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 1. Alternate Assessment 

Dr. Ravinder Koul จาก มหาวิทยาลัย Pennsylvania, USA และ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้บรรยายในหัวข้อ “Curriculum and Assessment for the 21st Century 

Learner” มีใจความส าคัญคือ 

 หลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

2. บ่งบอกถึงความรู้ ทักษะ และคุณค่าที่นักเรียนจะได้รับ 

3. มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายชัดเจนว่าเรียนแล้วจะต้องเกิดผลอย่างไร หรือท าอะไรได้ 

4. มีวิธีการจัดการเนื้อหาบทเรียนอย่างเป็นระบบ 

5. เน้นมีวิธีสอนเป็นส าคัญ มากกว่าเครื่องมือในการสอน 

6. มีการประเมินอย่างเหมาะสม สอดคล้องกันทุกกระบวนความ 

7. มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเรียน 
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8. ผู้สอนควรมีการประเมินตนเองเป็นระยะๆ 

โดยหลักสูตรจะต้องส่งผลให้นักเรียนเกิดทั้ง soft skill (ความคิดเชิงบวก พฤติกรรมที่ดี) และ hard 

skill (ความรู้  ทักษะ) กระบวนการประเมินผล ควรเน้นการประเมินผลแบบ Alternate mean of 

assessment (การประเมินแบบทางเลือก) มากกว่า Traditional Assessment (การประเมินแบบดั้งเดิมคือ

การสอบในกระดาษ) 

วิธีการประเมินแบบทางเลือกมีหลายวิธี โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

Written  Visual Tools  Oral 
- Essays 
- Notes 
- Journals 
- Letters 
- Reports 
- Paper and pencil test 
- Portfolios 
- Quizizz 

 - Concept Maps 
- Video 
- Multimedia Presentation 
- Diagrams 
- Graphs 
- Portfolio 

 - Debates 
- Interviews 
- Conferences 

*** ตัวหนา คือ วิธีการที่จะได้ศึกษาจากการอบรมครั้งนี้ 

 การเรียนการสอนที่จะส่งผลลัพธ์ที่ดี นักเรียนควรจะมี Mindset (ความเชื่อ ความคิด) ที่สามารถปรับ 

หรือยืดหยุ่นได้ โดยครูจะต้องใช้กระบวนการต่างๆ เพ่ือปรับเปลี่ยน Mindset ของนักเรียน 

 Mindset มี 2 ลักษณะ คือ 

1. Fixed Mindset เป็นความเชื่อที่ฝังลึก ไม่เปลี่ยนแปลง เช่น การมีความเชื่อว่าผู้เรียนที่

วิศวะหรือเป็นวิศวะกรควรเป็นผู้ชาย 

2. Flexible Mindset เป็นความเชื่อที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น นักเรียนหญิงมีความ

ต้องการที่จะเป็นวิศวะกร โดยไม่เชื่อว่าผู้ชายจะเป็นวิศวะกรหรือเรียนสาขาวิศวกรรมได้

ดีกว่าผู้หญิง ซึ่ง mindset แบบนี้เป็น mindset ที่ดีที่ครูควรปลูกฝังให้เกิดกับนักเรียน 

การจะปรับเปลี่ยน mindset ของนักเรียน อาจจะเริ่มต้นมาจากการให้ feedback ในการเรียนกับ

นักเรียน เช่น ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนไม่สามารถเข้าใจและเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ได้ หากครูให้ feedback ไปว่า “นักเรียนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร เพราะเป็นวิชาที่นักเรียนคงไม่ได้ใช้

ในอนาคต เพราะแผนการเรียนของพวกเธอเป็นแผนการเรียนแบบทั่วไป” feedback ในลักษณะนี้จะส่งผลให้

นักเรียนไม่เกิดการปรับเปลี่ยนไม่เชื่อว่ารายวิชานี้เรียนไปก็ไม่ได้ใช้ในอนาคต และไม่ให้ความส าคัญในการเรียน 

แต่หากครูให้ feedback ในเชิงบวก เช่น “ครูเชื่อว่าหากนักเรียนพยายามมากขึ้น นักเรียนจะต้องท า

ได้ โดยการหมั่นทบทวนและฝึกฝน และหากนักเรียนท าได้ นักเรียนก็จะได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่าง
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เป็นระบบและกระบวนการคิดแบบแก้ปัญหา” นักเรียนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและอยากฝึกฝนให้

มีทักษะในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น 

 

2. การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 

วิทยากรได้แนะน าเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ 2 เครื่องมือ ได้แก่ 

2.1 เว็บไซต์ www.quizzizz.com เป็นเว็บไซต์ท าแบบทดสอบออนไลน์ โดยทุกคนในห้องเรียนต้อง

ท าพร้อมกัน รู้ผลแต่ละข้อพร้อมกัน ท าให้นักเรียนเกิดความตื่นตัว ตื่นเต้น และให้ความสนใจ สามารถน าไปใช้

ได้ทั้งการสอบก่อนเรียนและสอบหลังเรียน เพราะมีระบบเก็บคะแนน และแสดงผลคะแนนที่ครูสามารถดาวน์

โหลดไปใช้ได้ทันท ี

 

หน้าแรกของเว็บไซต์ ถ้าเป็นครูผู้สอนให้เข้าสู่ระบบ ไปท าการสร้างแบบทดสอบ ถ้าเป็นนักเรียนให้

คลิก Join a game และรอรับรหัสเข้าเกมจากครูผู้สอน 
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ครูสร้างแบบทดสอบ 

 
 

เมื่อครูสร้างแบบทดสอบเสร็จ จะมีเลขรหัสเข้าเล่นเกม ให้น ารหัสนี้บอกกับนักเรียน 
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นักเรียนเข้าระบบ www.quizizz.com/join แล้วท าการกรอกรหัสผ่าน ตั้งชื่อตนเอง  

 
 

เมื่อทุกคนเข้าเกมพร้อมกัน (เข้าจากโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็ได้) ทุกคนก็จะเริ่มท าแบบทดสอบ

พร้อมกัน ตามเวลาที่ก าหนด 

 
 

เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จสิ้นทุกคน จะมีหน้าต่างสรุปผลการท าแบบทดสอบ ซึ่งนักเรียนจะได้เห็นผล

