แผนการจัดการเรียนรู้ ระดับ 
 ปวส.
 ปวช.
รหัสวิชา 2001-0001 วิชา คอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ จานวน 2 หน่ วยกิต เวลา 3 ชั่วโมง / สัปดาห์ รวม 54 ชั่วโมง / ภาคเรียน
หน่ วยที่
สาระการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผล
6
 การใช้งานอินเทอร์เน็ต
1. อธิบายความหมายของอินเทอร์เน็ตได้
1. ทบทวนบทเรี ยนที่ผา่ นมา
1. ความสนใจในการเรี ยนรู้
และจดหมายเล็กทรอนิกส์
2. อธิบายความเป็ นมาของอินเทอร์เน็ตได้ 2. พูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหา
ค้นคว้า การมีส่วนร่ วม
3. บอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้
บทเรี ยน กิจกรรม งาน
ในกิจกรรม
4.สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม 3. สาธิตวิธีการ และให้นกั เรี ยน
2. ซักถามและตอบคาถาม
Internet Explorer ได้
ช่วยกันฝึ กปฏิบตั ิตามบทเรี ยน
3. คาถามท้ายหน่วย ใบความรู้
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางาน
ในแต่ละหัวข้อตาม
และข้อสอบวัดผล
ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
4. สังเกต และช่วยนักเรี ยนแก้ไข
4. แฟ้ มสะสมงาน
6. มีความเข้าใจถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่
ปัญหาขณะฝึ กปฏิบตั ิ
ให้บริ การอีเมล์ฟรี
5. คาถามท้ายหน่วย ใบความรู้
7. สามารถสมัครใช้งาน Hotmail อีเมล์ฟรี
8. สามารถเปิ ดอ่านอีเมล์ฟรี ของ Hotmail ได้

เวลา(ชม.)
3
(1 สัปดาห์)

ชื่อเรื่อง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
รหัสวิชา 2001- 0001 วิชาคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอาชีพ
ชื่อหน่ วย การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต
การใช้ งานอินเทอร์ เน็ต

หน่ วยการเรียนที่ 6
ระดับ ปวช.2 จานวน 2 หน่ วยกิต
จานวน 3
ชั่วโมง
จานวน 1
สัปดาห์

สาระสาคัญ
อินเทอร์เน็ต คือ การนาคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกัน เป็ นเครื อข่ายเล็กๆ ภายในองค์กรต่อมา
นาเครื อข่ายย่อยๆ มาเชื่อมต่อกัน จนเกิดเป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่ ทาให้คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกันในระบบ
อินเทอร์เน็ตสามารถส่งข้อมูลไปมาหากันได้รวดเร็ ว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเรี ยกสั้นๆว่า “อีเมล” (E-mail
หรื อ Electronic mail) คือจดหมายที่พิมพ์ข้ ึนมาบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้วจัดส่งถึงผูร้ ับผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ซึ่งส่งจดหมายได้เร็ วและค่าใช้จ่ายในการส่งถูกมาก
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของอินเทอร์ เน็ตได้
2. อธิบายความเป็ นมาของอินเทอร์เน็ตได้
3. บอกประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้
4. สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Internet Explorer ได้
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทางานของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6. มีความเข้าใจถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ให้บริ การอีเมล์ฟรี
7. สามารถสมัครใช้งาน Hotmail อีเมล์ฟรี ได้
8. สามารถเปิ ดอ่านอีเมล์ฟรี ของ Hotmail ได้
เนือ้ หาสาระ
1. อินเทอร์เน็ตคืออะไร
2. ความเป็ นมาของอินเทอร์เน็ต
3. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
4. การใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรม Internet Explorer
5. การทางานของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
6. เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ให้บริ การอีเมล์ฟรี
7. การสมัครใช้งาน Hotmail อีเมล์ฟรี
8. การเปิ ดอ่านอีเมล์ฟรี ของ Hotmail

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. พูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาในบทที่ 4.4 โครงสร้างเนื้อหาบทเรี ยน กิจกรรม งาน ภารกิจ พร้อมสาธิต
ตัวอย่างประกอบบนหน้าจอ
2. นักเรี ยนช่วยกันฝึ กปฏิบตั ิตามที่อาจารย์ได้บรรยาย และมอบหมายหัวข้อให้นกั เรี ยนฝึ กปฏิบตั ิ
3. ครู สงั เกต และช่วยนักเรี ยนแก้ไขปัญหาขณะฝึ กปฏิบตั ิ
4. นักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดและกิจกรรมการฝึ กทักษะ ให้แนวทาง ปรับปรุ ง
วิธีการ :
1. ให้นกั เรี ยนใช้คอมพิวเตอร์ประจาของตนเองทาตามคาสัง่ ของครู ผสู้ อน
2. ครู ผสู้ อนร่ วมกับนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ให้คาแนะนาขณะเรี ยนหรื อขณะปฏิบตั ิงาน
3. ให้นกั เรี ยนบันทึกขั้นตอนและวิธีการทางานที่ฝึกปฏิบตั ิภายในชัว่ โมงเรี ยน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
2. ค้นคว้าหนังสือเพิ่มเติมจากห้องสมุดวิทยาลัย
3. ค้นคว้าเว็บไซต์จากห้องบริ การสารสนเทศ (ห้องอินเตอร์เน็ต)
4. สิ่ งพิมพ์ประเภทต่ าง ๆ เช่ น หนังสื อคอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ /วารสาร/ Brochure / บทความ
รายงานที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ สารานุกรม
5. ครู ผสู้ อน, Internet
การวัดผลและประเมินผล
1. ความสนใจในการเรี ยนรู้ การค้นคว้า การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเป็ นรายบุคคล
2. ผลงาน การซักถาม การตอบคาถาม และการสอบปากเปล่า (Oral Test)
3. แบบฝึ กหัด และกิจกรรมการฝึ กทักษะ สังเกตจากโปรแกรม Netop เครื่ องฯ ผูส้ อน
4. การทางานเป็ นทีม (ให้ความสาคัญในการทางานเป็ นทีมงาน)
5. สังเกตและประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. แฟ้ มสะสมผลงาน/แผ่นซีดีสะสมงาน

บันทึกผลหลังการจัดการเรียน (ผลการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้, ผลการเรี ยนของนักเรี ยน, ผลการสอนของครู )
- ผลการใช้ แผนการจัดการเรียนรู้
1. จานวนเนื้อหากับจานวนเวลา
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
2. การเรี ยงลาดับเนื้อหากับความเข้าใจของนักเรี ยน  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
3. การนาเข้าสู่บทเรี ยนกับเนื้อหาแต่ละหัวข้อ
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
4. วิธีสอนกับเนื้อหาในแต่ละข้อ
 เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
5. การประเมินผลกับจุดประสงค์ในแต่ละหน่วย  เหมาะสม  ไม่เหมาะสม
- ผลการเรียนของนักเรียน
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- ผลการสอนของครู
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