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สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ใช้กระบวนการ

BBL & PBL
เน้นการทำางานของสมอง 
GPAS

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้วย 

NT
O-NET
PISA

๒๑มาตรฐานสากล
ศตวรรษที่

ชั้นประถมศึกษาปีที่

5BBL Steps

คู่มือครูเพื่อใช้คู่กับหนังสือเรียน

โครงงานบูรณาการ

สู่อาเซียน
และโลก

ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ 

จัดการเรียนรู้
ตามแนวทาง
Backward
Design

เฉลย
คำาตอบ
ละเอียดทุกข้อ



ตัวอย่างตัวอย่าง

ประเมินครบตัวชี้วัด 

มาตรฐานระดับชาติ

วัดผลแม่นยำ�ทุกระดับก�รเรียนรู้

พร้อมเฉลยและต�ร�งวิเคร�ะห์

สถ�บันฯ มอบสิทธิพิเศษให้ท่�น

ส�ม�รถพรินต์ ใช้ ได้เลย

หรือสั่งซื้อในร�ค�พิเศษจ�กสถ�บัน 

ทุกภ�คเรียน

ขอสอบประจำภาคการศึกษาที่ 1

ขอสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2

ข้อสอบปลายภาคข้อสอบปลายภาค

★	 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมให้ตัวละครเคลื่อนที่	โดยเมื่อกดคีย์ลูกศร

	 ที่แป้นพิมพ์ชี้ไปทางซ้าย	แมวจะเคลื่อนที่ไปทางซ้าย

	 ก.	 	 	 	 	 	 	 ข.	 	 	 	 	 	 	 ค.	 	 	 	 	 	 	 ง.	เริ่ม

จบ

เลือกกลุ่มคำาสั่งสคริปต์

ลากบล็อกคำาสั่งมาวาง

ลากบล็อกคำาสั่งเคลื่อนมาวาง

เลือกเหตุการณ์

เลือกคำาสั่งลูกศรชี้ทางขวา

กำาหนดค่าเป็น	100

เริ่ม

จบ

เลือกกลุ่มคำาสั่งสคริปต์

ลากบล็อกคำาสั่งมาวาง

ลากบล็อกคำาสั่งเคลื่อนมาวาง

เลือกเหตุการณ์

เลือกคำาสั่งลูกศรชี้ทางซ้าย

กำาหนดค่าเป็น	-100

เริ่ม

จบ

เลือกกลุ่มคำาสั่งสคริปต์

ลากบล็อกคำาสั่งมาวาง

ลากบล็อกคำาสั่งเคลื่อนมาวาง

เลือกเหตุการณ์

เลือกคำาสั่งลูกศรชี้ทางขวา

กำาหนดค่าเป็น	-100

เริ่ม

จบ

เลือกกลุ่มคำาสั่งสคริปต์

ลากบล็อกคำาสั่งมาวาง

ลากบล็อกคำาสั่งเคลื่อนมาวาง

เลือกเหตุการณ์

เลือกคำาสั่งลูกศรชี้ทางซ้าย

กำาหนดค่าเป็น	100



1สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

คํานําคํานํา

คําอธิบาย

รายวิชา

โครงสร้าง

รายวิชา

พื้นฐาน

โครงสร้าง

เนื้อหา

ตัวอย่าง

คู่มือครู

หนังสือเรียน

ตัวอย่างแผน

การจัดการเรียนรู้

	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 	

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 	 วิทยาศาสตร์ 	 และสาระภูมิศาสตร์ 																																														

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 (ฉบับปรับปรุง																	

พ.ศ.	 2560)	 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551																		

ซึ่งปีการศึกษา	 2562	นี้	 จะครอบคลุมระดับชั้น	ป.1	ป.2	ป.4	ป.5	ม.1	ม.2	ม.4																	

ม.5	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม																

สภาพแวดล้อม	 และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า												

อย่างรวดเร็ว	 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติให้สามารถเพิ่ม										

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล	สอดคล้องกับประเทศไทย	4.0	

และโลกในศตวรรษที่	21	โดยจัดทำาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์																			

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการ	

มีส่วนร่วมในการจัดทำาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องตาม

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับ	

ครูผู้สอน	 ด้วยคู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้แบบ	 Active	 Learning	 	

ตามแนวทาง	Backward	Design	โดยใช้กระบวนการ	GPAS	5	Steps	ซึ่งสามารถ

พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมาย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)
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คำ�อธิบ�ยร�ยวิช�

ว	151 		เทคโนโลยี	(วิทยาการคำานวณ)	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่	5	 เวลาเรียน	40	ชั่วโมง

	 ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา	 การอธิบายการทำางาน	 การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา									

อย่างง่าย	 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย	 ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข																					

ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล	ติดต่อสื่อสารและทำางานร่วมกัน	ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล	รวบรวม	ประเมิน	

นำาเสนอข้อมูลและสารสนเทศตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย	 เพื่อ																			

แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย	 มีมารยาท	 เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน														

เคารพในสิทธิของผู้อื่น	แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

	 โดยใช้การค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ	 ตัดสินใจเลือกข้อมูล	 ใช้เหตุผล														

เชิงตรรกะในการแก้ปัญหา	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำางานร่วมกัน

	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น	 สนใจที่จะเรียนรู้	 มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่

กำาหนดให้หรือตามความสนใจ	มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น	 และยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น	 แสดง												

ความรับผิดชอบด้วยการทำางานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น	 รอบคอบ	ประหยัด	 ซื่อสัตย์	 จนงานลุล่วงเป็น																	

ผลสำาเร็จ	และทำางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

			 รหัสตัวชี้วัด

	 ว	4.2		 ป.5/1,		ป.5/2,		ป.5/3,		ป.5/4,	ป.5/5

	 รวมทั้งหมด	5	ตัวชี้วัด
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โครงสร้�งร�ยวิช�พื้นฐ�น วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี
(วิทย�ก�รคำ�นวณ)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เวลาเรียน 40 ชั่วโมง  

ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

1 การใช้เหตุผล

แก้ปัญหา

ว	4.2	ป.5/1 •		 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำากฎเกณฑ์	

	 หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา

	 ในการแก้ปัญหา	การอธิบายการทำางาน	หรือการ

คาดการณ์ผลลัพธ์

•	 สถานะเริ่มต้นของการทำางานที่แตกต่างกันจะให้

ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

•		 ตัวอย่างปัญหา	 เช่น	 เกม	 Sudoku	 โปรแกรม

ทำานายตวัเลข	โปรแกรมสร้างรปูเรขาคณติตามค่า

ข้อมูลเข้า	 การจัดลำาดับการทำางานบ้านในช่วง										

วันหยุด	จัดวางของในครัว

6

2 การเขียน

โปรแกรม

เบื้องต้น

ว	4.2	ป.5/2 •	 การออกแบบโปรแกรมสามารถทำาได้โดยเขยีนเป็น

ข้อความหรือผังงาน

•		 การออกแบบและเขยีนโปรแกรมทีม่กีารตรวจสอบ

เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่				

ถูกต้องตรงตามความต้องการ

•		 หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำางานทีละ										

คำาสั่ง	 เมื่อพบจุดที่ทำาให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำา	

การแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

•		 การฝึกตรวจหาข้อผดิพลาดจากโปรแกรมของผูอ้ืน่	

จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี

ยิ่งขึ้น

•		 ตัวอย่างโปรแกรม	 เช่น	 โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่

และเลขคี่	 โปรแกรมรับข้อมูลนำ้าหนักหรือส่วนสูง

แล้วแสดงผลความสมส่วนของร่างกาย	 โปรแกรม

สั่งให้ตัวละครทำาตามเงื่อนไขที่กำาหนด

•		 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม	เช่น	

	 Scratch,	logo

14
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

3 การค้นหาข้อมูล ว	4.2	ป.5/3 •		 การค้นหาข้อมลูในอนิเทอร์เนต็	และการพจิารณา

ผลการค้นหา

•		 การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต	 เช่น	 อีเมล	

บล็อก	โปรแกรมสนทนา

•		 การเขียนจดหมาย	(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)

•		 การใช้อนิเทอร์เนต็ในการตดิต่อสือ่สารและทำางาน

ร่วมกัน	 เช่น	 ใช้นัดหมายในการประชุมกลุ ่ม	

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในห้องเรียน	

	 การแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็นในการเรียน	

ภายใต้การดูแลของครู

•		 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล	เช่น	

	 เปรียบเทียบความสอดคล้อง	สมบูรณ์ของข้อมูล

จากหลายแหล่ง	 แหล่งต้นตอของข้อมูล	ผู้เขียน

วันที่เผยแพร่ข้อมูล

•		 ข้อมูลที่ดีต้องมีรายละเอียดครบทุกด้าน	เช่น	

	 ข้อดีและข้อเสีย	ประโยชน์และโทษ

12

4 การใช้บริการ

อินเทอร์เน็ต

ว	4.2	ป.5/4,

ป.5/5

•		 การรวบรวมข้อมูล	ประมวลผล	สร้างทางเลือก	

ประเมินผล	จะทำาให้ได้สารสนเทศเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาหรือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•		 การใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่

หลากหลายในการรวบรวม	ประมวลผล	สร้าง

ทางเลือก	ประเมินผล	นำาเสนอ	จะช่วยให้การ

	 แก้ปัญหาทำาได้อย่างรวดเร็ว	ถูกต้อง	และแม่นยำา

•		 ตัวอย่างปัญหา	เช่น	ถ่ายภาพ	และสำารวจแผนที่

ในท้องถิ่นเพื่อนำาเสนอแนวทางในการจัดการ

พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์	ทำาแบบสำารวจ

	 ความคิดเห็นออนไลน์	และวิเคราะห์ข้อมูล	

	 นำาเสนอข้อมูลโดยการใช้	blog	หรือ	web	page

•		 อันตรายจากการใช้งานและอาชญากรรมทาง

อินเทอร์เน็ต

•		 มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านทาง

อินเทอร์เน็ต	(บูรณาการกับวิชาที่เกี่ยวข้อง)

8

รวม 40



สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 55

โครงสร้�งเนื้อห�ของหนังสือเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่		 1		 การใช้เหตุผลแก้ปัญหา

	 	 •		การแก้ปัญหา

	 	 •		วิธีการแก้ปัญหา

	 	 •		การแก้ปัญหากับคอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่		 2		 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

	 	 •		การทำางานของคอมพิวเตอร์

	 	 •		การออกแบบอัลกอริทึม

	 	 •	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 	 •		การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม

	 	 •		การเขียนโปรแกรมด้วย	Scratch

	 	 •		ตัวแปร

	 	 •		การเขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่และเลขคี่

	 	 •		การเขียนโปรแกรมคำานวณความสมส่วนของร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่		 3		 การค้นหาข้อมูล

	 	 •		เครือข่ายคอมพิวเตอร์

	 	 •		การค้นหาข้อมูล

	 	 •		การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

	 	 •		การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยการเรียนรู้ที่		 4		 การใช้บริการอินเทอร์เน็ต

	 	 •		บริการอินเทอร์เน็ต

	 	 •		บริการของ	Google

	 	 •		แบบสำารวจความคิดเห็นออนไลน์

	 	 •	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย



6 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ขั้นรวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 NET

2

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

•	 ออกแบบ	และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย	ตรวจหา
	 ข้อผิดพลาดและแก้ไข	(ว	4.2	ป.5/2)

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

การเขียน
โปรแกรม
เบื้องต้น

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

body	mass	index บอด′	ดี	แมส	อิน′	เดคซฺ ดัชนีมวลกาย

calculator แคล′	คิวเล′	เทอะ เครื่องคิดเลข

command คะมานดฺ′ คำาสั่ง

complementary คอมพลิเมน′ โทรี การแต่งเติม

mistake มิสเทค′ ข้อผิดพลาด

ตัวชี้วัด

ศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้

การเขียนโปรแกรม
ตรวจสอบ

เลขคู่และเลขคี่

การเขียนโปรแกรม
คำานวณความสมส่วน

ของร่างกาย

การทำางานของคอมพิวเตอร์ การออกแบบอัลกอริทึม

ตัวแปร
การเขียนโปรแกรม
ด้วย	Scratch

การตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

หน่วยนำาเข้า

หน่วยนำาเข้า
(input unit)

หน่วยส่งออก
(output unit)

หน่วย
ประมวลผลกลาง

(Central 
Processing Unit: 

CPU)

การทำางานของคอมพิวเตอร์

ตัวอย่�งตัวอย่�ง
เป้าหมายการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน	ว	4.2	

เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำานวณในการ										

แกป้ญัหาทีพ่บในชวีติจรงิอยา่งเปน็ขัน้ตอน

และเป็นระบบ	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการเรียนรู้	 การทำางาน	

และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

รู้เท่าทัน	และมีจริยธรรม

  สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

1.	 ความสามารถในการสื่อสาร

2.	 ความสามารถในการคิด

3.	 ความสามารถในการแก้ปัญหา

4.	 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5.	 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี



7สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

2

หน่
วยการเรียนรูท้ี่

•	 ออกแบบ	และเขียนโปรแกรมที่มีการใช้เหตุผลเชิงตรรกะอย่างง่าย	ตรวจหา
	 ข้อผิดพลาดและแก้ไข	(ว	4.2	ป.5/2)

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

แผนผังหัวข้อหน่วยการเรียนรู้

การเขียน
โปรแกรม
เบื้องต้น

คำาศัพท์ คำาอ่าน คำาแปล

body	mass	index บอด′	ดี	แมส	อิน′	เดคซฺ ดัชนีมวลกาย

calculator แคล′	คิวเล′	เทอะ เครื่องคิดเลข

command คะมานดฺ′ คำาสั่ง

complementary คอมพลิเมน′ โทรี การแต่งเติม

mistake มิสเทค′ ข้อผิดพลาด

ตัวชี้วัด

ศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้

การเขียนโปรแกรม
ตรวจสอบ

เลขคู่และเลขคี่

การเขียนโปรแกรม
คำานวณความสมส่วน

ของร่างกาย

การทำางานของคอมพิวเตอร์ การออกแบบอัลกอริทึม

ตัวแปร
การเขียนโปรแกรม
ด้วย	Scratch

การตรวจสอบ
ข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

หน่วยนำาเข้า

หน่วยนำาเข้า
(input unit)

หน่วยส่งออก
(output unit)

หน่วย
ประมวลผลกลาง

(Central 
Processing Unit: 

CPU)

การทำางานของคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มีวินัย

ตัวชี้วัดที่	3.1	 ปฏิบัติตามข้อตกลง	กฎเกณฑ์

ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว	 โรงเรียน	

และสังคม

ใฝ่เรียนรู้

ตัวชี้วัดที่	4.1	 ตั้งใจ	 เพียรพยายามใน								

การเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่	4.2	 แสวงหาความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในและภายนอก

โรงเรียน	ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม	

บันทึกความรู้	วิเคราะห์	สรุปเป็นองค์ความรู้	

สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

มุ่งมั่นในการทำางาน

ตัวชี้วัดที่	6.1	 ตั้ ง ใ จ แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ																	

ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

	 นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมเขียนโปรแกรม	 Scratch	 สร้างนิทาน

ความยาว	3	นาที	จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันนำาเสนอหน้าชั้นเรียน

บูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21

คู่มือครูหนังสือเรียนคู่มือครูหนังสือเรียน



8 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ขั้นรวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 NET

    เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 536

	 การตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมต้องใช้ประสบการณ์	แต่เราอาจฝึก
สิ่งเหล่านี้ได้โดยการช่วยหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมของผู้อื่น	ซึ่งจะเป็นการพัฒนา
ทักษะในการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch

	 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมีเครื่องมือสำาหรับเขียนโปรแกรมมากมาย

โปรแกรมสแครช	 (Scratch)	 เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่นำามาฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่าย

โดยการออกแบบอัลกอริทึมแล้วนำาบล็อกคำาสั่งที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้โปรแกรม

ทำางาน	เมื่อมีซอฟต์แวร์ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์เราสามารถเปิดขึ้นมาได้	ดังนี้

ภาพที่ 2.5 การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch

	 อีกวิธีหนึ่งในการเปิดใช้โปรแกรม	 Scratch	 ทำาได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์	

https://scratch.mit.edu	โดยลักษณะของโปรแกรมแบบติดตั้งในเครื่องและ

แบบ	online	จะมีตำาแหน่งของคำาสั่งและตำาแหน่งหน้าจอต่างกันเล็กน้อย

2. เลือกโฟลเดอร์ Scratch

3. เลือกโปรแกรม Scratch

1. คลิกเมาส์ที่ Start

1.	 นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการเขียน								
โปรแกรมสแครช	แล้วตอบคำาถาม	ดังนี้

	 	 •		 โปรแกรม	Scratch	 เป็นโปรแกรมที่ใช้
สำาหรับทำาอะไร	 (ตัวอย่างคำาตอบ ใช้ฝึกเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย)

	 	 •			การเขียนโปรแกรม	Scratch	มีวิธีการ
เขียนอย่างไร	 (ตัวอย่างคำาตอบ นำาบล็อกคำาสั่ง
ที่เกี่ยวข้องมาวางเพื่อให้โปรแกรมทำางาน)

2.		 นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรมด้วย	 Scratch	 จาก			
หนังสือเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้อื่น	 ๆ								
อย่างหลากหลาย

ตัวชี้วัด

ว	4.2	ป.5/2

ภาระงาน/ชิ้นงาน

การเขยีนโปรแกรมควบคมุการเคลือ่นที่

ของตัวละคร

ขั้นสังเกต
รวบรวมข้อมูล

St

ep 1

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

	 	 •		 นอกจากการเข้าใช้งานแบบนี้	 นักเรียน
มวีธิกีารเขา้ใชง้านแบบอืน่อกีหรอืไม่	อยา่งไร	
(ตัวอย่างคำ าตอบ มี  เข้าใช้งานโดยเข้าไปที่            
เว็บไซต์ https://scratch.mit.edu)

3.		 นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม															
จากนั้นวิเคราะห์การเปิดเข้าใช้งานโปรแกรม	
Scratch	 โดยเขียนคำาตอบเป็นแผนภาพ
ความคิด	แล้วตอบคำาถาม	ดังตัวอย่าง

1.	คลิกเมาส์เลือก	Start

2.	เลือกโฟลเดอร์	Scratch

3.	เลือกโปรแกรม	Scratch

เสริมความรู้ ครูควรสอน

	 การเขียนโปรแกรม	 คือ	 กระบวนการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เพ่ือกำาหนด

โครงสร้างของข้อมูล	 และกำาหนดข้ันตอนวิธีเพ่ือแก้ปัญหาตามท่ีออกแบบไว้										

โดยอาศัยหลักเกณฑ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ละภาษา



9สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

37การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

	 เมื่อเปิดโปรแกรม	Scratch	ขึ้นมา	จะเห็นว่ากลุ่มของคำาสั่ง	พื้นที่เขียนสคริปต์
และเสียง	และฉากสำาหรับแสดงตัวละคร	ดังนี้

ภาพที่ 2.6 ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch

	 บล็อกคำาสั่งแต่ละคำาสั่งจะรวมกลุ่มอยู่ในแถบโค้ดบล็อก	 (Code	 blocks		

palette)	 ซึ่งมีคำาสั่งต่าง	 ๆ	 อยู่มากมายรวมกันเป็นหมวด	ถ้านำาเมาส์ไปคลิกที่เมนู	