การท าแบบทดสอบของตนเองและเพ่ือน ล าดับที่ และคะแนน โดยครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์สรุปการท า

แบบทดสอบไปใช้งานต่อได ้
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2.2 เว็บไซต์ www.padlet.com เป็นเว็บไซต์ที่นักเรียนสามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น (ผ่าน

คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์)  โดยมีลักษณะเป็นกระดานความคิด ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความ

คิดเห็นหรือสอบถามปัญหาข้อสงสัยได้มากข้ึน 
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 3. การจดบันทึก (Taking Note) 

 การจดบันทึกถือได้ว่าเป็นทักษะที่ส าคัญ และจ าเป็นส าหรับคนทุกคน เพราะเป็นการรวมรวมความรู้ 

ความคิด ประสบการณ์ในทุกๆ เรื่องที่ต้องการไว้ส าหรับทบทวน เตือนความจ า หรือเป็นแหล่งข้อมูลส าหรับ

ตนเอง ดังนั้นหลักการจดบันทึกจึงมีความส าคัญท่ีจะท าให้การจดบันทึกนั้นมีข้อมูลที่ได้รับมาครบถ้วน สมบูรณ์ 

และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ถึงกันได้อย่างชัดเจน  

 มีงานวิจัยหลายเรื่อง เช่น งานวิจัยของ Titsworth (2001) พบว่าการจดบันทึกช่วยให้เกิดผลการ

เรียนรู้ที่ดีขึ้นมากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว  

 หลักการจดบันทึกท่ีได้รับความนิยมรูปแบบหนึ่ง คือรูปแบบของคอร์เนลล์ (Cornell note-taing) โดย

มีวิธีการคือแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 4 ส่วน คือ  

1. ส่วนด้านบน เป็นหัวข้อเรื่องท่ีเรียน วิชา วันที่  

2. ด้านซ้าย บันทึกค าส าคัญ ข้อสงสัยต่างๆ หรือเตือนความจ า 

3. ด้านขวา บันทึกประเด็นส าคัญต่างๆ ที่ได้จากการฟังหรือเรียนรู้หรือจากการอ่านก็ได้ 

4. ส่วนล่าง สรุปผลที่ได้จากการบันทึก 

 *** ประเด็นนี้สามารถน าไปฝึกฝนนักเรียนและพัฒนาเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนได้ เกี่ยวกับการฝึกทักษะ

การจดบันทึกของนักเรียนตามรูปแบบของคอร์เนลล์ *** 

 *** จัดเป็น Alternate Assessment รูปแบบหนึ่ง *** 
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 หลักการนักเรียนจดบันทึกในแต่ละครั้งเสร็จแล้ว ครูต้องท าการตรวจผลการจดบันทึก ซึ่งถือได้ว่าเป็น

การประเมินทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่ง โดยต้องมีเกณฑ์การตรวจที่ชัดเจน หรืออาจท าเป็นแบบประเมินบันทึก

การเรียนรู้และให้นักเรียนสลับกันตรวจก็ได้ 

 

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 4. การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) 

 เป็นกิจกรรมฝึกทักษะที่ส าคัญ 2 ส่วนได้แก่ การเข้าถึงและประเมินสารสนเทศ และการใช้และการ

จัดการสารสนเทศ ซึ่งเป็นทักษะที่จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่จ านวนมากได้อย่างรู้เท่าทัน 

และสามารถน าข้อมูลนั้นไปสร้างองค์ความรู้ให้แก่ตนเองและเพ่ือการแก้ปัญหาได้ 

  1. การเข้าถึงประประเมินสารสนเทศ  

   1.1 เข้าถึงสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ (เวลา และประสิทธิผล (ความน่าเชื่อถือ) 

 ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

 เลือกแหล่งข้อมูลและวิธีค้นหาที่เหมาะสม 

 ออกแบบวิธีค้นหา 

 น าวิธีค้นหาไปใช้ 

 ประเมินและเลือกข้อมูล 
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 จัดการกับข้อมูลและบันทึกผลลัพธ์ 

1.2 ประเมินสารสนเทศอย่างลึกซึ้งและรู้เท่าทัน โดยใช้แนวทาง “PROMPT” ดังนี้ 

 การน าเสนอ ข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน 

 ความสัมพันธ์ สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ 

 วัตถุประสงค์ การสื่อภาษา วาระแอบแฝง 

 วิธีการ รวบรวมข้อมูล  

 แหล่งที่มา มีความน่าเชื่อถือ 

 เวลา เป็นปัจจุบัน 

2. ใช้และจัดการสารสนเทศ 

 2.1 ใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์กับสถานการณ์หรือการแก้ปัญหา 

 2.2 จัดการสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

 2.3 ประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และถูกกฎหมาย 

 

 สรุปความส าคัญเรื่องการรู้สารสนเทศนั้น ครูจะต้องสอนให้นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ และข้อมูลที่ได้ต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยต้องรู้จักวิธีการ

ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล และสามารถสรุปผลจากการค้นหาเป็นข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 5. ผังมโนทัศน์ (Concept Map) 

 ผังมโนทัศน์ (Concept Map) คือ ความคิดความเข้าใจที่ได้รับมาจากการสังเกต หรือประสบการณ์

เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  น ามาจัดประเภทของข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันไว้ในกลุ่มหรือ

ประเภทเดียวกันโดยอาศัยคุณลักษณะร่วมกันเป็นเกณฑ์ องค์ประกอบของแผนผังมโนทัศน์มี 3 องค์ประกอบ  

คือ มโนทัศน์หลัก มโนทัศน์รอง มโนทัศน์ย่อย โดยเชื่อมโยงมโนทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กันด้วยเส้น 

 

รปูแบบของแผนผังมโนทัศน์มี 5 แบบ  ได้แก่   

-  แบบกระจายออก (Point grouping)    

-  แบบปลายเปิด (Opened grouping)   

-  แบบปลายปิด (Closed grouping)   

-  แบบเชื่อมโยงข้ามจุด (Linked grouping)   

-  แบบผสม (Mixed grouping) 
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ประโยชน์ของการใช้แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) 

