
แผนการจดัการเรียนรู้ ระดับ        ปวช.          ปวส. 
รหัสวชิา  2001-0001 วชิา คอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ จ านวน  2  หน่วยกติ   เวลา 3 ช่ัวโมง / สัปดาห์   รวม    54    ช่ัวโมง / ภาคเรียน   

หน่วยที ่ สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ การประเมนิผล เวลา(ชม.) 

6    การใชง้านอินเทอร์เน็ต 1. อธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ตได ้  1. ทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมา 1. ความสนใจในการเรียนรู้ 3 
  และจดหมายเลก็ทรอนิกส์ 2. อธิบายความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได ้ 2. พดูคุยเก่ียวกบัโครงสร้างเน้ือหา     คน้ควา้  การมีส่วนร่วม   (1 สปัดาห์) 
  3. บอกประโยชนข์องอินเทอร์เน็ตได ้     บทเรียน กิจกรรม งาน    ในกิจกรรม  
  4.สามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรม  3. สาธิตวิธีการ และใหน้กัเรียน 2. ซกัถามและตอบค าถาม  

     Internet Explorer ได ้     ช่วยกนัฝึกปฏิบติัตามบทเรียน 3. ค าถามทา้ยหน่วย ใบความรู้  
  5. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท างาน     ในแต่ละหวัขอ้ตาม     และขอ้สอบวดัผล  
      ของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 4. สงัเกต และช่วยนกัเรียนแกไ้ข  4. แฟ้มสะสมงาน  

  6. มีความเขา้ใจถึงเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ี    ปัญหาขณะฝึกปฏิบติั        
      ใหบ้ริการอีเมลฟ์รี 5.  ค  าถามทา้ยหน่วย ใบความรู้   

  7. สามารถสมคัรใชง้าน Hotmail อีเมลฟ์รี    
  8. สามารถเปิดอ่านอีเมลฟ์รีของ Hotmail ได ้        
      

      
      

      
      

 



 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 หน่วยการเรียนที่  6 

รหัสวชิา 2001- 0001 วชิาคอมพวิเตอร์เพือ่งานอาชีพ ระดับ ปวช.2 จ านวน 2 หน่วยกติ 
ช่ือหน่วย   การใช้งานอนิเทอร์เน็ต จ านวน         3              ช่ัวโมง 

ช่ือเร่ือง        การใช้งานอนิเทอร์เน็ต  จ านวน         1              สัปดาห์ 
 
สาระส าคญั 

 อินเทอร์เน็ต คือ การน าคอมพิวเตอร์มาเช่ือมต่อกนั เป็นเครือข่ายเลก็ๆ ภายในองคก์รต่อมา
น าเครือข่ายยอ่ยๆ มาเช่ือมต่อกนั จนเกิดเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ ท าใหค้อมพิวเตอร์ ท่ีเช่ือมต่อกนัในระบบ
อินเทอร์เน็ตสามารถส่งขอ้มลูไปมาหากนัไดร้วดเร็ว  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเรียกสั้นๆว่า “อีเมล” (E-mail 
หรือ Electronic mail) คือจดหมายท่ีพิมพข้ึ์นมาบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แลว้จดัส่งถึงผูรั้บผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
ซ่ึงส่งจดหมายไดเ้ร็วและค่าใชจ่้ายในการส่งถกูมาก 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ตได ้   
2. อธิบายความเป็นมาของอินเทอร์เน็ตได ้
3. บอกประโยชนข์องอินเทอร์เน็ตได ้
4. สามารถใชง้านอินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรม Internet Explorer ได ้
5.  มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท างานของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  
6.  มีความเขา้ใจถึงเวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีใหบ้ริการอีเมลฟ์รี 
7.  สามารถสมคัรใชง้าน Hotmail อีเมลฟ์รีได ้
8.  สามารถเปิดอ่านอีเมลฟ์รีของ Hotmail ได ้