ในหมวดคำาสั่ง	 โปรแกรมจะแสดงคำาสั่งในหมวดนั้นออกมา	 เช่น	 ถ้าคลิกเมาส์ที่	

กลุ่มคำาสั่ง	เสียง	โปรแกรมจะแสดงคำาสั่งออกมา	ดังภาพ

10. พื้นที่การแสดงผลการ
ทำางานของโปรแกรมที่มี
ขนาดที่เปลี่ยนแปลง

7. เวที

1. แถบเมนูเครื่องมือ

4. กลุ่มบล็อกคำาสั่ง

8. รายการตัวละครและเวที
ที่ใช้ในโพรเจกต์ปัจจุบัน

5. บล็อกในกลุ่มที่เลือก

3. ข้อมูลของตัวละครที่ถูกเลือก

2. แถบเครื่องมือเวที

6. พื้นที่ทำางาน

9. แถบเมนูแสดงข้อมูลสคริปต์ 
คอสตูม และเสียงของตัวละคร
หรือเวที

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

4.	 นักเรียนร่วมกันวิ เคราะห์หน้าต่าง	

โปรแกรม	 Scratch	 ว่าแต่ละแถบ							

เครื่องมือมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้าง	

แลว้เขยีนคำาตอบเปน็แผนภาพความคดิ	

ดังตัวอย่าง

เมนูเว็บไซต์	
https://
scratch.
mit.edu

เมนูเปลี่ยนภาษา
เมนูเปิด-ปิด	
โพรเจกต์	
บันทึกวิดีโอ	
แชร์เว็บไซต์
และปิด
โปรแกรม

เมนูการแก้ไข
การตั้งค่า

เมนูแนะนำา
โปรแกรม
ตัวอย่าง

แถบเมนู
เครื่องมือ

Character		 (แค'	ริคเทอะ)			 ตัวละคร

Command		 (คะมานดฺ')						 คำาสั่ง

Scene	 	 	 (ซีน)							 	 ฉาก

English talk
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ขั้นรวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 NET

    เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 538

ภาพที่ 2.7 การเรียกกลุ่มคำาสั่งเสียง

ภาพที่ 2.8 การเรียกกลุ่มคำาสั่งแสดงเสียงกลองแบบต่าง ๆ

	 ในโปรแกรมไดก้ำาหนดเสยีงตา่ง	ๆ 	ใหเ้ลอืกใชไ้ดอ้ยา่งงา่ย	และถา้คลกิเมาสเ์ลอืก
เสียงกลอง	 โปรแกรมจะมีเสียงกลองลักษณะต่าง	 ๆ	 ให้เลือกอีกด้วย	 สามารถใช้	
เมาส์คลิกหรือป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข	ดังภาพ

2. คลิกเมาส์เลือกเสียง

2. โปรแกรมแสดงเสียงกลองต่าง ๆ ออกมา

1. คลิกเมาส์ตรงนี้

3. โปรแกรมแสดงคำาสั่งต่าง ๆ ออกมา

1. คลิกเมาส์เลือกคำาสั่งสคริปต์

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

5.		นักเรียนร่วมกันวิ เคราะห์เกี่ยวกับ										

การเขียนโปรแกรมด้วย	 Scratch										

แล้วตอบคำาถาม	 โดยเขียนคำาตอบเป็น

แผนภาพความคิด	ดังนี้

	 	 •		 ถ้าต้องการเปลี่ยนลักษณะของเสียง

จะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไร

		 (ตัวอย่างคำาตอบ

คลิกเมาส์เลือกคำาสั่งสคริปต์

คลิกเมาส์เลือกเสียง

 โปรแกรมแสดงคำาสั่งต่าง ๆ ออกมา

 ทดลองเลือกเสียงกลอง  )

เสริมความรู้ ครูควรสอน

	 เสียง	 (Sound)	 เกิดจากการส่ันสะเทือนแล้วเคล่ือนท่ีผ่านตัวกลางท่ีเป็น		

อากาศ	สามารถได้ยินด้วยหู



11สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

39การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

	 ถ้าคลิกเมาส์เลือกกลุ่มคำาสั่งควบคุม	 โปรแกรมจะแสดงคำาสั่งควบคุมออกมา	

ซึ่งใช้ควบคุมการทำางานของโปรแกรมและตัวละคร	 เช่น	 ให้ทำางานเมื่อมีการ	

คลิกเมาส์	ให้ทำางานซำ้า	ๆ	ให้หน่วงเวลารอ	ดังภาพ

ภาพที่ 2.9 การเรียกบล็อกคำาสั่งควบคุม

1. คลิกเมาส์เลือกคำาสั่งสคริปต์

2. คลิกเมาส์เลือกกลุ่มคำาสั่งควบคุม

3. กลุ่มบล็อกคำาสั่งควบคุม

ขั้นคิดวิเคราะห์
และสรุปความรู้

St

ep 2

คลิกเมาส์เลือกคำาสั่งสคริปต์

คลิกเมาส์เลือกกลุ่มคำาสั่งควบคุม

 โปรแกรมแสดงคำาสั่งควบคุมออกมา

 ทดลองเลือกคำาสั่งที่ต้องการ  )

6.	 นักเรียนร่วมกันวิ เคราะห์เกี่ยวกับ												

การเขียนโปรแกรมด้วย	Scratch	แล้ว

ตอบคำาถาม	 โดยเขียนเป็นแผนภาพ

ความคิด	ดังนี้

	 	 •		 ถ้าต้องการใช้งานฟังก์ชันคำาสั่ง							

การควบคุมต่าง	 ๆ	 จะมีวิธีการใช้งาน

อย่างไร	(ตัวอย่างคำาตอบ

7.		นกัเรยีนรว่มกนัสรปุความคดิรวบยอด										

เกี่ ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วย	

Scratch	ดังนี้

	 	 โปรแกรม	Scratch	เป็นโปรแกรมที่

ใช้ในการฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่าย	

โดยมฟีงักช์นัทีใ่ชใ้นการเขยีนโปรแกรม

มากมาย	และสามารถเขียนได้ทั้งแบบ		

ที่ติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ 								

และแบบที่เข้าไปเขียนในเว็บไซต์
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ขั้นรวบรวมข้อมูล 

Gathering
ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ 

Processing
GPAS 5 Steps

แนวข้อสอบ O-NETบูรณาการทักษะศตวรรษที่ 21 NET

    เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 540

กิจกรรมที่ 2.3 เขยีนโปรแกรมควบคมุการเคลือ่นทีข่องตวัละคร

วัตถุประสงค์			 เขียนโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่ตามที่ต้องการได้