     เนื่องจากผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แผนผังมโนทัศน์จากการคิดวิเคราะห์และตัวอย่างที่หลากหลาย ดังนั้น

ผลที่ผู้เรียนจะได้รับโดยตรงคือจะเกิดความเข้าใจในแผนผังมโนทัศน์นั้น และได้เรียนรู้ทักษะการสร้างมโนทัศน์

ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการท าความเข้าใจมโนทัศน์อื่นๆ ต่อไปได้ รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะการใช้เหตุผลโดยการ

อุปนัย(inductive reasoning) อีกด้วย 

 

ข้อดีของการใช้แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) 

     ข้อดีที่ส าคัญของการใช้ Concept Mapping คือ ท าให้สามารถเห็นภาพความคิดรวบยอด ในรูปแบบ

ที่จับต้องได้ ท าให้สามารถให้ความส าคัญได้ง่ายดาย จึงสะดวกในการน าไปทบทวนทุกครั้งที่ต้องการ นอกจากนี้

ในการรวบรวมความคิดรวบยอดต้องใช้ความเข้าใจที่ชัดเจนและแม่นย าทั้งในเรื่องความหมาย และความ

เชื่อมโยงของความคิดรวบยอดจึงท าให้การเรียนรู้ กลายเป็นกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กัน ทั้งนี้ในการน าเสนอ

ความคิดรวบยอดให้แก่นักเรียน ครูไม่ควรให้นักเรียนจ า Concept Mapping ที่เตรียมไว้แล้ว เพราะนั่นก็เป็น

เพียงแค่การเรียนแบบท่องจ าอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น ที่ไม่ช่วยให้เกิดการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี

ความหมายและยั่งยืน 

 

ข้อจ ากัดของการใช้แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) 

1.ผู้สอนต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจรูปแบบและประโยชน์ของมโนทัศน์แบบต่างๆ  จึงจะสามารถ

สอนหรือ แนะน าผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี 

2.ผู้เรียนอาจเกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่มีความอดทนต่อบางมโนทัศน์ที่ไม่กระจ่างชัดเจน 

 

แผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping) สามารถน ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนได้ ดังนี้ 

1. ในการสร้าง Concept Mapping จะต้องมีการอธิบายความคิดรวบยอดที่ยากให้ชัดเจน และ

จะต้องมีการเรียงล าดับอย่างเป็นระบบ ดังนั้นในการใช้ Concept Mapping ในการสอนจะช่วยให้ครูมีความ

เข้าใจในความคิดรวบยอดหลักต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอดเหล่านั้นมากขึ้น จากนั้น 

Concept Mapping ช่วยให้ครูสามารถอธิบายให้นักเรียนได้เห็นภาพตามนั้นได้อย่างชัดเจนด้วย ซึ่งจะท าให้มี

โอกาสน้อยท่ีจะไม่เข้าใจ หรือตีความความคิดรวบยอดส าคัญผิด  

2. การใช้ Concept Mapping จะช่วยเสริมความเข้าใจ และการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพราะสามารถ

เห็นภาพ ความคิดรวบยอดท่ีส าคัญ ไปพร้อม ๆ กับสรุปความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเหล่านั้น  

3. การใช้ Concept Mapping ยังเป็นช่วยครูในการตรวจประเมินกระบวนการสอนด้วย โดยจะทราบ

จากการที่นักเรียนไม่เข้าใจ หรือตีความความคิดรวบยอดส าคัญอันไหนผิดบ้าง  
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4. สามารถใช้ การท า Concept Mapping ในการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนได้ 

 

ขั้นตอนในการสร้าง Concept Mapping  

1. เลือก ให้ความสนใจกับหัวเรื่องก่อน แล้วจึงหา Key Word หรือ วลี ที่เก่ียวข้อง  

2. จัดล าดับความส าคัญ วางต าแหน่งความคิดรวบยอด หรือ Key Word จากสิ่งที่เป็นนามธรรม และ

ทั่วๆ ไป ที่สุด ไว้ด้านบน แล้ววางสิ่งที่ชี้เฉพาะ และชัดเจนมากขึ้นไล่ลงมาเรื่อย ๆ  

3. จัดกลุ่ม จัดกลุ่มความคิดรวบยอดท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน และเก่ียวข้องกันไว้ด้วยกัน  

4. เรียบเรียง จัดความคิดรวบยอดในรูปของแผนภูมิแสดงความคิดที่เป็นระบบ  

5. เชื่อมโยงและเพ่ิมข้อความ เชื่อมโยงความคิดรวบยอดเข้าด้วยกันโดยใช้เส้น และใช้ข้อความในการ

บรรยายแต่ละเส้นด้วย สรุปแนวการสอนแบบ Concept Mapping ว่ามีประโยชน์มากส าหรับการเรียนการ

สอนมักจะเป็นรูปแบบที่เรียงล าดับตามความส าคัญ (Hierarchical organization) ที่วางความคิดรวบยอด

ทั่วไปและกว้างๆ กว่าอันอ่ืน ไว้ด้านบน แล้วจึงค่อยวางความคิดรวบยอดที่มีความชัดเจนและชี้เฉพาะมากขึ้น 

เป็นล าดับลงมาที่ด้านล่าง 

 

 

ผลงานแผนผังมโนทัศน์สรุปประเด็นเกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ 
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วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 6. การโปรแกรม (Programming) 

 วิทยากรแนะน าการจัดการเรียนการสอนการโปรแกรม 2 รูปแบบ คือ 

  1. การโปรแกรมแบบ Unplug คือไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้การปฏิบัติกิจกรรมที่ครู

ออกแบบขึ้นโดยมีหลักการเดียวกับการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ วิธีการคือการแก้ปัญหาการวางแก้วน้ าใน

รูปแบบต่างๆ  
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  2. การโปรแกรมโดยใช้ code.org แหล่งเรียนรู้และศึกษาหลักการแก้ปัญหาและเขียน

โปรแกรมผ่านการเล่นเกม 

  code.org มีจุดประสงค์หลักเพ่ือท าให้ทุกคนเริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายๆ 

เนื่องจากผู้ก่อตั้ง code.org เชื่อว่าการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งกับเด็กๆ และควรจะให้

