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คํานํา

	 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	

วิทยาศาสตร์	และสาระภูมิศาสตร	์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ		

สงัคม	วฒันธรรม	สภาพแวดลอ้ม	และความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีเ่จรญิกา้วหนา้อยา่งรวดเรว็	เพือ่พฒันาและ

เสริมสร้างศักยภาพของคนในชาติให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 โดยการยกระดับคุณภาพ	

การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ	และมาตรฐานระดับสากล	สอดคล้องกับประเทศไทย	4.0	และโลกในศตวรรษที่	21	

โดยจัดทำาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา	

และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน	

การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำาหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	ๆ	

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)	ตระหนักถึงความสำาคัญของการมีส่วนร่วมในการจัดทำาสื่อการเรียนการสอน

ที่มีคุณภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด	เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้	จึงได้จัดทำาเอกสาร

ประกอบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	เพื่อนำาเสนอข้อมูล

เกี่ยวกับหลักสูตรที่มีการปรับปรุงใหม	่ให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจน	เข้าใจง่าย

	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 (พว.)	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะใช้	

เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างแท้จริง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	(พว.)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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สาระที่	4	เทคโนโลยี

มาตรฐาน	ว	4.2	 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ	 ใช้เทคโนโลยี

	 	 	 สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำางาน	 และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รู้เท่าทัน	 และ	

	 	 	 มีจริยธรรม

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.4	 1.	ใ ช้ เ หตุ ผ ล เ ชิ ง ต ร รก ะ ในก า ร	
แก้ปัญหา	 การอธิบายการทำางาน	
การคาดการณ์ผลลัพธ์	 จากปัญหา
อย่างง่าย

•	 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำากฎเกณฑ	์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุม
ทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา	 การอธิบายการทำางาน	 หรือ	
การคาดการณ์ผลลัพธ์

•	 สถานะเริ่มต้นของการทำางานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน
•	 ตัวอย่างปัญหา	 เช่น	 เกม	OX	 โปรแกรมที่มีการคำานวณ	 โปรแกรมที่มี
ตัวละครหลายตัวและมีการสั่งงานที่แตกต่างหรือมีการสื่อสาร	
ระหว่างกัน	การเดินทางไปโรงเรียน	โดยวิธีการต่าง	ๆ	

2.	ออกแบบ	 และเขียนโปรแกรม	
อย่างง่าย	โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ	
และตรวจหาขอ้ผดิพลาดและแกไ้ข

•	 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย	เช่น	การออกแบบโดยใช	้storyboard	
หรือการออกแบบอัลกอริทึม

•	 การเขยีนโปรแกรมเปน็การสรา้งลำาดบัของคำาสัง่ใหค้อมพวิเตอรท์ำางาน	
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ	หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การทำางานทีละคำาสั่ง	 เมื่อพบจุดที่ทำาให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง	 ให้ทำาการ
แก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

•	 ตัวอย่างโปรแกรมที่มีเรื่องราว	 เช่น	 นิทานที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้	
การ์ตูนสั้น	เล่ากิจวัตรประจำาวัน	ภาพเคลื่อนไหว

•	 การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนา
ทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

•	 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม	เช่น	Scratch,	logo

3.	ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้	 และ
ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

•	 การใช้คำาค้นที่ตรงประเด็น	 กระชับ	 จะทำาให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและ
ตรงตามความต้องการ

•	 การประเมนิความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลู	เชน่	พจิารณาประเภทของเวบ็ไซต	์
(หน่วยงานราชการสำานักข่าว	 องค์กร)	 ผู้เขียน	 วันที่เผยแพร่ข้อมูล	
การอ้างอิง

•	 เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการจากเว็บไซต์ต่าง	ๆ	จะต้องนำาเนื้อหามาพิจารณา	
เปรียบเทียบ	แล้วเลือกข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน

•	 การทำารายงานหรือการนำาเสนอข้อมูลจะต้องนำาข้อมูลมาเรียบเรียง	
สรุป	 เป็นภาษาของตนเองที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการ	
นำาเสนอ	(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง

4.	รวบรวม	 ประเมิน	 นำาเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ	 โดยใช้ซอฟต์แวร์	
ที่ หลากหลาย 	 เพื่ อแก้ปัญหา	
ในชีวิตประจำาวัน

•	 การรวบรวมข้อมูล	ทำาได้โดยกำาหนดหัวข้อที่ต้องการ	 เตรียมอุปกรณ์
ในการจดบันทึก

•	 การประมวลผลอย่างง่าย	 เช่น	 เปรียบเทียบ	 จัดกลุ่ม	 เรียงลำาดับ	
การหาผลรวม

•	 วิ เคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่ เป็นไปได้ประเมินทางเลือก	
(เปรียบเทียบ	ตัดสิน)

•	 การนำาเสนอข้อมูลทำาได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม	 เช่น	
การบอกเล่า	เอกสารรายงาน	โปสเตอร์	โปรแกรมนำาเสนอ

•	 การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน	 เช่น	 การสำารวจเมนู
อาหารกลางวันโดยใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล		
ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำางานเพื่อประมวลผลข้อมูล	 รวบรวมข้อมูล	
เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการและสร้างรายการอาหารสำาหรับ	 5	 วัน		
ใช้ซอฟต์แวร์นำาเสนอผลการสำารวจรายการอาหารที่เป็นทางเลือกและ
ข้อมูลด้านโภชนาการ

5.	ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย	 เข้าใจสิทธิและหน้าที่	
ของตน	 เคารพในสิทธิของผู้อื่น	
แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือ
บุคคลที่ไม่เหมาะสม

•	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย	 เข้าใจสิทธิและหน้าที่
ของตน	เคารพในสทิธขิองผูอ้ืน่	เชน่	ไมส่รา้งขอ้ความเทจ็และสง่ใหผู้อ้ืน่		
ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อผู้อื่นโดยการส่งสแปม	 ข้อความลูกโซ่		
ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น	 ส่งคำาเชิญเล่นเกม	 ไม่เข้าถึง	
ข้อมูลส่วนตัวหรือการบ้านของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต	 ไม่ใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของผู้อื่น

•	 การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ
•	 การปกปอ้งขอ้มลูสว่นตวั	เชน่	การออกจากระบบเมือ่เลกิใชง้าน	ไมบ่อก
รหัสผ่าน	ไม่บอกเลขประจำาตัวประชาชน

	 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 (ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 ตามหลักสูตรแกนกลาง	

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	2551	ของกระทรวงศึกษาธิการ
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คําอธิบายรายวิชา

ว141 	 		วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี			 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	 เวลาเรียน	20	ชั่วโมง

	 ศึกษาการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา	การทำางาน	การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย	ออกแบบ	

และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย	 โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ	 และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข	 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหา	

ความรู้	 และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล	 การรวบรวม	ประเมิน	นำาเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์	

ที่หลากหลาย	 เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย	 เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน		

การเคารพในสิทธิของผู้อื่น	แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม

	 โดยใช้การค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือ	ตัดสินใจเลือกข้อมูล	ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