วัสดุอุปกรณ์ 	

	 	 	 	 คอมพิวเตอร์	 	 	 1			เครื่อง

วิธีปฏิบัติ
	 	 	 	 นักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมให้ตัวละครเคลื่อนที่	 โดย
เมื่อกดคีย์ลูกศรที่แป้นพิมพ์ชี้ไปทางซ้ายแมวจะเคลื่อนที่ไปทางซ้าย	 เมื่อกด	
คีย์ลูกศรชี้ไปทางขวาแมวจะเคลื่อนที่ไปทางขวา	โดยปฏิบัติตามขั้นตอน	ดังนี้
	 	 	 	 1.	 เลือกกลุ่มคำาสั่งสคริปต์	แล้วเลือกคำาสั่งเหตุการณ์
	 	 	 	 2.	 เลือกบล็อกคำาสั่งสคริปต์แล้วเลือกคำาสั่ง	 	
แล้วลากมาวางบนพื้นที่เขียนสคริปต์

	 	 	 	 3.	 เลือกคีย์ลูกศรชี้ทางซ้าย	

3.1 คลิกเมาส์เลือกที่ 
 เครื่องหมายนี้

3.2 เลือกคำาสั่งลูกศรชี้ทางซ้าย

2.1 ลากบล็อกคำาสั่ง
      แล้วลากมาวาง

1.1

1.2

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

8.		นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม														

จากนั้นปฏิบัติกิจกรรมที่	 2.3	 เรื่อง		

เขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่

ของตัวละคร	 โดยเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน	ดังนี้

	 8.1		เลือกกลุ่มคำาสั่งสคริปต์	แล้วเลือก	

คำาสั่งเหตุการณ์

	 8.2		เลอืกกลุม่คำาสัง่สครปิต	์	แลว้เลอืก

บล็อกคำาสั่ง	 	 แล้วลาก		

มาวางบนพื้นที่เขียนสคริปต์

	 8.3		เลือกคีย์ลูกศรชี้ทางซ้าย

English talk

area		 		 (แอ' เรีย)	 		 พื้นที่

control			 (คันโทรล')	 		 ควบคุม

move	 		 	(มูฟว)	 		 		 เคลื่อนที่
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รอบรู้อาเซียนและโลก

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า 

Self-Regulating

เสริมความรู้ ครูควรสอน ตัวชี้วัด

ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ 

Applying and Constructing the Knowledge

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ 

Applying the Communication Skill

asean

41การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

	 	 	 	 6.	 จากโปรแกรมจะพบว่ามีชุดคำาสั่งสองชุด	 ให้ทดลองรัน

โปรแกรม	แล้วกดคีย์ลูกศรชี้ซ้าย	ชี้ขวา	แล้วสังเกตการทำางานของโปรแกรม

4.1 ลากบล็อกคำาสั่ง
 เคลื่อนมาวาง

4.2 กำาหนดค่าเป็น -100

5.1 นำาบล็อกคำาสั่ง 
 เมื่อคีย์...ถูกกดมาวาง

5.2 กำาหนดคีย์ชี้ไป
 ทางขวา5.3 นำาบล็อกคำาสั่ง 

 เคลื่อนมาวาง

5.4 กำาหนดค่าเป็น 100

	 	 	 	 4.		เลอืกกลุม่คำาสัง่การเคลือ่นที	่แลว้นำาบลอ็กคำาสัง่	 	

มาวางต่อ	กำาหนดให้เคลื่อนที่ไปทางซ้าย	โดยกำาหนดค่าเป็น	-100	ดังภาพ

	 	 	 	 5.	 เขยีนคำาสัง่ตอ่ไป	โดยนำาบลอ็กคำาสัง่	 	มาวาง

อีกครั้ง	 แล้วกำาหนดเป็นคีย์ชี้ทางขวา	 หรือ	 right	 arrow	 แล้วนำาบล็อกคำาสั่ง	

	 	มาวางต่อโดยกำาหนดการเคลื่อนที่เป็น	100	ดังภาพ

St

ep 3 ขั้นปฏิบัติ
และสรุปความรู้
หลังการปฏิบัติ

		9.		นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม					
จากนั้นปฏิบัติกิจกรรมที่ 	 2.3	 เรื่อง												
เขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ของ													
ตัวละคร	โดยเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
(ต่อ)	ตามขั้นตอน	ดังนี้

	 9.1	 เลือกกลุ่มคำาสั่งการเคลื่อนที่	หรือ	
	 Motion	แล้วนำาบล็อกคำาสั่ง	

มาวางต่อ	 กำาหนดให้เคลื่อนไปทางซ้าย	
โดยกำาหนดค่าเป็น	-100

	 9.2	นำาบล็อกคำาสั่ง	

	 มาวางอีกครั้ง	 แล้วกำาหนดเป็นคีย์ชี้ 												
ทางขวา	หรือ	right	arrow

	 9.3	นำาบลอ็กคำาสัง่	 	มาวางตอ่	
โดยกำาหนดการเคลื่อนที่เป็น	100

	 9.4		ทดลองรันโปรแกรม	จากนั้นกดคีย์
ลูกศรชี้ซ้าย	ชี้ขวา	แล้วสังเกตการทำางาน
ของโปรแกรม

10.	นักเรียนเขียนบันทึกผลหลังปฏิบัติ
กิจกรรมลงในแบบประเมินชิ้นงาน	

	 ดังตัวอย่าง

12.	นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำ า เสนอ																		
การเขียนโปรแกรม	 Scratch	 เกี่ยวกับ			
การควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละคร		
หน้าชั้นเรียน	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

			กิจกรรมนี้ประเมินตัวชี้วัด	ว	4.2	ป.5/2

11.	นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่ งที่ เข้ าใจเป็น							
ความรู้ร่วมกัน	ดังนี้

	 	 		•	 	 โปรแกรม	Scratch	 เป็นเครื่องมือ									
ที่นำามาฝึกเขียนโปรแกรมได้ง่าย	 โดย
การนำาบล็อกคำาสั่งที่ เกี่ยวข้องมาวาง								
เพื่อให้โปรแกรมทำางาน

13.	นกัเรยีนนำาความรูไ้ปแนะนำาใหก้บัรุน่นอ้ง
หรือเพื่อน	 ๆ	 ในการเขียนโปรแกรมให้										
ถูกวิธีและใช้งานได้ถูกต้อง	 เพื่อนำาไป
สร้างสรรค์ผลงานต่อไป

ขัน้สือ่สารและน�าเสนอ

St

ep 4

St

ep 5 ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า
บริการสังคม

และจิตสาธารณะ

1.		การเปิดโปรแกรม	Scratch	ในการเขียนโปรแกรม
	 		ดี				 		พอใช้			 		ควรปรับปรุง	
2.		การเลือกบล็อกคำาสั่งในการควบคุมการเคลื่อนที่
	 		ดี				 		พอใช้			 		ควรปรับปรุง	
3.		การเรียงลำาดับขั้นตอนการทำางาน
	 		ดี				 		พอใช้			 		ควรปรับปรุง	
4.		ความถูกต้องของการเขียนโปรแกรม
	 		ดี				 		พอใช้			 		ควรปรับปรุง	
5.		การนำาเสนอผลงาน
	 		ดี				 		พอใช้			 		ควรปรับปรุง	

