัวข้อของบล็อก โดยก าหนดเค้าโครงของบล็อกและเขียนบล็อกท่ีสนใจ ดังนี้ 
 
1. หัวข้อ…………………………………………………………………………………………………………………………  
2. เค้าโครง 
 

 

 
 



 

 

3. เขียนบล็อกลงบนแพลตฟอร์มท่ีใช้  
3.1 แพลตฟอร์มท่ีใช้คือ......................................................................................................................... 
3.2 Link ท่ีสามารถเข้าถึงบล็อก............................................................................................................  
3.3 วิธีการหรือเทคนิคท่ีท าให้บล็อกมีความน่าสนใจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     อ่านบล็อกของเพื่อนกลุ่มอื่นแล้วแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 
4. พิจารณาข้อคิดเห็นของเพือนท่ีมีต่อบล็อกของตนเอง แล้วเลือกความคิดเห็นท่ีชอบพร้อมบอกเหตุผล  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 2.1 
แฟม้สะสมผลงานโดนใจ 

ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลเพื่อจัดท า แบบร่างแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง ดังนี้  
1 ปกแฟ้มสะสมผลงาน   2 ประวัติส่วนตัว  
3 ประวัติการศึกษา   4 ผลงานและกิจกรรม 
 

๑. ข้อมูลในส่วนของปกแฟ้มสะสมผลงาน 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………..ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
แผนการเรียน……………………………………………….โรงเรียน…………………………………………………………………………. 
จังหวัด……………………………………………………… สังกัด………………………………………………………………………………. 
๒. ข้อมูลในส่วนของประวัติส่วนตัว 
ช่ือ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือเล่น………………………วันเดือนปีเกิด……………………………อีเมล……………………………………………………………….. 
ท่ีอยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์………………………………………….เช้ือชาติ…………………สัญชาติ…………………ศาสนา…………………….
ช่ือ-นามสกุล (บิดา) ……………………………………………………………………………อาชีพ……………………………………….. 
ช่ือ-นามสกุล (มารดา) ……………………………………………………………………………อาชีพ……………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล (ผู้ปกครอง) ……………………………………………………………………….อาชีพ…………………………………….
ความสามารถพิเศษ  
ข้อมูลอื่นๆ 

 

 
๓. ข้อมูลในส่วนของประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษาช้ันประถมศึกษา 
ต้ังแต่ปีการศึกษา…………………………………….ถึง………………………………………….. 
โรงเรียน…………………………………………………………………………….. จังหวัด…………………… ผลการเรียน…………… 
ระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
ต้ังแต่ปีการศึกษา…………………………………….ถึง………………………………………….. 
โรงเรียน…………………………………………………………………………….. จังหวัด…………………… ผลการเรียน…………… 
ระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ต้ังแต่ปีการศึกษา…………………………………….ถึง………………………………………….. 
โรงเรียน…………………………………………………………………………….. จังหวัด…………………… ผลการเรียน…………… 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 3.1  

ตรรกะพารวย  

ชื่อ – นามสกุล……………………………………………………………………………… เลขที…่……….. 

ค าช้ีแจง 
ให้นักเรียนศึกษากฏแต่ละข้อ และให้หาข้อสรุปโดยการอนุมานว่า 
“หากขยันเรียนและโชคไม่ดีจะมีเงินหรือไม”่ 
 กฎข้อท่ี 1 ถ้าโชคดี แล้ว ถูกสลากออมสิน 
 กฎข้อท่ี 2 ถ้าโชคไม่ดี แล้ว ไม่ถูกสลากออมสิน 
 กฎข้อท่ี 3 ถ้ามีความรู้หรือโชคดี แล้ว สอบผ่าน 
 กฎข้อท่ี 4 ถ้าไม่มีความรู้แต่โชคดี แล้ว สอบผ่าน 
 กฎข้อท่ี 5 ถ้าขยันเรียน แล้ว มีความรู้ 
 กฎข้อท่ี 6 ถ้ามีความรู้และสอบผ่าน แล้ว มีงานท า 
 กฎข้อท่ี 7 ถ้ามีงานท าหรือถูกสลากออมสิน แล้ว มีเงิน 

ข้อเท็จจริงคือ .................................................................................................................................................. 
การอนุมานรอบท่ี 1: 
  กฎท่ีสอดคล้องกับข้อเท็จจริง: 
  ................... ท าให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ....................................................... 
  ................... ท าให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ........................................................  
  ................... ท าให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ........................................................  