ในการแก้ปัญหา	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทำางานร่วมกัน

	 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจ	มุ่งมั่น	ในสิ่งที่จะเรียนรู้	มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามความสนใจ

ของตนเอง	แสดงความคิดเห็นของตนเอง	ยอมรับในข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น	 แสดงความ	

รบัผดิชอบดว้ยการทำางานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งมุง่มัน่	รอบคอบ	ประหยดั	ซือ่สตัย	์จนงานลลุว่งเปน็ผลสำาเรจ็	และทำางาน

ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์	 ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และทำาโครงงานหรือชิ้นงาน	

ตามที่กำาหนดให้หรือตามความสนใจ

	 รหัสตัวชี้วัด

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

	 รวมทั้งหมด	5	ตัวชี้วัด
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โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

1 การแก้ปัญหา	 ว	4.2	ป.4/1 •	 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการนำากฎเกณฑ์	
หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณา
ในการแก้ปัญหา	 การอธิบายการทำางาน	 หรือ	
การคาดการณ์ผลลัพธ์

•	 สถานะเริ่มต้นของการทำางานที่แตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

•	 ตัวอย่างปัญหา	 เช่น	 เกม	 OX	 โปรแกรมที่มี
การคำานวณ	โปรแกรมที่มีตัวละครหลายตัว	และ
มกีารสัง่งานทีแ่ตกตา่งหรอืมกีารสือ่สารระหวา่งกนั	
การเดินทางไปโรงเรียน	โดยวิธีการต่าง	ๆ	

4

2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ว	4.2	ป.4/3,	ป.4/5 •	 การใช้คำาค้นที่ตรงประเด็น	 กระชับ	 จะทำาให้ได้
ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ

•	 การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล	 เช่น	
พจิารณาประเภทของเวบ็ไซต	์(หนว่ยงานราชการ
สำานักข่าว	 องค์กร)	ผู้เขียน	 วันที่เผยแพร่ข้อมูล
การอ้างอิง

•	 เมือ่ไดข้อ้มลูทีต่อ้งการจากเวบ็ไซตต์า่ง	ๆ 	จะตอ้ง
นำาเนื้อหามาพิจารณา	 เปรียบเทียบ	 แล้วเลือก
ข้อมูลที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กัน

•	 การทำารายงานหรือการนำาเสนอข้อมูลจะต้อง
นำาข้อมูลมาเรียบเรียง	สรุป	เป็นภาษาของตนเอง
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและวิธีการนำาเสนอ	
(บูรณาการกับวิชาภาษาไทย)

•	 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งปลอดภยั	เขา้ใจ
สิทธิและหน้าที่ของตน	 เคารพในสิทธิของ	
ผู้อื่น	 เช่น	 ไม่สร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น		
ไมส่รา้งความเดอืดรอ้นตอ่ผูอ้ืน่โดยการสง่สแปม
ข้อความลูกโซ่	ส่งต่อโพสต์ที่มีข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้อื่น	 ส่งคำาเชิญเล่นเกม	 ไม่เข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
หรือการบ้านของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต	
ไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์/ชื่อบัญชีของผู้อื่น

•	 การสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้กาลเทศะ
•	 การปกปอ้งขอ้มลูสว่นตวั	เชน่	การออกจากระบบ
เมื่อเลิกใช้งาน	 ไม่บอกรหัสผ่าน	 ไม่บอกเลข	
ประจำาตัวประชาชน

6
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ลำาดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

3 การรวบรวมข้อมูลและ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์	

ว	4.2	ป.4/4 •	 การรวบรวมข้อมูล	 ทำาได้โดยกำาหนดหัวข้อ
ที่ต้องการ	เตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึก

•	 การประมวลผลอย่างง่าย	 เช่น	 เปรียบเทียบ
จัดกลุ่ม	เรียงลำาดับ	การหาผลรวม

•	 วิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้
ประเมินทางเลือก	(เปรียบเทียบ	ตัดสิน)

•	 การนำาเสนอขอ้มลูทำาไดห้ลายลกัษณะตามความ
เหมาะสม	 เช่น	 การบอกเล่า	 เอกสารรายงาน
โปสเตอร	์โปรแกรมนำาเสนอ

•	 การใชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่แกป้ญัหาในชวีติประจำาวนั	
เช่น	 การสำารวจเมนูอาหารกลางวันโดยใช้
ซอฟต์แวร์สร้างแบบสอบถามและเก็บข้อมูล		
ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำางานเพื่อประมวลผลข้อมูล	
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ
และสร้างรายการอาหารสำาหรับ	 5	 วัน	 ใช้
ซอฟตแ์วรน์ำาเสนอผลการสำารวจรายการอาหาร
ที่เป็นทางเลือกและข้อมูลด้านโภชนาการ

5

4 การเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น

ว	4.2	ป.4/2 •	 การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย	 เช่น	 การ
ออกแบบโดยใช	้ storyboard	หรือการออกแบบ	
อัลกอริทึม

•	 การเขยีนโปรแกรมเปน็การสรา้งลำาดบัของคำาสัง่
ให้คอมพิวเตอร์ทำางาน	 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม
ความต้องการ	หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ
การทำางานทีละคำาสั่ง	เมื่อพบจุดที่ทำาให้ผลลัพธ์
ไม่ถูกต้อง	 ให้ทำาการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์
ที่ถูกต้อง

•	 ตวัอยา่งโปรแกรมทีม่เีรือ่งราว	เชน่	นทิานทีม่กีาร
โต้ตอบกับผู้ใช	้การ์ตูนสั้น	เล่ากิจวัตรประจำาวัน
ภาพเคลื่อนไหว

•	 การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของ
ผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของ
ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

•	 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม	 เช่น	
Scratch,	logo

5

รวม 20



หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ประกอบผล

website : www.iadth.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

อาจารย์ดวงใจ จันทะเสน

อาจารย์เสาวศักดิ์ ผาสุข

ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์

ดร.ชัชญาภา วัฒนธรรม

ผู้เรียบเรียง

ผู้ตรวจ

บรรณาธิการ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

701 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร. 0-2243-8000 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0-2241-8999

แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : 0-2241-4131, 0-2243-7666

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สงวนลิขสิทธิ์ 

สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด

พ.ศ. 2561

พิมพ์ครั้งที่ 1 จำานวน 20,000 เล่ม
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คำ�ศัพท์ คำ�อ่�น คำ�แปล

planning แพลน' นิง การวางแผน

problem solving พรอบ' เลิม ซอลฟ' วิง การแก้ปัญหา

reasoning รี' เซินนิง การใช้เหตุผล

result ริซัลทฺ' ผลลัพธ์

ตัวชี้วัด

การแก้ปัญหา1
หน่

วยก�รเรียนรูท้ี่

แผนผังสาระการเรียนรู้

ศัพท์เทคโนโลยีน่ารู้

•	 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา	การอธิบายการทำางาน	การคาดการณ์ผลลัพธ์	 
	 จากปัญหาอย่างง่าย	(ว	4.2	ป.4/1)

ก�รแก้ปัญห�

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ในการแก้ปัญหา

บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป
ต้มได้กี่วิธีนะ	?