แบบประเมินผลงาน
การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่

ของตัวละคร
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ตัวอย่�งตัวอย่�ง

 
 
 
 
 
 
 
 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เวลาเรียน 1 ชัว่โมง 
 
 
 มาตรฐานการเรียนรู้         
 มาตรฐาน ว 4.2  เขา้ใจและใชแ้นวคิดเชิงค านวณในการแกปั้ญหาท่ีพบในชีวติจริงอยา่งเป็นขั้นตอน
   และเป็นระบบ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้ การท างาน 
   และการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทนั และมีจริยธรรม 
 ตัวช้ีวดั 
 ว 4.2 ป.5/2  ออกแบบ และเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชเ้หตุผลเชิงตรรกะอยา่งง่าย  
   ตรวจหาขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข 
  
  
 
 1. อธิบายการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนท่ีของตวัละคร (K) 
 2. เขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนท่ีของตวัละคร (P) 
 3. มีระเบียบวนิยั ความคิดสร้างสรรค ์และมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม (A) 
 
 
 
 การเขียนโปรแกรมใหต้วัละครเคล่ือนท่ีโดยใช ้Scratch เป็นโปรแกรมอยา่งง่ายท่ีมีค าสั่งและเคร่ืองมือ 
 ในการเขียนโปรแกรมมากมาย เพียงเราก าหนดบล็อกค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งมาวาง โปรแกรมก็จะท างานตาม 
 ท่ีเราเขียน 
 
 
 
 
 

หน่วยการเรียนรู้ที ่2 การเขยีนโปรแกรมเบ้ืองต้น  
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

เร่ือง  การเขยีนโปรแกรมด้วย Scratch  
 

 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวดั 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 สาระการเรียนรู้ 
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แผนก�รจัดก�รเรียนรู้แผนก�รจัดก�รเรียนรู้

 

 
 
 1. ความสามารถในการส่ือสาร 
 2. ความสามารถในการคิด 
 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
  
 
 
 1. มีวนิยั 
 2. ใฝ่เรียนรู้  
 3. มุ่งมัน่ในการท างาน 
 
 
  
 นกัเรียนจะน าโปรแกรม Scratch ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

    ค าถามส าคญั   
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 1. นกัเรียนร่วมกนัสังเกตภาพ icon โปรแกรม Scratch แลว้ตอบค าถาม ดงัน้ี 
 
 
 
  • จากภาพเป็น icon ของโปรแกรมอะไร (โปรแกรม Scratch) 
  • นกัเรียนคิดวา่โปรแกรม Scratch ใชก้บังานอะไร (การฝึกเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย) 
 2. นกัเรียนร่วมกนัรับชมวดิีทศัน์เก่ียวกบัตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีของผึ้งเดินไปเก็บน ้าหวาน 
แลว้ร่วมกนัสนทนาโดยตอบค าถาม ดงัน้ี 
  • ตวัละครผึ้งเคล่ือนท่ีไปทางใดบา้ง  (เดินไปทางขวา 2 คร้ัง และเดินลงขา้งล่าง 2 คร้ัง) 
  • ตวัละครผึ้งเคล่ือนท่ีทั้งหมดก่ีคร้ัง  (4 คร้ัง) 
  • ตวัละครผึ้งเปล่ียนทิศทางการเดินก่ีคร้ัง  (1 คร้ัง) 
  • ตวัละครผึ้งเก็บน ้าหวานทั้งหมดก่ีคร้ัง  (1 คร้ัง) 
 3. นกัเรียนร่วมกนัศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch  
จากหนงัสือเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ อยา่งหลากหลาย 
 

 
 
 
 4. นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม จากนั้นวเิคราะห์การเปิดเขา้ใชง้านโปรแกรม Scratch 
โดยเขียนค าตอบเป็นแผนภาพความคิด แลว้ตอบค าถาม ดงัตวัอยา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันคิดวเิคราะห์และสรุปความรู้  (Processing)  
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •   

1. คลิกเมาส์เลือก Start 

2. เลือกโฟลเดอร์ Scratch 

3. เลือกโปรแกรม Scratch 

ข้ันสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

     การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
St

ep 1
St

ep 2
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  • นอกจากการเขา้ใชง้านแบบน้ี นกัเรียนมีวธีิการเขา้ใชง้านแบบอ่ืนอีกหรือไม่ อยา่งไร 
  (ตวัอยา่งค าตอบ มี เขา้ใชง้านโดยเขา้ไปท่ีเวบ็ไซต ์https://scratch.mit.edu) 
 5. นกัเรียนร่วมกนัสังเกตและวิเคราะห์ภาพหนา้ต่างของโปรแกรม Scratch วา่ แต่ละแถบเคร่ืองมือ 
มีฟังกช์นัการใชง้านอะไรบา้ง แลว้เขียนค าตอบเป็นแผนภาพความคิด ดงัตวัอยา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
เมนูเปล่ียนภาษา 

เมนูเปิด-ปิดโพรเจกต ์
บนัทึกวดีิโอ แชร์เวบ็ไซต์ 
และปิดโปรแกรม 
 

 

เมนูเวบ็ไซต ์
https://scratch.mit.edu 

 
เมนูการแกไ้ขการตั้งค่า 

แถบเมนูเคร่ืองมือ 

 

เมนูแนะน า 
โปรแกรมตวัอยา่ง 

10. พ้ืนท่ีการแสดงผลการท างาน 
ของโปรแกรมท่ีมีขนาดท่ีเปล่ียนแปลง 2. แถบเคร่ืองมือเวที 

1. แถบเมนูเคร่ืองมือ 9. แถบเมนูแสดงขอ้มูลสคริปต ์คอสตูม 
และเสียงของตวัละครหรือเวที 