เด็กๆ เริ่มศึกษาพร้อมๆ กับวิชาหลักอ่ืนๆ เช่น คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ จึงได้พยายามหาวิธีที่จะท าให้

เด็กๆ (หรือผู้ใหญ่) มาสนใจการเขียนโปรแกรมผ่านทาง code.org โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ 

  - เข้าสู่เว็บไซต์ จาก www.code.org 
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  - เข้าเมนู Learn และ Code Studio เพ่ือเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจากโจทย์ประเภทต่างๆ 

ผ่านการเล่นเกม โดยมีให้เลือกระดับของการเขียนโปรแกรมตามล าดับการศึกษา 

 
 

  - ลักษณะของเกม จะเป็นดังรูปคือมีสถานการณ์มาให้ทางด้านซ้ายมือ และให้ผู้เล่นเขียน

โปรแกรมลงในกล่องด้านขวามือ เพื่อให้ตัวละครท าภารกิจได้ส าเร็จ 
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 7. แนะน าโปรแกรมเพิ่มเติมส าหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 - เว็บไซต์ nearpod.com เป็นเว็บไซต์ส าหรับให้ครูฝากไฟล์น าเสนอออนไลน์  

 ส าหรับการใช้งานของผู้เรียนคือ ผู้เรียนรับรหัสผ่านเพ่ือเปิดไฟล์น าเสนอจากครูผู้สอน แล้วกรอกลงใน

ช่อง Join Lesson หรือช่อง Enter PIN to Join a Lesson จากหน้าหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของ

ผู้เรียนจะปรากฏไฟล์น าเสนอของครูทันที โดยเมื่อครูเลื่อนสไลด์หรือท าการใดๆ ผู้ เรียนก็จะเห็นการ

เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่นั่งอยู่ไกลกับจอแสดงผลหน้าห้องเรียน 

 
 

 

 - เว็บไซต์ Piktochart.com เป็นเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือช่วยในการออกแบบภาพน าเสนอประเภท 

Infographic ซึ่งมีเครื่องมือในการออกแบบให้เลือกใช้อย่างครบถ้วน 
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 หน้าต่างส าหรับสร้าง Infographic 

 
 

 

 - โปรแกรม CMAP ใช้ส าหรับออกแบบแผนภาพ Concept Map หรือผังมโนทัศน์ 

 ตัวอย่างหน้าต่างโปรแกรม 

 
 หลักการประเมินผังมโนทัศน์ สามารถใช้วิธีการนับจ านวนโหนดหรือค าส าคัญ แล้วน ามาเปรียบเทียบ

กับค าส าคัญที่ครูหรือผู้เชี่ยวชาญก าหนด จากนั้นถึงท าการนับความเชื่อมโยงที่สอดคล้องกับความเชื่อมโยงที่ครู

หรือผู้เชี่ยวชาญก าหนดเช่นกัน  
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 หรือใช้โปรแกรมช่วยประเมินความสอดคล้องของ CMAP ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นเปรียบเทียบกับที่ครูสร้าง 

โดยไปท่ีเมนู Tools -> Compare to CMAP 

 
 

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 8. แผนการจัดการเรียนรู้ 

 ส าหรับในวันนี้ได้ท าการน าแผนการสอนที่เคยจัดท าไว้มาท าการวิเคราะห์ตามประเด็นการเคราะห์ใน

ตารางวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 

  1. การให้ความส าคัญต่อจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  2. การแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและความส าคัญของแผนการจัดการเรียนรู้ 

  3. การให้นักเรียนได้พูด/อธิบายความเข้าใจของตนเอง 

  4. การประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน 

  5. การเรียนการสอนที่เข้าถึงนักเรียนได้ทุกคน 

  6. สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่างๆ 

 เมื่อวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนการสอนแล้ว จึงท าการปรับปรุงแผนการสอนตามท่ีได้วิเคราะห์

จุดเด่น จุดด้อย และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือให้ได้แผนการสอนที่มีความสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์

แผนการสอนดังนี้ ดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ 

ด้าน เกณฑ์ จุดแข็งและจุดอ่อน แนวทางการปรับปรุง 

1. การให้
ความส าคัญต่อ
จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 
 

1.1 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมทั้งเนื้อหาสาระและทักษะ
ทาง ICT 

จุดแข็ง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความครอบคลุมในด้าน
เนื้อหาสาระในประเด็นเรื่องฟังก์ชัน If-Else  
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ครอบคลุมในส่วนของทักษะ
กระบวนการคือนักเรียนสามารถอธิบายและเขียน
โปรแกรมได้  
จุดอ่อน 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้มีความยังไม่ครอบคลุมในด้าน
เนื้อหาสาระในประเด็นตัวด าเนินการสัมพันธ์และ
ตรรกะ 
2. การใช้ค ายังไม่สอดคล้องกัน เช่น ในจุดประสงค์ใช้ค า
ว่า “บอก” แต่ในสาระการเรียนรู้ใช้ค าว่า “อธิบาย” 

1. ปรับหรือเพ่ิมจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้สามารถ
วัดผลได้ชัดเจนในประเด็นเกี่ยวกับตัวด าเนินการ 
2. ปรับการใช้ค าให้สอดคล้องกัน “บอก” กับ 
“อธิบาย” 

1.2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับระดับชั้นและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

จุดแข็ง 
1. มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เหมาะกับระดับชั้น คือ ให้
เรียนเริ่มเรียนรู้การโปรแกรมแบบทางเลือกหรือเงื่อนไข 
จุดอ่อน 
1. ไม่ได้ระบุมาตรฐานการเรียนรู้มาในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

1. ระบุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดลงไปในแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้สอดคลองกับสาระและระดับชั้น 
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1.3 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่มจีุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม
การเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ ที่สอดคล้องกัน 

จุดแข็ง 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม และการประเมินมี
ความสอดคล้องกัน 
จุดอ่อน 
2. ยังขาดการประเมินผลในลักษณะของ alternative 
assessment 

1. ควรน าวิธีการประเมินผลแบบ alternative 
assessment มาใช้ในการประเมินนักเรียนบ้าง 