การออกแบบโปรแกรม
การแก้ปัญหา

ขั้นตอนการแก้ปัญหา
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ใส่น้ำ�ใน
หม้อต้ม

ว�งหม้อบน
เต� หรือใช้
หม้อไฟฟ้�

ต้มน้ำ�ให้เดือด

นำ�บะหมี่
กึ่งสำ�เร็จรูป
ใส่ลงในหม้อ
แล้วปิดฝ�

ทิ้งไว้ 2 น�ที

ใส่น้ำ�ในกระติก
น้ำ�ร้อนไฟฟ้�

เสียบปลั๊กไฟ
รอจนน้ำ�เดือด

นำ�บะหมี่
กึ่งสำ�เร็จรูป
ใส่ช�ม

เทน้ำ�ร้อน
ลงไป ปิดฝ�

ทิ้งไว้ 3 น�ที

การปรุงบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป
วิธีที่ 2วิธีที่ 1

1

2

3

4

5

1 2

3 4
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A

B

A BC +

 การออกแบบขัน้ตอนการแกป้ญัหานัน้ควรออกแบบใหค้รอบคลมุทกุกรณี

ตามเงื่อนไขที่โจทย์กำาหนด และเราอาจนำาขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง  

ตามต้องการได้อีกด้วย

ตัวอย่าง การสร้างเครื่องคำานวณสำาหรับบวกเลขจำานวนเต็ม 2 จำานวน

วิธีทำา 1.	ระบปุญัหา โจทย์ตอ้งการใหส้ร้างเครื่องคำานวณสำาหรับบวกเลข

  2.	รวบรวมข้อมูล  เราทราบมาว่าข้อมูลที่นำามาบวกกันเป็น

เลขจำานวนเต็ม 2 จำานวน เมื่อบวกกันแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเลขจำานวนเต็ม

เช่นกัน

  3.	วางแผนการแก้ปัญหา เราจะแก้ปัญหานี้โดยรับค่าตัวเลข

แต่ละค่าเข้ามา ค่าแรกเก็บไว้ใน A ค่าที่ 2  เก็บไว้ใน B จากนั้นนำาทั้ง 2 ค่า 

มารวมกันแล้วเก็บไว้ใน C

  4.	แก้ปัญหา เราอาจเขียนลำาดับการแก้ปัญหาเป็นภาพ หรือเขียน

เป็นขั้นตอน ดังนี้
เริ่มต้น

นำาค่าแรกเก็บใน A

นำาค่าที่ 2 เก็บใน B

นำา A กับ B มารวมกันแล้วเก็บใน C

แสดงผล C

จบ

การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 416
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2

3

2 35 +

  5.	ทดสอบและประเมินผล 

	 	 	 ลองทดสอบการบวกเลขระหว่าง	2	กับ	3

	 	 	 จากขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ออกแบบขึ้น	ทดลองให้ค่าแรกเป็น	2

	 	 	 จากนั้นทดลองให้ค่าที่	2	เป็น	3

	 	 	 ระบบทำางาน

	 จะเหน็วา่ผลลพัทท์ีไ่ดเ้ปน็	5	จากการออกแบบขัน้ตอนการแกป้ญัหาวธินีี้

จะเหน็วา่ขัน้ตอนทีอ่อกแบบขึน้สามารถนำาไปใชก้บัตวัเลขตา่ง	ๆ 	ได	้และคา่ตวัเลข

หรือข้อมูล	input	เปลี่ยนแปลงไป	ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

การแก้ปัญหา 17
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2

1

	 2.	 เลือกหัวข้อนักเรียน

	 นักเรียนเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสื่อสารระหว่างกัน	 โดยปฏิบัติ 
ตามขั้นตอน	ดังนี้
	 1.	 เปิดเว็บไซต์	https://www.code.org	แล้วเลือกภาษาที่ใช้

สร้างสรรค์ตัวละครกิจกรรมที่ 1.5

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 418
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3

4

	 3.	 เลือกคอร์ส	2

 4. เลือกบทเรียนลำ�ดับที่	17	Play	Lab:	Create	a	Story	แล้วเลือกข้อ	1

การแก้ปัญหา 19
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5

  จากนั้นหน้าโปรแกรมจะเป็น ดังภาพ

 5. เขียนโปรแกรมให้ตัวละครสื่อสารกันโดยลากบล็อก 

มาวางตรงพื้นที่ทำางาน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 420
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6

	 6.	 คลิกเพื่อแก้ไขข้อความ	แล้วพิมพ์คำาว่า	“สวัสดี”

	 7.	 เมื่อคลิก  ให้โปรแกรมทำางาน	ตัวละครจะแสดงคำาว่า	สวัสดี

การแก้ปัญหา 21



10

9

	 8.	 ขั้นตอนต่อไป	 จะเป็นโปรแกรมให้สื่อสารระหว่างตัวละคร	 2	 ตัว	 

โดยจะแสดงหน้าจอ	ดังภาพ	จะมีบล็อกเพื่อสั่งให้ตัวละครแต่ละตัวพูด

	 9.	 เขียนโปรแกรมโดยลากบล็อกมาวางแล้วให้ตัวละครตัวแรกพูดว่า 

“สวัสดีครับ”	จากนั้นลากบล็อกมาวางต่อแล้วปรับให้ตัวละครตัวที่	2	พูดว่า	

“สวัสดีค่ะ”

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 422
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 10. เมือ่คลกิปุม่  เพือ่ใหโ้ปรแกรมทำ�ง�น จะพบว�่ตวัละครทัง้ 2 ตวั

พูดสื่อส�รกัน โดยตัวละครตัวแรกจะพูดก่อน

 11. เขยีนโปรแกรมใหต้วัละครสนุขัเคลือ่นทีเ่ข�้ห�แมว  ซึง่หน�้จอโปรแกรม

จะแสดงผล ดังภ�พ

การแก้ปัญหา 23
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   ?  หากเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม นักเรียนจะมีวิธี

 แก้ปัญหาอย่างไร

    นักพัฒนาเกม เป็นอาชีพที่ทำาหน้าที่คิดและเขียนโปรแกรมเกม
เช่นเดียวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ นักพัฒนาเกม 
ต้องมีหลายทักษะ เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการเขียนโปรแกรม 
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

อาชีพน่ารู้

รอบรู้ ASEAN

 นักเรียนแบ่งกลุ่มเขียนโปรแกรมให้ตัวละครทักทายกันเป็นภาษา 

ของประเทศในประชาคมอาเซียน ตามที่นักเรียนสนใจ

12

 12. ลากบลอ็กมาวาง แลว้ปรบัระยะทางเคลือ่นทีใ่หเ้หมาะสมตามตอ้งการ

จากนั้นทดสอบโปรแกรม

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 424
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กล่องหลายรูปร่าง

	 หากต้องการพับกระดาษเป็นกล่อง	 สามารถตัดกระดาษได้	 ดังภาพ	 

นักเรียนจะมีวิธีการตัดกระดาษและพับกระดาษวิธีอื่น	ๆ	อีกหรือไม่	ออกแบบ

แล้วทดลองทำาชิ้นงาน

โครงงานสร้างสรรค์

การแก้ปัญหา 25
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	 	 มาตรฐานการเรียนรู้