................... ท าให้ได้ข้อสรุป......................................................................  

ข้อเท็จจริงใหม่คือ ........................................................................................................................................... 

การอนุมานรอบท่ี 2: 
     กฎท่ีสอดคล้องกับข้อเท็จจริง: 
  ................... ท าให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ....................................................... 
  ................... ท าให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ........................................................  
  ................... ท าให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ........................................................  

................... ท าให้ได้ข้อสรุป......................................................................  

ข้อสรุปคือ ........................................................................................................................................................ 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 3.2 
AI เรียนรู้อย่างไร 

1. ช่ือ-สกุล………………………………………………… 2. ชื่อ-สกุล………………………………………………………… 
3. ช่ือ-สกุล………………………………………………… 4. ชื่อ-สกุล…………………………………………………………. 

 
ให้แต่ละกลุ่มเติมค าตอบเก่ียวกับโปรแกรมที่ได้ศึกษาในตารางต่อไปนี้ 

 
 

ค าถาม 

ชื่อโปรแกรม 

AutoDraw 
Voice Notes/ 

Voice Texting Pro 
Google Translate Luxand 

ความสามารถของ
โปรแกรม 

 
 
 
 

   

การเรียนรู้ของเครื่อง
จากข้อมูลเข้า/ข้อมูล

ออก 

 
 
 
 

   

ประโยชน์ส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 

   

 
จากกิจกรรมข้างต้น นักเรียนคิดว่า AI  คืออะไร และมีหลักการท างานอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 3.3 
สอน AI 

 
ตอนที่ 1 สอน AI ให้เรียนรู้ ภาพ เสียง และท่าทาง 
ให้เข้าเว็บไซต์ https://teachablemachine.withgoogle.com/train และเข้าไปทดลองใช้งาน ดังนี ้

1. ให้นักเรียนคลิกเลือก Image Project เพื่อสอน AI ให้รู้จักภาพ 
2. ให้นักเรียนอัปโหลดรูปภาพท่ีนักเรียนต้องการสอน AI โดยแยกประเภทตาม Class เช่น Class 1 เป็น

รูปภาพ สุนัข, Class 2 เป็นรูปภาพ แมว, Class3 เป็นรูปภาพกระต่าย 
นักเรียนสามารถอัปโหลดรูปภาพในแต่ละ Class ได้หลายรูปภาพ เช่น ภายใน Class 1 เป็น

รูปภาพสุนัข โดยภาพท่ี 1 เป็นสุนัขพันธุ์บีเกิล ภาพท่ี 2 เป็นสุนัขพันธุ์ชีวาวา 
3. เมื่ออัปโหลดรูปภาพทุก Class เรียบร้อยแล้ว ให้สอน AI โดยคลิกเลือก Train Model เพื่อให้ AI 

เรียนรู้ภาพท่ีอัปโหลด 
4. เมื่อ AI ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถอัปโหลดรูปภาพใดใดเข้าไปเพื่อให้ AI 

ตรวจสอบว่าเป็นรูปภาพสุนัข รูปภาพแมว หรือรูปภาพกระต่าย 
 

 AI สามารถรู้ได้อย่างไรว่าภาพแต่ละภาพหมายถึงสัตว์ชนิดใด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 จากการทดลองใช้งาน นักเรียนจะพบว่า AI ไม่สามารถแยกประเภทของภาพได้ชัดเจน แต่จะ
ก าหนดสัดส่วนว่าภาพท่ีอัปโหลดอยู่ใน Class ต่างๆ ด้วยสัดส่วนเท่าใด นักเรียนคิดว่าจะต้องท าอย่างไร AI จึง
สามารถประเภทของภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ตอนที่ 2 สอน AI ขับรถยนต์  
 เปิดเว็บไซต์ https://selfdrivingcars.mit.edu/deeptraffic/ เพื่อฝึกสอนให้รถยนต์อัตโนมัติวิ่ง

ได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุด ดังนี้ 
หมายเหตุ: สามารถศึกษาการปรับเปล่ียนค่าตัวแปรเพื่อการสอนรถยนต์อัตโนมัติเพิ่มเติมได้ท่ี 
https://selfdrivingcars.mit.edu/deeptraffic-documentation/ 

 
2.1 ปรับค่าของตัวแปรเกี่ยวกับการขับเคล่ือนรถยนต์อัตโนมัติ เช่น lanesSide,  patchesAhead,  
patchesBehind, trainIterations  

