คู่มือการใช้ บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางธนัญญา ศิริวัฒน์
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์)

โรงเรียนสตรีภเู ก็ต อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
นวัตกรรมบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส
วิชา ง30101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ชุดนี้ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดการ การเรียน
การสอน นอกจากการเรี ย นรู้ ใ นห้ อ งเรี ยนแล้ ว นักเรี ยนสามารถทบทวนความรู้ ได้ด้ ว ยตนเองนอก
ห้องเรียน สามารถประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนทั้งวิชา ประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
แต่ละหน่ วยการเรีย น ตรวจสอบคะแนนได้ เพื่อให้รู้จักตัว เอง และให้ นักเรียนได้พัฒ นาด้านความรู้
สาหรับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ดูวีดีโอสรุปเนื้อหา ดาวน์โหลดกิจกรรมใบงานและอัพโหลด
ไฟล์ส่งงานได้ทุกที่ทุกเวลา ทาให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายและสนใจกับการเรียนในรายวิชานี้มากขึ้น
ผู้จัดทาขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุน ให้คาปรึกษา คาแนะนา จนทาให้ นวัตกรรม
ชุดนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณ ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และบุคลากรที่มีส่วนร่วมทุกคน
ผู้จั ดทาหวังว่า นวัตกรรมชุด นี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ ผู้ ที่สนใจได้นาไป
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป คุณความดีและประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากผลงานทางวิชาการที่ผู้จัดทาได้
ทาในครั้งนี้ ขอบังเกิดแก่ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
ธนัญญา ศิริวัฒน์
ผู้จัดทา

คาชี้แจง
นวัตกรรมบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส
วิชา ง30101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ ทั้งหมด 7 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หน่วยที่ 2 เรื่อง ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้
หน่วยที่ 3 เรื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
หน่วยที่ 4 เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
หน่วยที่ 5 เรื่อง ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
หน่วยที่ 6 เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
หน่วยที่ 7 เรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
ก่อนเริ่มเรียน ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบ เพื่อทาแบบทดสอบก่อนเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ทั้งวิชาโดยทาแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ เพื่อทดสอบ
ความรู้พื้นฐานของนักเรียน เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาและทากิจกรรม ตั้งแต่ หน่วยที่ 1-7 ครบทุกหน่วย
แล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งวิชาโดยทาแบบออนไลน์ ซึ่งเป็น
แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 30 ข้อ เพื่อนาผลมาดูการพัฒนาของนักเรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป
สาหรับการศึกษาเนื้อหาแต่ละหน่วยตั้งแต่หน่วยที่ 1 ถึง หน่วยที่ 7 นั้น ก่อนศึกษาเนื้อหาให้
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยทาแบบออนไลน์ก่อนเริ่ม เรียน ซึ่งเป็น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 10 ข้อ เมื่อศึกษาเนื้อหาจบทุกเรื่องของแต่ละหน่วยแล้ว
ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยทาแบบออนไลน์ของหน่วยที่เรียนจบ
ทุกครั้ง จานวน 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อ ดูการพัฒนาด้านความรู้ของ
นักเรียน ทาให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง และเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ระหว่างเรียนจะมี
กิจ กรรมที่ นั ก เรี ย นต้ องปฏิ บั ติ ดัง นี้ คือ ดูวี ดีโ อสรุป เนื้ อหาของแต่ล ะเรื่ อง ตรวจสอบคะแนนสอบ
ตรวจสอบการส่งงาน ดาวน์โหลดไฟล์ใบงาน และอัพโหลดส่งใบงาน เป็นต้น

สัญลักษณ์ที่ควรรู้
สัญลักษณ์

ความหมาย
เปิดเสียง

ปิดเสียง

หน้าหลัก

ขึ้นด้านบน

ดาวน์โหลด

1

หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
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ความหมาย
ปุ่ม Rewind เริ่มใหม่
ปุ่ม Play เล่น
ปุ่ม Back ถอยกลับ
ปุ่ม Forward เลื่อนไปข้างหน้า
ปุ่ม 2x Fast Forward Speed เพิ่มความเร็วในการเล่น
ปุ่ม Time Line ดูระยะในการเล่น
ปุ่ม Audio on เล่นแบบมีเสียง
ปุ่ม Exit ออก / จบการทางาน

7

8

คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันก็สามารถใช้สื่อบทเรียน
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างราบรื่น การใช้สื่อบทเรียนบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ ใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ หรือ คอมพิวเตอร์แบบพกพาก็ได้ สื่อ
บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการแสดงผลโดยใช้ระบบมัลติมีเดีย มีการใช้ภาพและเสียงประกอบ
ดังนั้นคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับได้ควรมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
1. หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ควรจะมีการประมวลผลในระดับปานกลางถึงระดับสูง เช่น
Intel Core i3 ขึ้นไป จะทาให้การโหลดข้อมูลไม่สะดุด เสียงไม่กระตุก ภาพไม่ค้าง
2. การ์ดแสดงผล ควรมีหน่วยความจา 2GB หรือมากกว่า
3. ระบบปฏิบัติการ Windows 7 หรือมากกว่า
4. จอภาพ ความละเอียดของหน้าจอควรเป็นขนาด 1024 X 768 Pixel ขึ้นไป
5. หน่วยความจา(RAM) อย่างต่า 4 GB หรือมากกว่า
6. ต้องมีลาโพง หรือชุดหูฟัง สาหรับทากิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียน
7. ใช้เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