	 	 มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน

     และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำางาน และ 

     การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

  ตัวชี้วัด

  ว 4.2 ป.4/1  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์  

     จากปัญหาอย่างง่าย

  1. นักเรียนเข้าใจว่า การใชเ้หตผุลเชงิตรรกะในการแกป้ญัหา เปน็การนำากฎเกณฑ ์หรอืเงือ่นไขทีค่รอบคลมุ 

   ทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำางาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์

  2. นักเรียนเข้าใจว่า สถานะเริ่มต้นของการทำางานที่แตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานตามแนวทาง Backward Design

หน่วยการเรียนรู้ที่	

รหัส-ชื่อรายวิชา	 	กลุ่มสาระการเรียนรู้	

ชั้น	 	ภาคเรียนที่	 	เวลาเรียน	 	ชั่วโมง

ผู้สอน	 	โรงเรียน	

ขั้นที่ 1 กำ�หนดเป้�หม�ยหลักของก�รเรียนรู้

1			การแก้ปัญหา
วิทยาศาสตร์

ประถมศึกษาปีที่	4 4

ว141

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ความรู้ฝังแน่น ความเข้าใจที่คงทน (Enduring Understanding)

สาระการเรียนรู้

  1. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา เป็นการนำากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี 

   มาพิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำางาน หรือคาดการณ์ผลลัพธ์

  2. ขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย  

   ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนแก้ปัญหา แก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผล

  3. การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา เป็นการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ควรออกแบบให้ 

   ครอบคลุมทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำาหนด และอาจนำาขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง ตามต้องการ
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	  1. ใฝ่เรียนรู้

  2. มุ่งมั่นในการทำางาน

	 1. นักเรียนมีวิธีปรุงบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปวิธีใดอีกบ้าง วิธีการของนักเรียนดีอย่างไร

 2. นักเรียนมีแนวคิดในการเลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

 3. มีเส้นทางที่สั้นกว่านี้หรือไม่ ถ้ามี ทำาไมจึงเลือกเส้นทางนี้

 4. การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา มีหลักการออกแบบอย่างไร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำาถามสำาคัญ

	  1. ความสามารถในการสื่อสาร

  2. ความสามารถในการคิด

  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน
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	 1. ประเมินความรู้เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การออกแบบ

  โปรแกรมการแก้ปัญหา (K) ด้วยแบบทดสอบ

 2. ประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน  

 3. ประเมินชิ้นงานเรื่อง ขั้นตอนการแก้ปัญหา (P) ด้วยแบบประเมิน  

 4.  ประเมินชิ้นงานเรื่อง การเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา (P) ด้วยแบบประเมิน  

 5. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ มุงมั่นในการทำางาน (A) ด้วยแบบประเมิน  

ขั้นที่ 2 กำ�หนดหลักฐ�นหรือร่องรอยของก�รเรียนรู้

ภาระงาน : ชิ้นงาน/การแสดงออกของผู้เรียน

การประเมินการเรียนรู้

   ชิ้นงานที่ 1 เรื่อง ขั้นตอนการแก้ปัญหา

    ชิ้นงานที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา

      ่
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 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การเขียนวิธีการ

แก้ปัญหาตามขั้นตอน

การแก้ปัญหา

เขียนวิธีการแก้ปัญหา

ตามขั้นตอน

การแก้ปัญหา

ได้ถูกต้อง

ตรงประเด็น 

มีรายละเอียดชัดเจน

เขียนวิธีการแก้ปัญหา

ตามขั้นตอน

การแก้ปัญหา

ได้ถูกต้อง

ตรงประเด็น 

3-4 ประเด็น 

มีรายละเอียดชัดเจน

พอสมควร

เขียนวิธีการแก้ปัญหา

ตามขั้นตอน

การแก้ปัญหา

ได้ถูกต้อง

บางขั้นตอน

เขียนรายละเอียดได้

พอเข้าใจ

เขียนวิธีการแก้ปัญหา

ตามขั้นตอน

การแก้ปัญหา

ไม่ถูกต้อง

ตามขั้นตอน

ในการแก้ปัญหา

ของตนเองได้

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

 แบบประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการทำางานกลุ่ม มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน และ

มีการชี้แจงเป้าหมาย

การทำางาน มีการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

อย่างร่วมมือร่วมใจ

พร้อมกับการประเมิน

เป็นระยะ ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน

มีการชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

แต่ไม่มีการประเมิน

เป็นระยะ ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

เฉพาะหัวหน้า ไม่มี

การชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจน 

ปฏิบัติงานร่วมกัน

ไม่ครบทุกคน

ไม่มีการกำาหนด

บทบาทสมาชิก

และไม่มีการชี้แจง

เป้าหมาย สมาชิก

ต่างคนต่างทำางาน

แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)
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 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง 

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การเขียนโปรแกรม

การแก้ปัญหา

มคีวามคดิสรา้งสรรค์

ในการออกแบบ

โปรแกรม

การแก้ปัญหา 

เขีียนโปรแกรม

การแก้ปัญหา

ได้ถูกต้อง 

และนำาเสนอผลงาน

หน้าชั้นเรียนได้ดีมาก

มคีวามคดิสรา้งสรรค์

ในการออกแบบ

โปรแกรม

การแก้ปัญหา 

เขีียนโปรแกรม

การแก้ปัญหา

ได้ถูกต้อง 

และนำาเสนอผลงาน

หน้าชั้นเรียนได้ดี

มคีวามคดิสรา้งสรรค์

ในการออกแบบ

โปรแกรม

การแก้ปัญหา 

เขีียนโปรแกรม

การแก้ปัญหา

ผิดพลาด และนำาเสนอ 

ผลงานหน้าชั้นเรียนได้

ไม่มีความคิด

สร้างสรรค์

ในการออกแบบ

โปรแกรม

การแก้ปัญหา 

เขีียนโปรแกรม

การแก้ปัญหา

ไม่ถูกต้อง 

และนำาเสนอผลงาน

หน้าชั้นเรียนไม่ดี

การเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา

 ใฝ่เรียนรู้

	 ตัวชี้วัดที่	4.1		ตั้งใจ	เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

4.1.1  ตั้งใจเรียน

4.1.2  เอาใจใส่และมีความเพียร-

พยายามในการเรียนรู้

4.1.3  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

 การเรียนรู้ต่าง ๆ 

ต้ังใจเรียน เอาใจใส่

และมีความเพียร-

พยายามในการเรียนรู้

เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้ต่าง ๆ 

เป็นประจำา

ตั้งใจเรียน เอาใจใส่

และมีความเพียร-

พยายามในการเรียนรู้ 

เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรูต้่าง ๆ 

บ่อยครั้ง

ตั้งใจเรียน 

เอาใจใส่และ

มีความเพียร-

พยายาม

ในการเรียนรู้ 

เขา้รว่มกจิกรรม

การเรียนรู้ต่าง ๆ 

บางครั้ง

ไม่ตั้งใจเรียน

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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 มุ่่งมั่นในการทำางาน