2.2 คลิกท่ี  เพื่อก าหนดค่าตัวแปรให้กับโปรแกรมน าไปใช้ในการ
ประมวลผล 

2.3 คลิก    เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลด้วยค่าของตัวแปรท่ีก าหนดในข้อ 2.1 

2.4 เมื่อสอนเสร็จแล้วคลิกท่ี   เพื่อประเมินค่าความเร็วเฉล่ียของรถยนต์ 
 
ความเร็วเฉล่ียท่ีมากท่ีสุดท่ีนักเรียนท าได้คือ………......………...mph 
 
นักเรียนมีการปรับค่าตัวแปรอย่างไรบ้างเพื่อให้รถยนต์วิ่งได้อย่างปลอดภัยและรวดท่ีสุด 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 4.1 
รู้จักบรกิารคลาวด ์

1. ช่ือ-สกุล………………………………………………… 2. ชื่อ-สกุล………………………………………………………… 
3. ช่ือ-สกุล………………………………………………… 4. ชื่อ-สกุล…………………………………………………………. 

หัวข้อท่ีได้รับ......................................................................................................................................................... 

หัวข้อท่ีได้รับมีการให้บริการด้านใด
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ข้อดี 

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

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

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

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

ข้อจ ากัด 

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

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

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

..............................................................................................................................................................................
หากนักเรียนเป็นผู้พัฒนาบริการคลาวด์นี้ นักเรียนจะแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาส่ิงใด 

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

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

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

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

 
 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 5.1  
โรงเรียนอัจฉริยะ 

1. ชื่อ-สกุล…………………………………….…………     2. ชื่อ-สกุล………………………………………………… 
     3.   ช่ือ-สกุล……………………………..………………      4. ชื่อ-สกุล…………………………..………..………… 

1. นักเรียนอยากให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์สามารถส่ังงานอะไรในโรงเรียนได้บ้าง 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
 2. จากความต้องการในข้อ 1 นักเรียนเลือกออกแบบเทคโนโลยี IoT ท่ีใช้งานภายในโรงเรียนของ
นักเรียนท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียนและส่ิงแวดล้อม 

2.1 เทคโนโลยี IoT ท่ีสร้างคือ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
 2.2 บอกประโยชน์ของเทคโนโลยี IoT ท่ีจะสร้างขึ้นที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และ
ส่ิงแวดล้อม 

- ประโยชน์ต่อตนเอง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

- ประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2.๓ บอกรายละเอยีดของอุปกรณ์ของเทคโนโลยี IoT ท่ีจะสร้าง  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 
 



 

 

2.๔ นักเรียนวาดภาพจ าลองการท างานของเทคโนโลยี IoT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 5.2 
Show Temp และ Light 

 

1. ชื่อ-สกุล…………………………………….…………     2. ชื่อ-สกุล………………………………………………… 

 
 1. ให้นักเรียนสร้างระบบตรวจสอบอุณภูมิในห้องเรียนแล้วให้แสดงผลผ่านหน้าจอแสดงผล  
 1.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างระบบ 

อุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน 

ไอซีวัดอุณหภูมิ  

หน้าจอแสดงผล(OLED) 
 

 

 
1.2 กลุ่มบล็อกค าส่ังท่ีใช้ 

บล็อก ลักษณะการใช้งาน 

GPIO 
 
 

Display 
 
 

Variables 
 
 

Math 
 
 

Text 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 เขียนโปรแกรมให้ท างานตามข้ันตอนดังนี้ 

1. รับค่าอุณหภูมิจากไอซีวัดอุณหภูมิไปเก็บไว้
ในตัวแปร 

 

2. แปลงค่าท่ีรับมาจากไอซีวัดอุณหภูมิ เป็น
องศาเซลเซียสโดย บอร์ด IPST wifi 4.0 จะ
ค านวณโดยใช้สูตร  
ค่าอุณหภูมิ = (ค่าท่ีรับมา - 400) /19.5  
โดยค่าท่ีค านวณได้จะอยู่ระหว่าง -10 องศา
เซลเซียส ถึง 125 องศาเซลเซียส 

 

3. แสดงผลบนหน้าจอแสดงผล(OLED) 

 

4. ให้แสดงผลค่าใหม่ทุกๆครึ่งวินาที  
 

 

2. ให้นักเรียนสร้างระบบตรวจสอบปริมาณแสงในห้องเรียนแล้วให้แสดงผลผ่านจอแสดงผล 

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบปริมาณแสงเช่ือมต่อผ่าน input pin……………………………… 

ค าส่ังท่ีใช้แสดงผลค่าปริมาณแสง ………………………………………………………………………….. 