2.  
การแสดงให้ 
เห็นถึงจุดมุ่งหมาย 
และความส าคัญ 
ของแผนการจัด 
การเรียนรู้ 

2.1 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ช่วยครูอธิบายจุดมุ่งหมายและ
ความส าคัญได้ชัดเจนต่อนักเรียน  

จุดแข็ง 
แผนการจัดการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายและความส าคัญต่อ
นักเรียนโดยได้มีการสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชัน If-
Else  
จุดอ่อน 
- ขาดการน าทักษะในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายและความส าคัญ 

ควรมีการทักษะในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในการก าหนด
จุดมุ่งหมายและความส าคัญ 

2.2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่มีจดุมุ่งหมายและความส าคัญที่มี
ประโยชน์ต่อนักเรียนและน าไปใช้ได้
จริงนอกห้องเรียน  

จุดแข็ง 
แผนการจัดการเรียนรู้ มีจุดมุ่งหมายและความส าคัญต่อ
ผู้เรียน  
จุดอ่อน  
แต่ยังขาดการน าไปใช้ในใช้จริง 

แผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการบูรณาการเรียนรู้กับ
สาระการเรียนรู้อ่ืนเพื่อเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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2.3 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถเชื่อมโยง
จุดประสงค์ของการเรียนเรื่องนั้นๆ 
กับเรื่องที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว 

จุดแข็ง 
กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน มีการทบทวน
ความรู้ที่เดิม  และมีการสรุปองค์ความรู้เดิม 
จุดออ่น 
ขาดกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นความสนใจใฝ่เรียนรู้ของ
นักเรียน เช่น เกมต่างๆ 

ควรมีกิจกรรมใบงานที่เป็นการทบทวนความรู้เดิม เช่น 
การสร้างเกมส์ฝึกทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น 

3. การให้นักเรียน
ได้พูด/อธิบาย
ความเข้าใจของ
ตนเอง 
 

3.1 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นให้นักเรียนได้พูดหรืออธิบายสิ่ง
ที่ตนเองเข้าใจ 

จุดอ่อน :   
ในส่วนการสรุปกิจกรรมมีการให้นักเรียนร่วมกันทบทวน
และสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชัน If-Else 
ในการตรวจสอบเลขคู่เลขค่ีโดยผ่านการท า 
ใบงานที่ 1 เรื่องโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่   

ครู อาจจะใช้วิธีการตั้งค าถาม หรือซักถามนักเรียน 
 

3.2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่เปิดโอกาสให้ครูได้เข้าใจความคิด
ของนักเรียนด้วยการให้นักเรียน
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

จุดแข็ง ในส่วนการสรุปสาระการเรียนรู้ 
ครูให้นักเรียนซักถามในประเด็นที่นักเรียนยังไม่เข้าใจ
หรอืยังสรุปไม่ได้ 
จุดอ่อน: ในส่วนของนักเรียนกับนักเรียนยังไม่มีกิจกรรม
ที่สามารถให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้หรือแสดง
ความคิดเห็นกัน 

ปรับปรุง :ควรมีกิจกรรมเพ่ิมเติมเช่น  
ให้นักเรียนจับกลุ่มสรุปในเรื่องที่เรียนมา และให้อภิ
ปลายแบบสรุปสั้นๆ  
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 4. การประเมิน
การเรียนรู้ของ
นักเรียน 

4.1 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการประเมินผลการเรียนรู้ ที่
ประเมินทั้งด้านความรู้และทักษะ
ทาง ICT ของนักเรียน 

จุดแข็ง: นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้เีรื่อง ICT 
จุดอ่อน: นักเรียนยังไม่สามารถบอกได้ว่าได้อะไรอย่าง
การเรียนในเรื่องนี้ 

ควรบอกวิธีการประเมินให้ชัดเจนมากกว่านี้ 

(ต่อ) 4. การ
ประเมินการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 

4.2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการประเมินผลการเรียนรู้ ที่ให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความเข้าใจ
และทักษะที่ได้รับจากการเรียน 

จุดแข็ง:  
จุดอ่อน: สังเกตจากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ประเมิน
เกี่ยวกับ การรับฟังความคิดเห็น ความตั้งใจในการ
ท างาน การวางแผนร่วมกัน การปฏิบัติงานร่วมกัน 
ความรับผิดชอบ โดยมีเกณฑ์การ 

-   ประเมินผลจากการทดสอบความรู้ก่อนเรียนวิชาการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซีเบื้องต้น 
-    สังเกตพฤติกรรมการท างาน 
 

4.3 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
มีการประเมินว่านักเรียนสามารถ
ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
สถานการณ์หรือบริบทอ่ืนๆ ได้ 

จุดแข็ง:  
จุดอ่อน:การประเมินผลจากการตรวจการท ากิจกรรมใน
แบบฝึกปฏิบัติ  เกณฑ์การวัดผลจากการตรวจการท า
กิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติได้เสร็จ ครบก าหนด และ
ถูกต้อง อย่างน้อยร้อยละเท่าไร 

1.  ประเมินผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน 
2.  ประเมินผลจากแบบสังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่ม
ของผู้เรียน 
3.  ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของผู้เรียน 
4.  ประเมินผลจากการตรวจผลงานแบบฝึกปฏิบัติ 
5. ประเมินผลจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 
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5. การเรียนการ
สอนที่เข้าถึง
นักเรียนได้ 
ทุกคน 
 

5.1 การเขียนแผนกาจัดการเรียนรู้ 
ช่วยให้เข้าถึงความต้องการ/ความ
ถนัดในการท ากิจกรรมต่างๆของ
นักเรียนแต่ละคนที่แตกต่างกันได้ 

จุดแข็ง 
1. - 
จุดอ่อน 
1. แผนการจัดการเรียนรู้มีการท ากิจกรรมที่นักเรียนทุก
คนต้องท าในลักษณะเดียวกัน ซึ่งยังไม่มีกิจกรรมที่ให้
นักเรียนได้แสดงถึงความถนัดหรือความแตกต่างกันของ
นักเรียนแต่ละคน 

1. ควรแทรกกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถ ทักษะ หรือความถนัดที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น อาจจะมีโจทย์หรือสถานการณ์จ าลองให้
นักเรียนได้ปฏิบัติหรือท ากิจกรรม 