	 ตัวชี้วัดที่	6.1		ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงาน

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

6.1.1  เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที ่

ที่ได้รับมอบหมาย

6.1.2  ตั้งใจและรับผิดชอบในการ 

ทำางานให้สำาเร็จ

6.1.3  ปรับปรุงและพัฒนา 

การทำางานด้วยตนเอง

ต้ังใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ท่ีได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ มีการ

ปรับปรุงและพัฒนา

การทำางานให้ดีข้ึน

ด้วยตนเอง

ต้ังใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ท่ีได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ มีการ

ปรับปรุงการทำางาน

ให้ดีข้ึน

ต้ังใจและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ท่ีได้รับมอบหมาย

ให้สำาเร็จ

ไม่ตั้งใจ

ปฏิบัติหน้าที่

การงาน

	 ตัวชี้วัดที่	4.2		แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน	
	 	 	 ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม	บันทึกความรู้	วิเคราะห์	สรุปเป็นองค์ความรู้	
	 	 	 สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม	(3) ดี	(2) ผ่าน	(1) ไม่ผ่าน	(0)

4.2.1  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

 จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ 

 สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

 แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน และเลือก

ใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม

4.2.2  บันทึกความรู้ วิเคราะห์ 

 ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้

 สรุปเป็นองค์ความรู้

4.2.3  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

 วิธีการต่าง ๆ และนำาไปใช้

 ในชีวิตประจำาวัน  

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้

จากหนังสือ เอกสาร 

ส่ิงพิมพ์ ส่ือเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้

ท้ังภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

เลือกใช้ส่ือได้

อย่างเหมาะสม 

มีการบันทึกความรู้ 

สรุปเป็นองค์ความรู้

นำาเสนอและแลกเปล่ียน

องค์ความรู้ด้วยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย

ศึกษาค้นคว้า

หาความรู้จาก

หนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ์ 

สื่อเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ

แหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

มีการบันทึกความรู้ 

สรุปเป็นองค์ความรู้

นำาเสนอและ

แลกเปลี่ยนความรู้

กับผู้อื่นได้

ศึกษาค้นคว้า

หาความรู้จาก

หนังสือ เอกสาร 

สิ่งพิมพ์ 

สื่อเทคโนโลยี 

ต่าง ๆ

แหล่งเรียนรู้

ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

มีการบันทึก

ความรู้

ไม่ศึกษาค้นคว้า

หาความรู้
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ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาที่นักเรียนเคยพบในชีวิตประจำาวัน และ 

ตอบคำาถาม

 2. นักเรียนสังเกตภาพ จากนั้นร่วมกันสนทนา แล้วตอบคำาถาม

 3. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา จากแหล่งการเรียนรู้ 

ต่าง ๆ

 4. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันยกตัวอย่างปัญหาที่เคยพบในชีวิตประจำาวันกลุ่มละ 1 เรื่อง จากนั้นวิเคราะห์ 

สาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นลงในแผนภาพความคิด

 5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเสนอวิธีการแก้ปัญหาจากแผนภาพความคิด

 6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำาถาม

 7. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง แล้วตอบคำาถาม

 8. นักเรียนร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 1.1 ฝึกลำาดับความคิด โดยการเขียนลำาดับการชงนม และหาผลรวมของ

ตัวเลข แล้วตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

 9. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำาถามหลังทำากิจกรรม

 10.   นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเส้นทางการไปโรงเรียน 2 เส้นทาง แล้วตอบคำาถามลงในกิจกรรมที่ 1.2  

ใครจะไปถึงโรงเรียนก่อนกัน

 11. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำาถามหลังทำากิจกรรม

 12. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า โดยตอบคำาถาม

ขั้นที่ 3 ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนหรือประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

 13. นกัเรยีนสำารวจเสน้ทางการเดนิทางจากบา้นไปโรงเรยีนของตนเอง แลว้อธบิายระยะทาง และสภาพของแตล่ะ

เส้นทาง จากนั้นวางแผนการเดินทางไปโรงเรียนให้ทันเวลา โดยคำานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย  

และเหมาะสมกับสภาพของตนเอง
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 14. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำาถาม

 15. นักเรียนวาดภาพเส้นทางการเดินทางไปโรงเรียนที่วางแผนไว้ลงในกระดาษ

 16. นกัเรยีนฝกึการคดิแกป้ญัหาจากการเลน่เกม OX โดยจบัคูร่ว่มกนัปฏบิตักิจิกรรมที ่1.3 เลน่เกม OX นกัเรยีน

เล่นเกม OX กับเพื่อน โดยครั้งแรกให้เพื่อนเริ่มเล่น และครั้งที่ 2 นักเรียนเริ่มเล่นก่อน แล้วตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

 17. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำาถามหลังทำากิจกรรม

 18. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา เป็นการนำากฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาพิจารณา 

ในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำางาน หรือคาดการณ์ผลลัพธ์

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

 19. นักเรียนออกมานำาเสนอภาพวาดเส้นทางการเดินทางไปโรงเรียนของตนเองในด้านความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัด และปลอดภัย หน้าชั้นเรียน

 20. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

 21. นกัเรยีนนำาทกัษะและประสบการณก์ารแกป้ญัหาไปแนะนำาเพือ่น ๆ  รุน่นอ้ง หรอืสมาชกิในครอบครวัเกีย่วกบั

ปัญหาที่พบในชีวิตประจำาวัน

 • ขั้นตอนการแก้ปัญหา

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาทบทวนประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา

 2. นักเรียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหา จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด  

เอกสาร และอินเทอร์เน็ต จากนั้นเขียนบันทึกคำาตอบลงในแผนภาพความคิด

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

 3. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหา สรุปเป็นความคิดรวบยอด เขียนบันทึก

ลงในแผนภาพความคิด

 4. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ตัวอย่าง

 5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว แยกประเด็นตามขั้นตอนการแก้ปัญหา

 6. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำาถาม

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)
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 7. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และปฏิบัติกิจกรรมที่  1.4 ลูกบาศก์ในสถานการณ์ที่กำ าหนด  

แล้วตอบคำาถาม

 8. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหา เป็นความคิดรวบยอด

  การแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับการให้เหตุผลในการตัดสิน อีกทั้งการแก้ปัญหาตาม 

ขั้นตอน ทำาให้การแก้ปัญหาสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้

 9. นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างปัญหาของตนเอง เขียนวิธีการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหา แล้วบันทึก

ลงในแบบบันทึก จัดทำาเป็นชิ้นงานที่ 1 เรื่อง ขั้นตอนการแก้ปัญหา

 10. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  ขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 

ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนแก้ปัญหา แก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผล

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

 11. นักเรียนออกมานำาเสนอแบบบันทึกขั้นตอนการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน

 12. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

 13. นักเรียนนำาแบบบันทึกของตนเองติดป้ายนิเทศบริเวณหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับ

เพื่อนชั้นเรียนอื่น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและนำาไปปฏิบัติต่อไป

 1. นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยร่วมกันตอบคำาถาม

 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

 3. นักเรียนจับคู่ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 1.5 สร้างสรรค์ตัวละคร โดยเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสื่อสาร 