โดยแสดง ณ ต าแหน่งท่ี X=…………………………Y=…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 5.3  
ระบบแจ้งเตือนและควบคมุ 

1. ชื่อ-สกุล…………………………………….…………     2. ชื่อ-สกุล………………………………………………… 
     3.   ช่ือ-สกุล……………………………..………………      4. ชื่อ-สกุล…………………………..………..………… 

 
ค าช้ีแจง ให้นักเรียนสร้างระบบการเปิดปิดพัดลมในห้องเรียนโดยเมื่อนักเรียนเดินเข้ามาในห้องให้กดเปิด

สวิตช์ควบคุมพัดลม เพื่อให้ระบบท าการตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้องเรียน ถ้าอุณหภูมิสูงเกินค่าท่ีก าหนด 
(นักเรียนก าหนดเอง) ……….…. องศาเซลเซียส พัดลมจะท างานทันที แต่ถ้าอุณภูมิต่ ากว่าค่าท่ีก าหนด (นักเรียน
ก าหนดเอง) ……….…. องศาเซลเซียส พัดลมจะหยุดท าโดยอัตโนมัติ และเมื่อจะออกจากห้องเรียนให้ท าการกด
ปิดสวิตช์ควบคุมพัดลม 

 
1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างระบบ 

อุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน 

ไอซีวัดอุณหภูมิ  

หน้าจอแสดงผล(OLED)  

หลอดไฟ LED  

สวิตช์  

ไฟ NeoPixel  

 
 1.2 กลุ่มบล็อกค าส่ังท่ีใช้ 

บล็อก ลักษณะการใช้งาน 

GPIO  

Display  

Variables  

Math  

Text  

NeoPixel  



 

 

1.3 เขียนโปรแกรมให้ท างานตามข้ันตอนดังนี้   

1. ตรวจสอบสถานะ  ถ้าสวิตช์เปิด
อยู่ให้หลอด LED สว่าง แต่ถ้าสวิตช์
ปิดอยู่ ให้หลอด LED ดับ 

 

2. รับค่าอุณหภูมิจากไอซีวัด
อุณหภูมิไปเก็บไว้ในตัวแปร  

 

3. แปลงค่าท่ีรับมาจากไอซีวัดอุณหภูมิ 
เป็นองศาเซลเซียส บอร์ด IPST wifi 4.0 
จะค านวณโดยใช้สูตร  
ค่าอุณหภูมิ = (ค่าท่ีรับมา - 400) 
/19.5  
โดยค่าท่ีค านวณได้จะอยู่ระหว่าง -10 
องศาเซลเซียส ถึง 125 องศาเซลเซียส 

 

4. แสดงผลบนหน้าจอแสดงผล 
(OLED)  

 

5. ให้แสดงผลค่าใหม่ทุก ๆ ครึ่ง
วินาที  

 



 

 

6. ตรวจสอบการท างาน เมื่อสวิตช์
เปิดอยู่และอุณหภูมิมากกว่า 29 
องศาเซลเซียส ให้พัดลมท างานโดย
อัตโนมัติ แต่ถ้าอุณหภูมิลดลงน้อย
กว่า 25 องศาเซลเซียส ให้พัดลม
หยุดท างาน 

 
 
2. ให้นักเรียนสร้างระบบการเปิดปิดไฟในห้องเรียนโดยถ้ามีนักเรียนเดินเข้ามาในห้องให้ไฟเปิดโดยอัตโนมัติ 
และถ้าไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องให้ไฟปิดโดยอัตโนมัติ พร้อมควบคุมปริมาณแสงถ้ามีแสงมากให้เปิดไฟครึ่งห้อง  
แต่ถ้าแสงสว่างน้อยให้เปิดไฟท้ังห้อง 

2.1 การออกแบบระบบ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างระบบ 

อุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 กลุ่มบล็อกค าส่ังท่ีใช้ 

บล็อก ลักษณะการใช้งาน 

GPIO  
 

Display  
 

Variables  
 

Math  
 

Logic  
 

Text  
 

NeoPixel  
 

  
 



 

 

2.4 ข้ันตอนการท างานของโปรแกรม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 5.4  
ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เนต็ด้วย beebotte (ก) 