(ต่อ) 5. การเรียน
การสอนที่เข้าถึง
นักเรียนได้ 
ทุกคน 
 

5.2 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
แสดงให้เห็นถึง การที่นักเรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ด้าน ICT ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์ต่างๆ ของ
นักเรียนแต่ละคนเองได้ 

จุดแข็ง 
1.มีสื่อการสอนบทเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สร้างขึ้น 
จุดอ่อน 
1.  ควรมีสื่อการเรียนรู้บนเครือข่ายที่หลากหลายและ
เป็นทางเลือกในการศึกษาหาความรู้ 

ควรมีกิจกรรมเว็บบอร์ดในการแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันเพ่ือน ามาใช้ในการสรุปองค์
ความรู้ก่อนจบกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้นั้นหรือ 
ชั่วโมงเรียน 

5.3 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
ช่วยให้ครูได้ค านึงถึงการใช้ค าศัพท์
ด้าน ICT ได้เหมาะสมกับนักเรียนแต่
ละระดับ 

จุดอ่อน 
ในแผนการเรียนรู้ไม่มีการการค านึงในการใช้ศัพท์ ICT 
 

ครูผู้สอนควรเขียนแผนเพ่ิมเติมเรื่องการใช้ค าศัพท์ 
ทางด้าน ICT หรืออาจจะมีศัพท์เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับ
หน่อยการเรียนรู้นั้น 
 



23 

ครณัูฐพล บัวอุไร [www.nattapon.com]                                      โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 

ด้าน เกณฑ์ จุดแข็งและจุดอ่อน แนวทางการปรับปรุง 

6. สื่อการเรียนรู้
และอุปกรณ์ต่างๆ 

6.1 สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่างๆ 
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สามารถ
จัดหาได้ง่าย และพร้อมใช้ใน
ห้องเรียน 

จุดแข็ง: มีสื่อท่ีใช้ดีอยู่แล้วแต่ควรที่จะมีความ
หลากหลาย 
จุดอ่อน: ควรใช้สื่อที่มีความหลากหลาย 

ควรใช้สื่อที่หลากหลายเช่น 
1. แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ห้องสมุด ห้อง ICT 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ e-Learning 
3.แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซีในเรื่องนั่น 
4. แบบสอบถามข้อมูลผู้เรียน 
5. ค าชี้แจงในการใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ e-
Learning 
6. ค าชี้แจงในการเรียนเรื่องความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเรียน 
7. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 
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แผนการสอนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 

รายวิชา ง32213    วิชาภาษาคอมพิวเตอร์         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5           ภาคเรียนที่ 1        ปีการศึกษา 2559 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องโครงสร้างควบคุม 1 เรื่องฟังก์ชัน If-Else      จ านวน 2 ชั่วโมง 

********************************************************************************* 

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การ

เรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การท างาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรม 

 

2. ตัวช้ีวัด 

 ง3.1 ม.4-6/6 เขียนโปรแกรมภาษา 

 

3. จุดประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ 

 1. อธิบายวิธีการใช้ฟังก์ชัน If-Else แบบสองเงื่อนไขได้ 

 2. สามารถเขียนโปรแกรมแบบทางเลือกโดยใช้ฟังก์ชัน If-Else ได้ 

 

4. วิชาที่เกี่ยวข้อง 

1. กลุ่มสาระภาษาไทย 

สาระที่ 1 : การอ่าน 

   มาตรฐานที่ ท1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้าง

วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ 3 : การฟัง การดู และการพูด 

   มาตรฐานที่ ท3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

2. กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

สาระที่ 1 : จ านวนและการด าเนินการ 

   มาตรฐานที่ ค1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและความสัมพันธ์ระหว่างการ

ด าเนินการต่าง ๆและสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหาได้ 
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3. กลุ่มสาระภาษาไทยอังกฤษ 

สาระที่ 1 : การอ่าน 

   มาตรฐานที่ อ1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้าง

วิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน 

สาระที่ 3 : การฟัง การดู และการพูด 

   มาตรฐานที่ อ3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

 

5. ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เก่ียวข้อง 

- ทักษะการแก้ปัญหา 

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราห์ 

- ทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน 

- ทักษะการสื่อสาร 

- ความคิดสร้างสรรค์ 

- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

- ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม 

- ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

 

6. แนวคิด/สาระส าคัญ 

การพัฒนาโปรแกรมนั้น ผู้พัฒนาควรออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้มีความยืดหยุ่น สามารถรับค่า 

น าไปค านวณ และแสดงผลออกทางหน้าจอได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งนี้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี 

นอกจากจะมีฟังก์ชันส าหรับรับค่าและแสดงผลออกทางหน้าจอแล้ว ยังมีฟังก์ชันที่ส าคัญคือฟังก์ชันแบบ

ทางเลือก ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบเงื่อนไข ตัดสินใจ หรือให้เลือกท าตาม

สถานการณ์ท่ีต้องการได้ และผู้เรียนยังสามารถน าความรู้การใช้ฟังก์ชัน If-Else มาต่อยอดการเขียนหรือพัฒนา

โปรแกรมในด้านอื่นๆได้ 

 

7. ส่ือ-อุปกรณ์ 

 1. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ฟังก์ชัน If-Else  

  2. ใบงานที่ 1 เรื่อง โปรแกรมตรวจสอบผลการเรียน 

  3. ใบงานที่ 2 เรื่องโปรแกรมวางแผนการไปเที่ยว 

  4. ตัวอย่างโปรแกรม  ตรวจสอบค่าสองเงื่อนไข 
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8. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

8.1 กิจกรรมน าเข้าสู่การเรียน 

   1. นักเรียนทบทวนการใช้ฟังก์ชัน printf() และ scanf() ร่วมกับครูผู้สอน 

   2. ท ากิจกรรมเรียนรู้เงื่อนไขจากไพ่ (studio.code.org/unplugged/unplug6.pdf) โดย 

2.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มในห้องเรียนออกเป็น 13 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกไพ่คนละ 

1 รูปแบบ (2-10, J, Q, K, A)  