ระหว่างกัน ปฏิบัติตามขั้นตอน แล้วตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

 • การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา
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 4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำาถาม

 5. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา

ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาโปรแกรมที่ออกแบบมาเขียนโปรแกรม โดยใช้เว็บไซต์ http://www.code.org  

จากนั้นประเมินการเขียนโปรแกรมลงในชิ้นงานที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา

 7. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไข

 8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา เป็นการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ควรออกแบบให้ครอบคลุม 

ทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำาหนด และอาจนำาขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง ตามต้องการ

	 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอโปรแกรมแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน

 10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

 11. นกัเรยีนนำาความรูเ้กีย่วกบัการออกแบบโปรแกรมการแกป้ญัหา มาออกแบบโปรแกรมใหต้วัละคร 2 ตวั แนะนำา

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนหรือท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

 12. นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียนและหลังการทำากิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้

  • สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

  • นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  • เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  • นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่ เพียงใด

  • นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร

  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์                          

ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำาหรับการทำางานในครั้งต่อไป
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สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 2. ภาพตัวอย่าง ภาพนักเรียนอ่านหนังสือ ภาพนักเรียนทะเลาะวิวาทกัน

 3. ภาพนักเรียนปลูกต้นไม้ ภาพห้องเรียนสกปรก ภาพนักเรียนสอบได้คะแนนน้อย

  ภาพนักเรียนทำาความสะอาดบ้าน

 4. ภาพสถานการณ์ตัวอย่างเกี่ยวกับการปรุงบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปเพื่อรับประทาน

 5. กระดาษสำาหรับทำากิจกรรม

 6. ตาราง OX

 7. สถานการณ์ตัวอย่าง เรื่อง พาเด็กน้อยขึ้นจรวด  

 8. เว็บไซต์ http://www.code.org

 9. แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน



แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

ชื่อ  เลขที่  ชั้น 
ได้  คะแนน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน  หน้าคำาตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง

 1. การแก้ปัญหาหมายถึงข้อใด

	 	 1  หาต้นเหตุของปัญหา      

  2  หาวิธีการแก้ปัญหาจนสำาเร็จ    

  3  การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา    

  4  การประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา

			พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้	แล้วตอบคำาถามข้อ	2-5

  วันนี้มีฝนตกนำ้าท่วมถนน ฝนหยุดตกนานแล้ว นำ้าก็ยังท่วมถนน ชานนท์สงสัยว่าเหตุใดนำ้ายังคงท่วมถนน 

  จึงสำารวจถนนพบขยะอุดตันตามช่องระบายนำ้าเต็มไปหมด

 2. ข้อใดเป็นปัญหาที่ชานนท์กำาลังประสบอยู่

	 	 1  ขยะอุดตัน     

  2  การทิ้งขยะ      

  3  นำ้าท่วมถนน      

  4  ฝนตกไม่หยุด

 3. ข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหานี้

	 	 1  ขยะอุดตัน      

  2  นำ้าท่วม    

  3  ฝนตก    

  4  ถนน

 4. การกระทำาของชานนท์อยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหา

	 	 1  วางแผน       

  2  แก้ปัญหา    

  3  ระบุปัญหา      

  4  รวบรวมข้อมูล
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 5. ถ้านักเรียนเป็นชานนท์จะแก้ปัญหานี้อย่างไร      

  1  รณรงค์ให้เห็นความสำาคัญของการทิ้งขยะให้ถูกที่  

  2  เพิ่มช่องระบายนำ้าให้มากขึ้น 

  3  ทำาถนนให้สูงขึ้นจากเดิม 

  4  เก็บขยะที่ถนนทุกวัน  

 6. ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

  1  แนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยทางลัด     

  2  แนวทางการลำาดับความสำาคัญของปัญหา    

  3  แนวทางการแก้ปัญหาให้ลุล่วงและมีประสิทธิภาพ      

  4  แนวทางการแก้ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 7. ข้อใดเป็นการเรียงลำาดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

  1  ระบุปัญหา>>วางแผน>>แก้ปัญหา>>ประเมินผล        

  2  ระบุปัญหา>>วางแผน>>ประเมินผล>>แก้ปัญหา    

  3  ระบุปัญหา>>แก้ปัญหา>>วางแผน>>ประเมินผล        

  4  ระบุปัญหา>>ประเมินผล>>แก้ปัญหา>>วางแผน

 8. ปองกูลต้องการประดิษฐ์โมบายล์รังผึ้งทรงกลม แต่ไม่สามารถหากระดาษแก้วได้ ปองกูลจึงนำากระดาษชนิดอื่น

  มาประดิษฐ์แทน การปฏิบัติการของปองกูลอยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหา

  1  วางแผน       

  2  แก้ปัญหา   

  3  ประเมินผล       

  4  รวบรวมข้อมูล

 9. ข้อใดเป็นปัจจัยทำาให้การวางแผนในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน

  1  ต้นเหตุของปัญหา       

  2  ผู้ที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์    

  3  ประสบการณ์และความรู ้     

  4  ความคาดหวังของผลลัพธ์  

 10. ข้อใดไม่ใชเ่หตุผลที่นำาเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหา

  1  เพื่อความถูกต้องแม่นยำาในการแก้ปัญหา       

  2  เพื่อสะดวก รวดเร็วในการแก้ปัญหา   

  3  เพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา     

  4  เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการแก้ปัญหา 



แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

ชื่อ  เลขที่  ชั้น 
ได้  คะแนน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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นักเรียนใช้ดินสอระบายลงใน  หน้าคำาตอบที่ถูกต้องให้เต็มวง

 1. การแก้ปัญหาหมายถึงข้อใด

	 	 1  หาต้นเหตุของปัญหา      

  2  หาวิธีการแก้ปัญหาจนสำาเร็จ    

  3  การรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา    

  4  การประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา

 2. ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

  1  แนวทางการแก้ปัญหาโดยอาศัยทางลัด     

  2  แนวทางการลำาดับความสำาคัญของปัญหา    

  3  แนวทางการแก้ปัญหาให้ลุล่วงและมีประสิทธิภาพ      

  4  แนวทางการแก้ปัญหาที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

 3. ปองกูลต้องการประดิษฐ์โมบายล์รังผึ้งทรงกลม แต่ไม่สามารถหากระดาษแก้วได้ ปองกูลจึงนำากระดาษชนิดอื่น

  มาประดิษฐ์แทน การปฏิบัติการของปองกูลอยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหา

  1  วางแผน       

  2  แก้ปัญหา   

  3  ประเมินผล       

  4  รวบรวมข้อมูล

 4. ข้อใดไม่ใชเ่หตุผลที่นำาเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหา

  1  เพื่อความถูกต้องแม่นยำาในการแก้ปัญหา       

  2  เพื่อสะดวก รวดเร็วในการแก้ปัญหา   

  3  เพื่อประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา     

  4  เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการแก้ปัญหา

 5. ข้อใดเป็นปัจจัยทำาให้การวางแผนในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน

  1  ต้นเหตุของปัญหา       

  2  ผู้ที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์    

  3  ประสบการณ์และความรู ้     

  4  ความคาดหวังของผลลัพธ์   
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 6. ข้อใดเป็นการเรียงลำาดับขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