1. ให้นักเรียนสร้างระบบการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ท่ีสามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต
หรือสมาร์ทโฟนได้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ให้นักเรียนสร้างห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้อง โดยระบบควบคุมการเปิดปิด ยังสามารถควบคุม
เครื่องปรับอากาศได้ท้ัง 2 ห้อง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

ใบกิจกรรมที่ 5.4 
ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เนต็ด้วย hivemq (ข) 

1. ให้นักเรียนสร้างระบบการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียนท่ีสามารถควบคุมโดยใช้อุปกรณ์ท่ีอยู่
อีกห้องหนึ่ง ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
2. ให้นักเรียนสร้างห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้อง โดยระบบควบคุมการเปิดปิด ยังสามารถควบคุม

เครื่องปรับอากาศได้ท้ัง 2 ห้อง 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 6.1 
 เท่าไหร่ถึงจะพอ 

ให้ศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนี ้
1. ศึกษาวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันจาก https://youtu.be/6k-SrZW3CLo 
2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Magic Plan จาก App Store หรือ Google Play แล้วติดต้ังลงในสมาร์ตโฟนข
องตนเอง 
3. สมัครสมาชิกในแอปพลิเคชันและยืนยันตัวตนจากอีเมลท่ีใช้สมัคร (หากไม่สมัครจะไม่สามารถดูแบบแปลน
ในรูปแบบสามมิติได้) 
4. ให้นักเรียนใช้แอปพลิเคชัน Magicplan จากสมาร์ตโฟน แล้วท าการวัดขนาดรอบห้องและความสูงของห้อง 
จากนั้นอ่านค่าท่ีได้จากการวัดแล้วท าการค านวณจ านวนกระเบ้ืองและวอลเปเปอร์ท่ีจะต้องใช้ และบันทึก
ข้อมูล โดยมีสถานการณ์ดังนี้ 

สถานการณ์ 

สมมุติให้นักเรียนเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีหนา้ท่ีปูกระเบ้ืองและติดวอลเปเปอร์รอบห้อง  
นักเรียนจะต้องใช้กระเบ้ืองและวอลเปเปอร์จ านวนท้ังหมดอย่างละเท่าใด  
และจะต้องจ่ายเงินซื้อท้ังกระเบ้ืองและวอลเปเปอร์เท่าใดให้ประหยัดท่ีสุด 
 
ก าหนดประเภทของห้องเป็นห้องนั่งเลน่ (Living Room) โดยจะต้องต้ังค่าในแอปเป็น Living Room 

 
ก าหนดให้ราคาและขนาดของวัสดุต่างๆ เป็นดังนี้ 

 
ขนาดของกระเบ้ือง 30 x 30 ซม. ราคาแผ่นละ 78 บาท 

 
วอลเปเปอร์ขนาด 90 x 200 ซม. ราคาแผ่นละ 1,600 บาท 

https://youtu.be/6k-SrZW3CLo


 

 

ค านวณจ านวนและราคาของกระเบื้องและวอลเปเปอร์ทั้งหมด ได้ดังนี้ 

ท่ี รายการ จ านวน (แผ่น) ราคา (บาท) รวมราคา (บาท) 

1 กระเบื้อง    

2 วอลเปเปอร์    

รวม  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 6.2 
D.I.Y. Google Cardboard VR 

ตอนที่ 2 ส ารวจโลกผ่าน Google street view 
 
1. ศึกษาวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันจาก youtu.be/7IPUbwH8XT8 
2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Street View จาก App Store หรือ Google Play แล้วติดต้ังลงใน
โทรศัพท์มือถือของตนเอง 
 
ค าถาม 
1. นักเรียนเลือกส ารวจสถานท่ีใดบ้าง เพราะอะไร 

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

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

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

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

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

2. นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการส ารวจสถานท่ีดังกล่าว 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 
3. นักเรียนสามารถน าเทคโนโลยี VR ไปอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร 

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

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

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

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

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

 
 
 



 

 

ใบกิจกรรมที่ ๗.๑ 
แบบส ารวจพลเมืองดิจทิัลยคุใหม่ 

ชื่อ – นามสกุล                                                                    เลขที ่   

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1  Digital privacy 
1. ให้นักเรียนส ารวจตัวเองแล้วตอบค าถามโดยเขียนเครื่องหมาย ✔ลงในช่องควรปฏิบัติ หรือ ไม่ควรปฏิบัติ 