2.2 ครูสุ่มไพ่ทีละ 1 ใบ หากได้หมายเลขตรงกับกลุ่มใด กลุ่มนั้นจะได้รับ 1 คะแนน 

กลุ่มใดที่คะแนนครบ 4 คะแนนก่อน ถือว่าเป็นผู้ชนะ 

2.3 เมื่อเสร็จกิจกรรม ครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปว่าข้อมูลเข้าของกิจกรรมนี้คืออะไร 

กระบวนการท างานของโปรแกรมคืออะไร และข้อมูลส่งออกคืออะไร 

2.4 นักเรียนร่วมกันเขียนเป็นกระบวนการเป็นรหัสล าลอง 

2.5 ครูตรวจสอบ ให้ค าอธิบาย และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกับนักเรียน พร้อมกับ

แปลงค าสั่งล าลองเป็นค าสั่งโปรแกรม 

2.6 ครูสรุปกระบวนการและลักษณะการท างานของการเขียนโปรแกรมแบบ

ทางเลือก 

 

 8.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายฟังก์ชันในการตรวจสอบเงื่อนไข If-Else ซึ่งเป็นฟังก์ชันทางเลือกที่ใช้ส าหรับ

ตรวจสอบเงื่อนไขหรือสั่งให้โปรแกรมตัดสินใจ โดยครูอธิบายหลักการใช้งานและการท างานของ

โปรแกรม 

   2. นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ฟังก์ชัน IF-Else เพ่ิมเติม 

   3. ครูให้นักเรียนเปิดโปรแกรม Dev-C++ และอธิบายวิธีใช้งานเบื้อง 

ต้น 

   4. นักเรียนศึกษาโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ โดยครูเปิดตัวอย่าง 

โปรแกรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการท างานของโปรแกรม  

5. นักเรียนร่วมกันตอบค าถามว่าโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่นี้มีข้อมูลรับเข้าคืออะไร มี

กระบวนการท างานอย่างไร และมีข้อมูลส่งออกคืออะไร 

   6. ครูสรุปหลักการของโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่เก่ียวกับข้อมูล 

รับเข้า กระบวนการท างาน และข้อมูลส่งออก 
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7. ครูอธิบายวิธีการใช้งานฟังก์ชัน If-Else ในการตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ โดยให้นักเรียนทุกคน

ปฏิบัติตามและเขียนเป็นโปรแกรมไปพร้อมๆ กับครูด้วยโปรแกรม Dev-C++ 

   8. ครูอธิบายฟังก์ชันการท างานของโปรแกรมแต่ละบรรทัด 

9. นักเรียนทบทวนและร่วมกันอธิบายหน้าที่และการท างานของฟังก์ชันการท างานแต่ละ

บรรทัด 

   10. นักเรียนทดสอบโปรแกรม 

   11. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามปัญหาข้อสงสัย 

   12. นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบงานที่ 1 เรื่อง โปรแกรมตรวจสอบผลการเรียน โดยให้นักเรียน

เขียนโปรแกรมเพ่ือตรวจสอบข้อมูลเข้าซึ่งเป็นคะแนนสอบ 5 วิชา แต่ละวิชามีคะแนนสูงสุด 20 คะแนน แล้ว

ตรวจสอบว่าคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ที่ 50 คะแนนหรือไม่ โดยใช้เวลาท าใบงาน 20 นาท ี

13. ครูสุ่มนักเรียน 2 กลุ่ม ให้น าเสนอหลักการแก้ปัญหาและเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับข้อมูล

เข้า ข้อมูลออก และกระบวนการท างานของโปรแกรม 

14. ครูเฉลยค าตอบ แนะน า และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้ค าสั่ง If-Else ในการ

เขียนโปรแกรมแบบทางเลือก 

 

 8.3 กิจกรรมสรุปการเรียนรู้ 

1. ครูตั้งค าถาม เพ่ือซักถามนักเรียน 

2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปในเรื่องที่เรียนมา และให้อภิปรายสรุปสั้นๆ  โดยผ่านโดยผ่าน

โปรแกรม Padlet 

3. นักเรียนร่วมกันทบทวนและสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชัน If-Else  

4. ครูแนะน าและเพ่ิมเติมในประเด็นที่นักเรียนยังสรุปไม่ครบถ้วน 

  5. ครูมอบหมายให้นักเรียนท าใบงานที่ 2 เป็นการบ้าน 

 

9. การวัดผลประเมินผล 

 

ด้านความรู้(K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม(A) ด้านทักษะ/กระบวนการ(P) 

1. สังเกตจากการถามการตอบ 

การอธิบาย และการน าเสนอ 

2. ตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง

โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ 

1. สังเกตจากพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อ

งานที่ได้รับมอบหมาย 

2. สังเกตความอดทน การรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น การวิเคราะห์การ

1. สังเกตจากพฤติกรรมการ

ท างาน 

2. สังเกตทักษะการใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ 
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ด้านความรู้(K) ด้านคุณธรรม จริยธรรม(A) ด้านทักษะ/กระบวนการ(P) 

3.ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน 

(Pre-test 

 

 

วิจารณ์ผลงานของผู้อ่ืนด้วยความมี

เหตุผล 

3. สังเกตการณ์มีจิตสาธารณะ ดูแล 

ช่วยเหลือเพ่ือน 

3. สังเกตทักษะอธิบาย การ

สื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล 

 

● วิธีการวัดผล 

 ตรวจใบงานที่ 1 เรื่องโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ 

 ตรวจใบงานที่ 2 เรื่องโปรแกรมวางแผนการไปเที่ยว 

 ประเมินผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน 

 ประเมินผลจากแบบสังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 

 ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของผู้เรียน 

 ประเมินผลจากการตรวจผลงานแบบฝึกปฏิบัติ 

 ประเมินผลจากแบบทดสอบระหว่างเรียน 

 

● เครื่องมือวัดและประเมินผล   

- แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

- ใบงานที่ 1 เรื่องโปรแกรมตรวจสอบผลการเรียน 

- ใบงานที่ 2 เรื่องโปรแกรมวางแผนการไปเที่ยว 

- ประเมินผลจากการทดสอบความรู้ก่อนเรียน เรื่องโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่ 

- สังเกตพฤติกรรมการท างานจากการเขียน โปรแกรมตรวจสอบเลขคู่เลขคี่อ 

 