  1  ระบุปัญหา>>วางแผน>>แก้ปัญหา>>ประเมินผล        

  2  ระบุปัญหา>>วางแผน>>ประเมินผล>>แก้ปัญหา      

  3  ระบุปัญหา>>แก้ปัญหา>>วางแผน>>ประเมินผล        

  4  ระบุปัญหา>>ประเมินผล>>แก้ปัญหา>>วางแผน

			พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้	แล้วตอบคำาถามข้อ	7-10

  วันนี้มีฝนตกนำ้าท่วมถนน ฝนหยุดตกนานแล้ว นำ้าก็ยังท่วมถนน ชานนท์สงสัยว่าเหตุใดนำ้ายังคงท่วมถนน 

  จึงสำารวจถนนพบขยะอุดตันตามช่องระบายนำ้าเต็มไปหมด

 7. ข้อใดเป็นปัญหาที่ชานนท์กำาลังประสบอยู่

	 	 1  ขยะอุดตัน     

  2  การทิ้งขยะ      

  3  นำ้าท่วมถนน      

  4  ฝนตกไม่หยุด

 8. ข้อใดเป็นสาเหตุของปัญหานี้

	 	 1  ขยะอุดตัน      

  2  นำ้าท่วม    

  3  ฝนตก    

  4  ถนน

 9. การกระทำาของชานนท์อยู่ในขั้นตอนใดของการแก้ปัญหา

	 	 1  วางแผน       

  2  แก้ปัญหา    

  3  ระบุปัญหา      

  4  รวบรวมข้อมูล

 10. ถ้านักเรียนเป็นชานนท์จะแก้ปัญหานี้อย่างไร      

  1  รณรงค์ให้เห็นความสำาคัญของการทิ้งขยะให้ถูกที่  

  2  เพิ่มช่องระบายนำ้าให้มากขึ้น 

  3  ทำาถนนให้สูงขึ้นจากเดิม 

  4  เก็บขยะที่ถนนทุกวัน      
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)

	 1.	 2  6. 3

	 2.	 3  7. 1

 3.	 1  8. 2

 4.	 4  9. 3

 5.	 1  10. 4

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

	 1.	 2  6. 1

	 2.	 3  7. 3

 3.	 2  8. 1

 4.	 4  9. 4

 5.	 3  10. 1



หน่วยการเรียนรู้ที่	

หมายเหตุ  ครูสำาเนาแบบบันทึกนี้เพื่อให้นักเรียนบันทึกทุกหน่วยการเรียนรู้

1. ครูสามารถนำาแบบบันทึกนี้ไปใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

2. ครูสามารถนำาแบบบันทึกนี้ไปใช้ประกอบการทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อเป็นผลงานประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้
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นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร

หลังจากท่ีเรียนหน่วยการเรียนรู้น้ีแล้ว
นักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องใดอีกบ้าง

ที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้นี้

ซึ่งต้องการให้ครูอธิบายเพิ่มเติม

นักเรียนจะสามารถนำาความรู้

ความเข้าใจจากหน่วยการเรียนรู้นี้

ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน

ได้อย่างไรบ้าง

ผลงานที่นักเรียนชอบและต้องการ
คัดเลือกเป็นผลงานดีเด่นจาก
หน่วยการเรียนรู้นี้คือผลงานใดบ้าง
เพราะอะไร

นักเรียนได้รับความรู้เรื่องใดบ้าง

จากหน่วยการเรียนรู้นี้

นักเรียนได้ทำากิจกรรมอะไรบ้าง

ในหน่วยการเรียนรู้นี้

การแก้ปัญหา

1

แบบบันทึกสรุปผลการเรียนรู้สำาหรับผู้เรียน

ชื่อ-นามสกุล  เลขที่  ชั้น 

วันที่  เดือน  พ.ศ. 

คำาชี้แจง		นักเรียนบันทึกสรุปผลการเรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้นี้



มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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	 	 มาตรฐานการเรียนรู้

	 	 มาตรฐาน ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน

     และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำางาน และ 

     การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

  ตัวชี้วัด

  ว 4.2 ป.4/1  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำางาน การคาดการณ์ผลลัพธ์  

     จากปัญหาอย่างง่าย

 1. หลักการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา (K)

 2.  เขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา (P)

 3.  เห็นความสำาคัญของการออกแบบโปรแกรมแก้ปัญหา (A)

หน่วยการเรียนรู้ที่  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  เรื่อง 

            

ชั้น  เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

 การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา เป็นการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ควรออกแบบให้ครอบคลุม 

ทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำาหนด และอาจนำาขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้งตามต้องการ

1		การแก้ปัญหา
4		 การออกแบบโปรแกรม

	 การแก้ปัญหา

ประถมศึกษาปีที่	4



สมรรถนะสำาคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

คำาถามสำาคัญ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

32

 1.  ความสามารถในการสื่อสาร

 2.  ความสามารถในการแก้ปัญหา

 3.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 1.  ใฝ่เรียนรู้

 2. มุ่งมั่นในการทำางาน

ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)

 การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหามีหลักการออกแบบอย่างไร

 1.  นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยร่วมกันตอบคำาถาม ดังนี้

  • ขั้นตอนการแก้ปัญหาประกอบด้วยอะไรบ้าง (ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนการแก้ปัญหา ทดสอบและ

ประเมินผล)

  •  การแกป้ญัหาอยา่งเปน็ขัน้ตอน ทำาใหเ้กดิผลดอียา่งไร (ตวัอยา่งคำาตอบ ทำาใหแ้กป้ญัหาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

และได้ผลลัพธ์ดี)

 2.  นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหาจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ

 3. นักเรียนจับคู่ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมที่ 1.5 สร้างสรรค์ตัวละคร โดยเขียนโปรแกรมตามขั้นตอนให้ตัวละคร

สื่อสารระหว่างกัน แล้วตอบคำาถามท้ายกิจกรรม

  •  หากเกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม นักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร (วางแผนขั้นตอนการทำางาน

ใหม่)
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ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing)

 4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำาถาม ดังนี้

  • การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหามีหลักการออกแบบอย่างไร (ตัวอย่างคำาตอบ  ออกแบบโปรแกรม 

การแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทุกกรณี และออกแบบตามขั้นตอนการแก้ปัญหา)

 5. นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหา เช่น  

การเขียนโปรแกรมให้ตัวละคร 2 ตัว สื่อสารระหว่างกัน จากเว็บไซต์ http://www.code.org

  ตัวอย่างการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา

  นักเรียนออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหาอะไร   (เขียนโปรแกรมให้ตัวละคร 2 ตัว สื่อสารกัน)

ขั้นตอนที	่1 ระบุปัญหา 

ขั้นตอนที	่2 รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนที	่3 วางแผนการแก้ปัญหา 

ขั้นตอนที	่4 แก้ปัญหา 

ขั้นตอนที	่5 ทดสอบและประเมินผล 

(การเขียนโปรแกรมให้ตัวละคร 2 ตัว สื่อสารกัน)

(ศึกษาข้อมูลการเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสื่อสารกันจากบทเรียน)