ท่ี รายการ การปฏิบัติ 

ควร ไม่ควร 

1 ต้ังรหัสผ่านอีเมล์โดยใช้วันเดือนปีเกิด   

2 เปล่ียนรหัสผ่านเข้าใช้งานบัญชีออนไลน์ทุก 6 เดือน   

3 เปิดเผยข้อมูลหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนในเฟสบุคส่วนตัว   

4 ตอบรับอีเมล์และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ทันทีท่ีได้รับอีเมล์แจ้ง
ว่าได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท 

  

5 ยืนยันความเป็นตัวตนและตอบตกลงในเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ท่ีมีการอนุญาต
เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว 

  

6 หลังการติดต้ังแอปพลิเคชันในมือถือ คลิกเลือกถัดไป เพื่อตกลงและอนุญาต
ให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลในเครื่องได้ 

  

7 ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะในการโอนเงิน ช าระเงิน หรือท าธุรกรรม
ออนไลน ์

  

8 ก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างจ ากัดและระมัดระวังการโพสต์ข้อความ
แบบ “สาธารณะ” 

  

9 ลงช่ือออกจากระบบทุกครั้งหลังเลิกใช้งานโซเชียลมีเดีย   

10 อัปเดตระบบของแพลทฟอร์มอย่างสม่ าเสมอ   

2. นักเรียนจะมีวิธีปกป้องความเป็นส่วนตัวของตัวเองในโลกออนไลนไ์ด้อย่างไร 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 8.1  
จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ใกล้ตัว 

1) ช่ือ – นามสกุล     เลขที ่  ชั้น   
2) ช่ือ - นามสกุล     เลขที ่  ชั้น   
3) ช่ือ - นามสกุล     เลขที ่  ชั้น   
4) ช่ือ - นามสกุล  เลขที ่  ชั้น   

1. ให้นักเรียนศึกษากฎหมายการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเรียงล าดับโทษสูงสุดตามล าดับ 

 

พฤติกรรม 
บทลงโทษ 

โทษจ าคุก โทษปรับ 

A ใช้ไอดีหรือรหัสผ่านของผู้อื่นไปดูข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น   

B ขโมยข้อมูลของผู้อื่นไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเอง/
หาก าไร/กล่ันแกล้ง 

  

C ส่งอีเมลลูกโซ่โดยไม่บอกท่ีมาหรือส่งอีเมลโฆษณาขาย
ของท่ีผู้รับไม่ต้องการ 

  

D โพสต์ข้อความหรือท าเว็บไซต์หมิ่นสถาบันเบ้ืองสูง   

E อัปโหลดรูปลามกอนาจารบนอินเทอร์เน็ต   

F ปล่อยข่าวให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย   

G กดแชร์ Line, Facebook, Twitter  
เพื่อส่งต่อข้อความท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

  

H ตัดต่อภาพไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตท าให้เจ้าของภาพ
เสียหาย/อับอาย 

  

I แก้ไขหรือลบเนื้อหาในไฟล์ของผู้อื่น   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้  
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 
จากสถานการณ์ข้างต้นมีการกระท าผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์บ้างหรือไม่และมีบทลงโทษอย่างไร 

ผู้กระท าความผิด ฐานความผิด บทลงโทษ 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

 
 
 
 
  



 

 

3. พิจารณาประเด็นต่อไปนี้  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากประเด็นข้างต้นให้บันทึกส่ิงท่ีท าได้ และประเด็นผิดลิขสิทธิ์พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง 

สิ่งที่ท าได้ 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นผิดลิขสิทธิ์ ควรท าอยา่งไรให้ถูกต้อง 

  

  

  

  

 

   
การเรียกดูและฟังซ้ า ภาพยนตร์/ เพลง 

ผ่านหน่วยความจ าคอมพิวเตอร ์
2 1 

ลบหรือเปล่ียนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์                 
ช่ือผู้สร้างสรรค์ ช่ือนักแสดง บุคคล 

 

   
ดัดแปลงรูปภาพหรือผลงานท่ีน ามาใช้แล้วให้
เครดิตเจ้าของภาพหรือผลงาน 

3 

   
ดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต มาฟัง แต่ไม่ได้
แชร์ต่อให้เพื่อน 

6    
น ำคลิปวิดีโอจำกยูทูป มำเก็บไว้ท่ีบล็อกของ
ตนเอง 

5 

   
น ารูปภาพจากอินเทอร์เน็ต 

มาโพสต์ว่าเป็นภาพท่ีตนเองถ่าย 
7    น ารูปภาพท่ีมีลิขสิทธิ์มาส่งในข้อความส่วนตัว 8 

   โพสต์วิดีโอลงในสังคมออนไลน ์9 

   
การจ าหน่ายต้นฉบับหรือส าเนางานท่ีมีลิขสิทธิ์             
ซึ่งเป็นของมือสอง เช่น ภาพเขียนหรือหนังสือ 
 

๔ 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 9.1 
อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………….. เลขที่ ………………….. 