● เกณฑ์การประเมินผล 

            1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ประเมินเกี่ยวกับ ความสนใจ และความตั้งใจ การแสดง

ความคิดเห็น การอภิปราย ตอบค าถาม ความรับผิดชอบ  

            2. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม ประเมินเกี่ยวกับ การรับฟังความคิดเห็น ความตั้งใจในการ

ท างาน การวางแผนร่วมกัน การปฏิบัติงานร่วมกัน ความรับผิดชอบ  

                 3. ประเมินผลจากการปฏิบัติงานของผู้เรียน ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้  

           เกณฑ์การประเมินผล 
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           คะแนนระหว่าง 16-20   คะแนน        หมายถึง       ดีมาก 

            คะแนนระหว่าง 13-15    คะแนน        หมายถึง           ดี 

  คะแนนระหว่าง 10-12   คะแนน        หมายถึง           พอใช้ 

  คะแนนระหว่าง 1-9  คะแนน        หมายถึง     ควรปรับปรุง 

             4. การประเมินผลจากการตรวจการท ากิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติ  เกณฑ์การวัดผลจากการ

ตรวจการท ากิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติได้เสร็จ ครบก าหนด และถูกต้อง อย่างน้อย ร้อยละ 70% 

             5. ประเมินผลจากแบบทดสอบหลังเรียน 

            คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป          หมายถึง       ดีมาก 

            คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไป          หมายถึง       ดี 

             คะแนน ร้อยละ 60 ขึ้นไป          หมายถึง        ปานกลาง 

            คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป          หมายถึง        พอใช้ 

            คะแนน ร้อยละ 49 ขึ้นไป          หมายถึง        ปรับปรุง 

  

10. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. หนังสือเรียน สสวท. 

2. ห้องสมุด 

3. บทเรียนอิเล็คทรอนิคส์ (e-Learning)  เรื่อง การใช้ฟังก์ชัน if-else 

4. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ฟังก์ชัน IF-Else 

5. ใบงานที่ 1 เรื่อง โปรแกรมตรวจสอบผลการเรียน 

6. ใบงานที่ 2 เรื่องโปรแกรมวางแผนการไปเที่ยว 

7. ตัวอย่างโปรแกรมตรวจสอบค่าสองเงื่อนไข 

8. เว็บไซต์ studio.code.org/unplugged/unplug6.pdf 
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วันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 

 9. บรรยายพิเศษ “ท าไมต้องเรียน Computing” โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ 

 ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องมีการปรับและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเน้นให้นักเรียนใช้โปรแกรมต่างๆ เป็น โดยมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเอง แต่สิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดไปก็คือการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

แก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งนี้จึงมีแนวคิดที่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบการเรียน Computing  

 การเรียน Computing มีความส าคัญคือ 

  1. เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ 

   - ความคิดริเริ่ม 

   - ความคิดเป็นระบบ 

   - มีเหตุมีผล 

   - ท างานร่วมกันได ้

  2. ช่วยสร้างความคิดเชิงการแก้ปัญหา 

   - เรขาคณิตด้วยภาษาโปรแกรม 

   - สร้างจินตนาการ 

   - สร้างรูปธรรมความคิด 

  3. การบูรณาการความรู้กับรายวิชาอ่ืนๆ 

   - สร้างประสิทธิภาพแห่งการเรียนรู้ 

   - ต้องบรรยากาศในการแสวงหาความรู้ 

   - เกิดการคิดเป็นท าเป็น 

   - เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

   - ท้าทาย สนุกสนาน อยากเรียนรู้ 

 

 ครูควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน โดยต้องใช้วิธีสอนที่ท าให้นักเรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ไม่รู้สึก

ไม่ชอบรายวิชา โดยการใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีไปช่วยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งบางเนื้อหาหรือทักษะ

บางประการนั้นปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาทดแทนแล้ว นักเรียนจึงควรที่จ ะได้ใช้หรือเรียนรู้จาก

เทคโนโลยีนั้นๆ แทนการสอนตามทฤษฎีแบบเดิม 
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 นักเรียนในปัจจุบัน สามารถตรวจสอบเนื้อหาการสอนของครูได้ตลอดเวลา และเนื้อหาส่วนใหญ่มีอยู่

ในอินเตอร์เน็ตหมดแล้ว ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ศึกษาได้ด้วยตนเอง ดังนั้นหากครูยังสอนด้วยวิธีเดิม

คือมุ่งสอนแต่เนื้อหา นักเรียนก็อาจจะเบื่อและไม่อยากเรียน  

 

 10. ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้าน Computing 

  1. Game Animal เป็นเกมท่ีมีลักษณะการท างานแบบ AI โปรแกรมสามารถเรียนรู้และจดจ า

การตอบค าถามของผู้เล่น และสามารถเดาค าตอบได้อย่างแม่นย า 

 
 

  2. Scilab โปรแกรมฟรีส าหรับค านวณทางคณิตศาสตร์ (http://www.scilab.org/) 

 
 

http://www.scilab.org/
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  3. Intel® Galileo Gen 2 Development Board เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการพัฒนาและ

จัดท านวัตกรรมด้าน Internet of Things (IoT) ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Intel 

(http://www.intel.com/content/www/us/en/embedded/products/galileo/galileo-

overview.html) 

   
 

  4. www.socrative.com เวบ็ไซต์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนกาสอนแบบ Vusualizer ท าให้

นักเรียนรู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับการเรียน มีลักษณะคล้ายกับ Quizlet 

 
 

 

 

http://www.intel.com/content/www/us/en/embedded/products/galileo/galileo-overview.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/embedded/products/galileo/galileo-overview.html
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  5. www.webmath.com เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 

 
 

  6. กิจกรรมการเรียนรู้จากค่ายที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ http://cubiccreative.org/

 

http://cubiccreative.org/
http://cubiccreative.org/
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  7. ฝึกทักษะกระบวนการคิดและการเขียนโปรแกรมจาก Scratch และ Code.org 
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  8. การฝึกทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาจากกิจกรรมหุ่นยนต์ และการเขียน

โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 

 
 

 

************************************************************************ 

เขียนและเรียบเรียงโดย 
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