4. กลุ่มบลอ็กค าสัง่ 

3. ขอ้มูลของตวัละครท่ีถูกเลือก 

6. พ้ืนท่ีท างาน 

5. บลอ็กในกลุ่มท่ีเลือก 

7. เวที 

8. รายการ 
ตวัละคร
และเวที 
ท่ีใชใ้น
โพรเจกต์
ปัจจุบนั 
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 6. นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch แลว้ตอบค าถาม  
โดยเขียนค าตอบเป็นแผนภาพความคิด ดงัน้ี 
  • ถา้ตอ้งการเปล่ียนลกัษณะของเสียง จะมีวธีิการเปล่ียนอยา่งไร   
  (ตวัอยา่งค าตอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. นกัเรียนร่วมกนัวิเคราะห์เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch แลว้ตอบค าถาม โดยเขียน 
 เป็นแผนภาพความคิด ดงัน้ี 
  • ถา้ตอ้งการใชง้านฟังกช์นัค าสั่งการควบคุมต่าง ๆ จะมีวธีิการใชง้านอยา่งไร  
  (ตวัอยา่งค าตอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. นกัเรียนร่วมกนัสรุปความคิดรวบยอดเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch ดงัน้ี 
  โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมท่ีใชใ้นการฝึกเขียนโปรแกรมอยา่งง่าย โดยมีฟังกช์นัท่ีใช ้
ในการเขียนโปรแกรมมากมาย และสามารถเขียนไดท้ั้งแบบท่ีติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์และแบบท่ี
เขา้ไปเขียนในเวบ็ไซต ์
 
 
 
 

คลิกเมาส์เลือกค าสั่งสคริปต ์

คลิกเมาส์เลือกเสียง 

โปรแกรมแสดงค าสั่งต่าง ๆ ออกมา 

ทดลองเลือกเสียงกลอง ) 

คลิกเมาส์เลือกค าสั่งสคริปต ์

คลิกเมาส์เลือกค าสั่งควบคุม 

โปรแกรมแสดงค าสั่งควบคุมออกมา 

ทดลองเลือกค าสั่งท่ีตอ้งการ ) 
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 9. นกัเรียนจบัคู่หรือแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใหมี้ 
นกัเรียน 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในการใชง้านคอมพิวเตอร์ จากนั้นปฏิบติักิจกรรมท่ี 2.3 เร่ือง การเขียน 
โปรแกรมควบคุมการเคล่ือนท่ีของตวัละคร แลว้บนัทึกผลการเขียนโปรแกรมลงในช้ินงานท่ี 1  
เร่ือง การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนท่ีของตวัละคร เขียนโปรแกรมตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  9.1 เลือกกลุ่มค าสั่งสคริปต ์แลว้เลือกค าสั่งเหตุการณ์ 
  9.2 เลือกบล็อกสคริปตแ์ลว้เลือกค าสั่ง                                แลว้ลากมาวางบนพื้นท่ีเขียน
สคริปต ์
  9.3 เลือกคียลู์กศรช้ีทางซา้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  9.4 เลือกกลุ่มค าสั่งการเคล่ือนท่ี แลว้น าบล็อกค าสั่ง                      มาวางต่อ ก าหนดให้
เคล่ือนท่ีไปทางซา้ย โดยก าหนดค่าเป็น -100 ดงัภาพ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันปฏิบัติและสรุปความรู้หลังการปฏิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
• 
 

9.1.1 

9.2.1 คลิกเมาส์ 
เลือกท่ีเคร่ืองหมายน้ี 

9.2.2 เลือกค าสั่ง 
ลูกศรช้ีทางซา้ย 

ลากบล็อกค าสั่ง 
แลว้ลากมาวาง 

9.4.1 ลากบล็อกค าสั่ง 
เคล่ือนท่ีมาวาง 9.4.2 ก าหนดค่าเป็น 

-100 

9.1.2 

St
ep 3
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  9.5 เขียนค าสั่งต่อไปโดยน าบล็อกค าสั่ง                              มาวางอีกคร้ัง แลว้ก าหนด 
เป็นคียช้ี์ทางขวา หรือ right arrow แลว้น าบล็อกค าสั่ง                     มาวางต่อ โดยก าหนดการเคล่ือนท่ี 
เป็น 100 ดงัภาพ                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  9.6  จากโปรแกรมจะพบวา่มีชุดค าสั่งสองชุด ใหท้ดลองรันโปรแกรม แลว้กดคียลู์กศรช้ีซา้ย 
ช้ีขวา แลว้สังเกตการท างานของโปรแกรม 
 
 
 
 10. นกัเรียนร่วมกนัสรุปส่ิงท่ีเขา้ใจเป็นความรู้ร่วมกนั ดงัน้ี 
  การเขียนโปรแกรมใหต้วัละครเคล่ือนท่ีโดยใช ้Scratch เป็นโปรแกรมอยา่งง่ายท่ีมีค าสั่ง 
และเคร่ืองมือในการเขียนโปรแกรมมากมาย เพียงเราก าหนดบล็อกค าสั่งท่ีเก่ียวขอ้งมาวาง โปรแกรม 
จะท างานตามท่ีเราเขียน 
 
 

 
  
  11. นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมาเล่าเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนท่ีของตวัละคร 
หนา้ชั้นเรียน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
  12. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมโดยใช ้Scratch โดยตอบค าถาม ดงัน้ี 
  • นกัเรียนจะน าความรู้ท่ีไดจ้ากการเขียนโปรแกรม Scratch ไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร 
  (ตวัอยา่งค าตอบ น าไปสร้างนิทาน ภาพเคล่ือนไหว หรือเกมอยา่งง่าย) 
 
 
 

ขั้นส่ือสารและน าเสนอ (Applying the Communication Skill) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •   • 
 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นการร่วมมือท างานเป็นทีม 

9.5.1 น าบล็อกค าสั่ง 
เม่ือคีย_์ถูกกดมาวาง 

9.5.2 ก าหนดคีย ์
ช้ีไปทางขวา 

9.5.3 น าบล็อกค าสั่ง 
เคล่ือนท่ีมาวาง 

9.5.4 ก าหนดค่าเป็น 100 

กิจกรรมน้ีสร้างเสริมทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดา้นการส่ือสาร 

  13. นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเก่ียวกบัวธีิการท างานใหเ้ห็นการคิดเชิงระบบและวธีิการท างาน 
ท่ีมีแบบแผน 
 

St

ep 4
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  14. นกัเรียนน าความรู้ไปใชแ้นะน าใหก้บัรุ่นนอ้งหรือเพื่อน ๆ ในการเขียนโปรแกรมใหถู้กวธีิ  
และใชง้านไดถู้กตอ้ง เพื่อน าไปสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป 
  15. นกัเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลงัการเรียนและหลงัการท ากิจกรรม 
ในประเด็นต่อไปน้ี 
  • ส่ิงท่ีนกัเรียนไดเ้รียนรู้ในวนัน้ีคืออะไร 
  • นกัเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
  • เพื่อนนกัเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
  • นกัเรียนพึงพอใจกบัการเรียนในวนัน้ีหรือไม่ เพียงใด 
  • นกัเรียนจะน าความรู้ท่ีไดน้ี้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทัว่ไป 
   ไดอ้ยา่งไร 
  จากนั้นแลกเปล่ียนตรวจสอบขั้นตอนการท างานทุกขั้นตอนวา่จะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม 
เกิดประโยชน์ต่อสังคมใหม้ากข้ึนกวา่เดิมในขั้นตอนใดบา้ง ส าหรับการท างานในคร้ังต่อไป 
 