 
ตอนที่ 1 ค าช้ีแจง ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพหรือต าแหน่งงานภายในโรงเรียน 3 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายว่า
อาชีพหรือต าแหน่งงานเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานอย่างไร 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพอื่นท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการท างาน และช่วยอย่างไร 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………  
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ตอนที่ 3 ให้นักเรียนค้นหาปริมาณความต้องการของต าแหน่งงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมท้ังอภิปราย
ถึงแนวโน้มและการพยากรณ์อาชีพเกิดใหม่ในอนาคต 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

ใบกิจกรรมที่ 9.2 
อาชีพของฉัน 

 

ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………….. เลขที่ ………………….. 

 
1. รับบัตรสถานการณ์จากครูแล้วตอบค าถามต่อไปนี้ 

●  อาชีพในบัตรสถานการณ์ท่ีได้รับ คือ   
................................................................................................................................................................ 
●  อาชีพดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
●  ในอนาคตอาชีพดังกล่าวควรน าปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 
 



 

 

2. ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลต่อไปนี้ 
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน  

● อาชีพท่ีสนใจ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

● ความถนัด/ความสามารถพิเศษ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 

● บุคลิกภาพ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2.2 จากขอ้มูลในข้อ 2.1 ให้นักเรียนวิเคราะห์และตอบค าถามต่อไปนี้ 
● อาชีพท่ีเหมาะสมและคาดว่าท าแล้วประสบความส าเร็จ คือ .......................................................... 

  

ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็น 
ในการประกอบอาชีพ 

ความรู้และทักษะท่ีนักเรียนมี 

 

ความรู้และทักษะท่ีต้อง 
พัฒนาเพิ่มเติม 

   

   

   

   

 
2.3 จากข้อ 2.2 นักเรียนคิดว่าแนวโน้มของอาชีพนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ควรปรับตัวและน าเทคโนโลยีมา
ต่อยอดช่วยในการท างานอย่างไร 
 

แนวโน้มของอาชีพนี้ในอนาคต    การปรับตัวและน าเทคโนโลยี 
มาต่อยอดช่วยในการท างาน      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ใบกิจกรรมที่ 9.3 

AI VERSUS HUMAN 

ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………….. เลขที่ ………………….. 
ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………….. เลขที่ ………………….. 
ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………….. เลขที่ ………………….. 
ชื่อ-สกุล………………………………………………………………………………………….. เลขที่ ………………….. 

 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม AI VERSUS HUMAN  
เมื่อจบเกมให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อตอบค าถามต่อไปนี้ 

●      ปญัญาประดิษฐ์เหมาะกับอาชีพท่ีมีลักษณะงานแบบใด 

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

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

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

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

●      นักเรียนมีแนวปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์สามารถท างานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างไรๆ 

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

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

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

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



แบบประเมิน  การน าเสนอผลงาน 

   ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนประเมินการน าเสนอผลงานของนักเรียนตามรายการที่ก าหนด  แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ เน้ือหาละเอียดชัดเจน     

๒ ความถูกต้องของเน้ือหา     

๓ ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย     

๔ ประโยชน์ที่ได้จากการน าเสนอ     

๕ วิธีการน าเสนอผลงาน     

                                        รวม  
      

         ลงชื่อ………………. ……………………………………………….ผู้ประเมิน                                      
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ)  

                                                                                                      ................ /................ /................ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ผลงานหรือพฤติกรรมสมบูรณ์ชัดเจน  ให้     ๔ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องบางส่วน  ให้     ๓ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ให้     ๒ คะแนน 
 ผลงานหรือพฤติกรรมมีข้อบกพร่องมาก  ให้    ๑ คะแนน 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ - ๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช้ 

ต ่ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 
 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความต้ังใจ 
ในการท างาน 

ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 
ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จ ของงาน รวม 
๒๐ 

คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑                       

๒                       

๓                       

๔                       

๕                       

๖                       

๗                       

๘                       

๙                       

๑๐                       

๑๑                       

๑๒                       

๑๓                       

๑๔                       

๑๕                       

๑๖                       

๑๗                       

๑๘                       

๑๙                       

๒๐                       

๒๑                       

๒๒                       
    

         ลงชื่อ………………. ……………………………………………….ผู้ประเมิน                                   
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ)  

                                                                                                      ................ /................ /................ 