เนือ้หาสาระ 
1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร   
2. ความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต 
3. ประโยชนข์องอินเทอร์เน็ต  
4. การใชง้านอินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรม Internet Explorer   
5.  การท างานของจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  
6.  เวบ็ไซตต่์าง ๆ ท่ีใหบ้ริการอีเมลฟ์รี 
7.  การสมคัรใชง้าน Hotmail อีเมลฟ์รี  
8.  การเปิดอ่านอีเมลฟ์รีของ Hotmail   
 



กจิกรรมการเรียนการสอน 
1. พดูคุยเก่ียวกบัเน้ือหาในบทท่ี 4.4   โครงสร้างเน้ือหาบทเรียน   กิจกรรม งาน ภารกิจ พร้อมสาธิต 
ตวัอยา่งประกอบบนหนา้จอ 
2. นกัเรียนช่วยกนัฝึกปฏิบติัตามท่ีอาจารยไ์ดบ้รรยาย และมอบหมายหวัขอ้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติั 
3. ครูสงัเกต และช่วยนกัเรียนแกไ้ขปัญหาขณะฝึกปฏิบติั      
4. นกัเรียนท าแบบฝึกหดัและกิจกรรมการฝึกทกัษะ ใหแ้นวทาง ปรับปรุง  
วธิีการ  :   
1.  ใหน้กัเรียนใชค้อมพิวเตอร์ประจ าของตนเองท าตามค าสัง่ของครูผูส้อน 
2.  ครูผูส้อนร่วมกบันกัเรียนแต่ละกลุ่ม  ใหค้  าแนะน าขณะเรียนหรือขณะปฏิบติังาน 
3.  ใหน้กัเรียนบนัทึกขั้นตอนและวิธีการท างานท่ีฝึกปฏิบติัภายในชัว่โมงเรียน 
 

ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
1.  เคร่ืองคอมพวิเตอร์ภายในหอ้งปฏิบติัการคอมพวิเตอร์   
2.  คน้ควา้หนงัสือเพ่ิมเติมจากหอ้งสมุดวิทยาลยั 
3.  คน้ควา้เวบ็ไซตจ์ากหอ้งบริการสารสนเทศ (หอ้งอินเตอร์เน็ต) 
4.  ส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ /วารสาร/ Brochure /  บทความ        

รายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ  สารานุกรม   
5.  ครูผูส้อน, Internet 
 

การวดัผลและประเมนิผล 
        1. ความสนใจในการเรียนรู้ การคน้ควา้ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นรายบุคคล  
  2. ผลงาน การซกัถาม  การตอบค าถาม และการสอบปากเปล่า  (Oral Test)   
  3. แบบฝึกหดั และกิจกรรมการฝึกทกัษะ สงัเกตจากโปรแกรม Netop เคร่ืองฯ ผูส้อน   
  4. การท างานเป็นทีม (ใหค้วามส าคญัในการท างานเป็นทีมงาน)   
  5. สงัเกตและประเมินผลพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  6. แฟ้มสะสมผลงาน/แผน่ซีดีสะสมงาน 
 
 
 
 
 
 



บันทกึผลหลงัการจดัการเรียน (ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้, ผลการเรียนของนกัเรียน, ผลการสอนของครู) 
 - ผลการใช้แผนการจดัการเรียนรู้ 
 1. จ านวนเน้ือหากบัจ านวนเวลา      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
 2. การเรียงล  าดบัเน้ือหากบัความเขา้ใจของนกัเรียน    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
 3. การน าเขา้สู่บทเรียนกบัเน้ือหาแต่ละหวัขอ้    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
 4. วิธีสอนกบัเน้ือหาในแต่ละขอ้      เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
 5. การประเมินผลกบัจุดประสงคใ์นแต่ละหน่วย    เหมาะสม  ไม่เหมาะสม 
 

 - ผลการเรียนของนักเรียน 
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 - ผลการสอนของครู 
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                - ข้อเสนอแนะ 
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