 
 
 1. หนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี(วิทยาการค านวณ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   
           ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวชิาการ (พว.) 
 2. ภาพไอคอนโปรแกรม Scratch 
 3. ภาพหนา้ต่างโปรแกรม Scratch 
 4. วดิีทศัน์เก่ียวกบัตวัอยา่งการเคล่ือนท่ีของผึ้งเดินไปเก็บน ้าหวาน 
 5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 6. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 
 
        
 

 1. ประเมินความรู้ เร่ือง การเขียนโปรแกรมดว้ย Scratch (K) ดว้ยแบบทดสอบ 
 2. ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 3. ประเมินช้ินงาน เร่ือง การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนท่ีของตวัละคร (P) ดว้ยแบบประเมิน 
 4. ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้นมีวนิยั ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมัน่ในการท างาน (A) ดว้ยแบบประเมิน 
 
 
 

ข้ันประเมินเพ่ือเพิม่คุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 
  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •     
 

      ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

การประเมนิการเรียนรู้ 

St

ep 5
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 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม 
  

 

 แบบประเมินช้ินงาน เร่ือง การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนทีข่องตัวละคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
กระบวนการ 
ท างานกลุ่ม 

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
และมีการช้ีแจงเป้าหมาย 
การท างาน  
มีการปฏิบติังานร่วมกนั 
อยา่งร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกบัการประเมิน
เป็นระยะ ๆ  

มีการก าหนดบทบาท 
สมาชิกชดัเจน  
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
อยา่งชดัเจนและ
ปฏิบติังานร่วมกนั 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการก าหนดบทบาท 
เฉพาะหวัหนา้ 
ไม่มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
อยา่งชดัเจน 
ปฏิบติังานร่วมกนั 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการก าหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการช้ีแจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างท างาน  

รายการการประเมนิ 
ระดบัคุณภาพ 

4 3 2 1 
การเขียนโปรแกรม 
ควบคุมการเคล่ือนท่ี 
ของตวัละคร 

ออกแบบและเขียน
โปรแกรม Scratch ได ้
ตามเง่ือนไขอยา่งเป็น
ล าดบัจนไดผ้ลลพัธ์ท่ี 
ถูกตอ้ง ทราบถึงจุดท่ี 
ผิดพลาด และแกไ้ขได ้
ดว้ยตนเอง สามารถ 
น าไปใชเ้ป็นแนวทาง 
ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
ต่อไปได ้

ออกแบบและเขียน
โปรแกรม Scratch ไดดี้ 
ตรงตามเง่ือนไข มีล าดบั 
ขั้นตอนท าใหไ้ดผ้ลลพัธ์ 
ท่ีถูกตอ้ง ทราบถึง 
ขอ้ผิดพลาดและแกไ้ขได ้
ดว้ยตนเอง สามารถ 
ใหค้  าแนะน าผูอ่ื้นได ้

ออกแบบและเขียน 
โปรแกรม  Scratch  ได ้
ตามเง่ือนไข แตต่อ้งมี 
คนใหค้ าแนะน าในจุด 
ท่ีผิดพลาดจึงจะสามารถ 
แกไ้ขใหไ้ดผ้ลลพัธ์ 
ท่ีถูกตอ้ง  

ออกแบบและเขียน 
โปรแกรม  Scratch ได ้
ตามเง่ือนไข แตต่อ้งมี 
คนแนะน าตลอด  
และช่วยแกไ้ขในจุดท่ี
ผิดพลาดจึงจะไดผ้ลลพัธ์ 
ท่ีถูกตอ้ง 

   แบบประเมนิตามสภาพจริง (Rubrics) 
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                                                                                                    ลงช่ือ  
  ( ) 
  ต  าแหน่ง  
 

 
 

 
 
ผลการจดัการเรียนการสอน 
  
  
  
ปัญหา/อุปสรรค 
  
  
  
แนวทางแกไ้ข 
  
  
  
 

  ครูผูส้อน  
        ( ) 
 วนัท่ีบนัทึก  
 

บันทกึหลงัการสอน 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
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          เฉลยช้ินงาน  เร่ือง  การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนทีข่องตัวละคร 
   
  วนัท่ี________เดือน_______________พ.ศ.___________ 
 ช่ือ_____________________________เลขท่ี______ชั้น__________ 
 
 นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมท่ี 2.3 เร่ือง การเขียนโปรแกรมควบคุม 
การเคล่ือนท่ีของตวัละคร โดยออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แลว้บนัทึกผลหลงัปฏิบติักิจกรรม 
ลงในแบบประเมินผลงาน  (ตวัอยา่งค าตอบ) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

ได_้_________คะแนน 
คะแนนเตม็ 10 คะแนน 

1. การเปิดโปรแกรม Scratch ในการเขียนโปรแกรม  
  ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 
2. การเลือกบล็อกค าสั่งในการควบคุมการเคล่ือนท่ี  
  ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 
3. การเรียงล าดบัขั้นตอนการท างาน  
  ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 
4. ความถูกตอ้งของการเขียนโปรแกรม 
  ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 
5. การน าเสนอผลงาน  
  ดี พอใช ้ ควรปรับปรุง 
 
 
 

แบบประเมินผลงานการเขียนโปรแกรมควบคุมการเคล่ือนทีข่องตัวละคร 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ใหม่
• ปรับโครงสร้างรายวิชาใหม่
• เพิ่มสาระการเรียนรู้ที่มีความจำาเป็น
• เลื่อนไหลเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• ตัดเนื้อหาที่มีความซ้ำาซ้อนกับเนื้อหา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

8 8 5 4 5 1 5 6 1 8 8 8 3

หลักสูตรใหม่
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

• การเรียนรู้ภูมิศาสตร์  (Geo-literacy) 
 โดยมีองค์ประกอบ ๓ ส่วน คือ ความสามารถ
 ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการทางภูมิศาสตร์
 และทักษะทางภูมิศาสตร์
• ปรับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
 แกนกลางสาระภูมิศาสตร์

• จัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ใหม่
• เปลี่ยนชื่อสาระการเรียนรู้ใหม่
• เพิ่มเติมเนื้อหาด้านต่างๆ ที่มีความทันสมัย 
 สอดคล้องต่อการดำารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต
• เลื่อนไหลบางเนื้อหาให้มีความเหมาะสม
• เพิ่มเติมสาระที่ ๔ เทคโนโลยี
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