 

 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 
 

ค าชี้แจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล 
ของผู้รับการประเมิน 

ความต้ังใจ 
ในการท างาน 

ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 
ความสะอาด
เรียบร้อย 

ผลส าเร็จ ของงาน รวม 
๒๐ 

คะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒๓                       

๒๔                       

๒๕                       

๒๖                       

๒๗                       
    

         ลงชื่อ………………. ……………………………………………….ผู้ประเมิน                                   
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ)  

                                                                                                      ................ /................ /................ 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ ๑ คะแนน 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ - ๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช้ 

ต ่ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
ชื่อกลุ่ม.............................................  ชั้น................................. 

ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่อง 
 ที่ตรงกับระดับคะแนน 

 
 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ การแบ่งหน้าที่กันอย่างเหมาะสม     

๒ ความร่วมมือกันท างาน     

๓ การแสดงความคิดเห็น     

๔ การรับฟังความคิดเห็น     

๕ ความมีน้ าใจช่วยเหลือกัน     

                                                                        รวม  
      

   ลงชื่อ………………. ……………………………………………….ผู้ประเมิน                                  
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ)  

                                                                                                      ................ /................ /................ 

  

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยคร้ัง ให้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางคร้ัง ให้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยคร้ัง ให้ ๑ คะแนน 

  

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๘ - ๒๐ ดีมาก 
๑๔ - ๑๗ ดี 
๑๐ - ๑๓ พอใช้ 

ต ่ากว่า ๑๐ ปรับปรุง 
 



แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ค าชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน  แล้วขีด  ลงในช่องที่ตรงกับระดับคะแนน 

 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 
๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.มีวินัย รับผิดชอบ ๑.๑ จัดกิจกรรมใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว 
โรงเรียน ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  ในชีวิตประจ าวัน และรับผิดชอบในการ
ท างาน 

    

๒.ใฝ่เรียนรู้ ๒.๑ แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ      

๒.๒ มีการจดบันทึกความรู้อย่างเป็นระบบ     

๒.๓ สรุปความรู้ได้อย่างมีเหตุผล     

๓.มุ่งมั่นในการท างาน ๓.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย     

๓.๒ ต้ังใจและรับผิดชอบในการท างานให้ส าเรจ็     

๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่างรอบคอบ     

๓.๔ ทุ่มเท ท างาน อดทน ไม่ท้อต่อปัญหาและอุปสรรค     

๓.๕ พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเรจ็     

๓.๖ ชื่นชมผลงานความส าเรจ็ด้วยความภาคภูมิใจ     

 

         ลงชื่อ………………. ……………………………………………….ผู้ประเมิน                                  
(นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ)  

                                                                                                      ................ /................ /................ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ ๑ คะแนน 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓๕ - ๔๐ ดีมาก 
๒๙ - ๓๔ ดี 
๒๔ - ๒๘ พอใช้ 

ต ่ากว่า ๒๔ ปรับปรุง 
 



แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันถึงประสงค์มีวินัย รับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อยา่งพอเพียง มุ่งมั่น  ในการท างาน 

เลขที ่
ช่ือ-สกุล 

พฤติกรรม รวม
(๔๐) 

ระดับ
คุณภาพ ๑ ๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๓.๑ ๓.๒ ๓.๓ ๓.๔ ๓.๕ ๓.๖ 

๑              

๒              

๓              

๔              

๕              

๖              

๗              

๘              

๙              

๑๐              

๑๑              

๑๒              

๑๓              

๑๔              

๑๕              

๑๖              

๑๗              

๑๘              

๑๙              

๒๐              

๒๑              

๒๒              

๒๓              

๒๔              

๒๕              

๒๖              

๒๗              
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ ๔ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้ ๓ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้ ๒ คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมน้อยครั้ง ให้ ๑ คะแนน 

 
 
 
 

                              ลงชื่อ_____________________________________ผู้ประเมิน 

               (นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ) 
 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๓๕ - ๔๐ ดีมาก 
๒๙ - ๓๔ ดี 
๒๔ - ๒๘ พอใช้ 

ต ่ากว่า ๒๔ ปรับปรุง 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๑๔๑ - ๔๘  ดีมาก 
๓๒ - ๔๐ ดี 
๒๔ - ๓๑ พอใช้ 