(1. ลากบล็อกตัวละครที่ 1 มาวางตรงพื้นที่ทำางาน แล้วพิมพ์คำาว่า “สวัสดีครับ”

2. ลากบล็อกตัวละครที่ 2 มาวางตรงพื้นที่ทำางาน แล้วพิมพ์คำาว่า “สวัสดีค่ะ”

3. คลิกเมาส์ที่ปุ่มเริ่ม เพื่อให้โปรแกรมทำางาน)

(แก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้)

(ทดสอบการใช้งานโปรแกรมว่าสามารถสื่อสารระหว่างกันหรือไม่ 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง)

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดแก้ปัญหาและการร่วมมือทำางานเป็นทีม
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ขั้นป ิบัติและสรุปความรู้หลังการป ิบัติ (Applying and Constructing the Knowledge)

ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating)

ขั้นสื่อสารและน�าเสนอ (Applying the Communication Skill)

 6. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำาโปรแกรมที่ออกแบบมาเขียนโปรแกรม โดยใช้เว็บไซต์ http://www.code.org  

จากนั้นประเมินการเขียนโปรแกรมลงในชิ้นงานที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา

 7. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย หากพบข้อผิดพลาดให้ปรับปรุงแก้ไข

 8. นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้

  การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา เป็นการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ควรออกแบบให้ครอบคลุม 

ทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำาหนด และอาจนำาขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้งตามต้องการ

 9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอผลงานโปรแกรมการแก้ปัญหาหน้าชั้นเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการสื่อสาร

 10. นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำางานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำางานที่มีแบบแผน

 11. นักเรียนนำาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหามาออกแบบโปรแกรมให้ 

ตัวละคร 2 ตัว แนะนำาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนหรือท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

 12.  นักเรียนประเมินตนเองหลังการเรียนและหลังการทำากิจกรรม ในประเด็นต่อไปนี้

  •  สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร

  •  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  •  เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด

  •  นักเรียนพึงพอใจกับการเรียนรู้ในวันนี้หรือไม่ เพียงใด

  •  นักเรียนจะนำาความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมทั่วไปได้อย่างไร

  จากนั้นแลกเปลี่ยนตรวจสอบขั้นตอนการทำางานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่สังคม เกิดประโยชน์                      

ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำาหรับการทำางานในครั้งต่อไป

  การทำาโครงงานสร้างเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้วิธีการเรียน 

          การร่วมมือทำางานเป็นทีม และความรอบรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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	 1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 2.  เว็บไซต์ http://www.code.org

 3.  แหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

การประเมินการเรียนรู้

 1. ประเมินความรู้เรื่อง การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา (K) ด้วยแบบทดสอบ

 2.  ประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมิน

 3.  ประเมินชิ้นงานเรื่อง การเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา (P) ด้วยแบบประเมิน 

 4.  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำางาน (A) ด้วยแบบประเมิน

สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้

แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics)

 แบบประเมินกระบวนการทำางานกลุ่ม

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

กระบวนการทำางานกลุ่ม มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน และ

มีการชี้แจงเป้าหมาย

การทำางาน มีการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

อย่างร่วมมือร่วมใจ

พร้อมกับการประเมิน

เป็นระยะ ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

สมาชิกชัดเจน

มีการชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจนและ

ปฏิบัติงานร่วมกัน

แต่ไม่มีการประเมิน

เป็นระยะ ๆ

มีการกำาหนดบทบาท

เฉพาะหัวหน้า ไม่มี

การชี้แจงเป้าหมาย

อย่างชัดเจน 

ปฏิบัติงานร่วมกัน

ไม่ครบทุกคน

ไม่มีการกำาหนด

บทบาทสมาชิก

และไม่มีการชี้แจง

เป้าหมาย สมาชิก

ต่างคนต่างทำางาน
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 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง การเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา

รายการการประเมิน
ระดับคุณภาพ

4 3 2 1

การเขียนโปรแกรม

การแก้ปัญหา

มคีวามคดิสรา้งสรรค์

ในการออกแบบ

โปรแกรม

การแก้ปัญหา

เขียนโปรแกรม

การแก้ปัญหา

ได้ถูกต้อง 

และนำาเสนอผลงาน

หน้าชั้นเรียนได้ดีมาก

มคีวามคดิสรา้งสรรค์

ในการออกแบบ

โปรแกรม

การแก้ปัญหา

เขียนโปรแกรม

การแก้ปัญหา

ได้ถูกต้อง 

และนำาเสนอผลงาน

หน้าชั้นเรียนได้ดี

มคีวามคดิสรา้งสรรค์

ในการออกแบบ

โปรแกรม

การแก้ปัญหา

เขียนโปรแกรม

การแก้ปัญหา

ผิดพลาด

และนำาเสนอผลงาน

หน้าชั้นเรียนได้

ไม่มีความคิด

สร้างสรรค์

ในการออกแบบ

โปรแกรม

การแก้ปัญหา

เขียนโปรแกรม

การแก้ปัญหา

ไม่ถูกต้อง

และนำาเสนอผลงาน

หน้าชั้นเรียนไม่ดี
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ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

บันทึกหลังการสอน

ลงชื่อ 

( )

ตำาแหน่ง 

ผลการจัดการเรียนการสอน

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

ครูผู้สอน 

( )

วันที่บันทึก 
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ชิ้นงานท่ี    เรื่อง  

วันที่  เดือน  พ.ศ.  

ชื่อ  เลขที่  ชั้น 

ได้    คะแนน 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน

			2	 	 	 			การเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา

 1. การเปิดเข้าสู่เว็บไซต์ในการเขียนโปรแกรม

   ด ี    พอใช้    ควรปรับปรุง

 2. การใช้บล็อกคำาสั่งต่าง ๆ 

   ด ี    พอใช้    ควรปรับปรุง

 3. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรม

   ด ี    พอใช้    ควรปรับปรุง

 4. ความถูกต้องของการเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา

   ด ี    พอใช้    ควรปรับปรุง

 5. การนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

   ด ี    พอใช้    ควรปรับปรุง

แบบประเมินการเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา

ลงชื่อ  ผู้ประเมิน

(  /  / )
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เฉลยชิ้นงานท่ี    เรื่อง  

วันที่  เดือน  พ.ศ.  

ชื่อ  เลขที่  ชั้น 

ได้    คะแนน 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน

  	2      การเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา

 1. การเปิดเข้าสู่เว็บไซต์ในการเขียนโปรแกรม

   ด ี    พอใช้    ควรปรับปรุง

 2. การใช้บล็อกคำาสั่งต่าง ๆ 

   ด ี    พอใช้    ควรปรับปรุง

 3. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบโปรแกรม

   ด ี    พอใช้    ควรปรับปรุง

 4. ความถูกต้องของการเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา

   ด ี    พอใช้    ควรปรับปรุง

 5. การนำาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

   ด ี    พอใช้    ควรปรับปรุง

แบบประเมินการเขียนโปรแกรมการแก้ปัญหา

ลงชื่อ  ผู้ประเมิน

(  /  / )

✓

✓

✓

✓

✓
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