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แผนการสอนหน่วยการเรียนรู้ท่ี  1 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 แนวคิดเชิงค ำนวณในกำรพฒันำโครงงำน 

เร่ือง แนวคิดเชิงค ำนวณ       เวลา 3 ช่ัวโมง 

รายวชิา (ว31193) วิทยำกำรค ำนวณ     ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยำศำสตร์      ภาคเรียนที่ 2 

1. มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
 1.1 ตัวชี้วัด 

ว 8.2 ม.4/1  ประยกุต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น
อย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
     1.  อธิบายเกี่ยวกับการใชแ้นวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาได้ (K) 
     2.  อภิปรายการใชแ้นวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาตามที่กำหนด (P) 
 3.  เห็นประโยชน์ของการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา (A) 
 

3. สาระการเรียนรู ้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 

- การพัฒนาโครงงาน 
-   การนำแนวคิดเชิงคำนวณไปพัฒนาโครงงานที่

เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น การจัดการพลังงาน 
อาหาร การเกษตร การตลาด การค้าขาย การทำ
ธุรกรรม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 

4. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด 
แนวคิดเชิงคำนวณ เป็นความสามารถในการแก้ไขปัญหาโดยมุ่งเน้นการคิดเชิงตรรกะ หรือเป็นการ

แก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ 
 

5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการคดิเชิงคำนวณ   
2) ทักษะการสื่อสาร  
3) ทักษะการทำงานร่วมกัน   
4) ทักษะการแก้ปัญหา   
5) ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู ้   
3. มุ่งมั่นในการทำงาน 
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4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 

6. กิจกรรมการเรียนรู ้
 แนวคิด/รูปแบบการสอน/วิธีการสอน/เทคนิค : สืบเสาะหาความรู้  5Es (5Es Instructional Model) 
 

 
 
  
 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1. ครกูารเปิดคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการทำเค้กให้นักเรียนดูเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรยีน เช่น คลิป
วิดีโอ เรื่อง Behind the Scenes Making a Unicorn Cake | Cupcake Jemma จาก youtube  
(https://www.youtube.com/watch?v=4SqXUKe_MJE) 

2. ครูสนทนากับนักเรียนโดยถามนักเรียนว่า ถ้านักเรียนอยากรับประทานเค้กนักเรียนจะทำอย่างไร 
โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามอย่างอิสระ จากนั้นครูแจ้งช่ือเรื่องที่จะเรียนรู้และผลการเรียนรู้ให้
นักเรียนทราบ 

3. ครใูห้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันสังเกตภาพหน้าหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงาน 

จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ม.4 หน้า 2 จากนั้นครูถามคำถามกระตุ้น
นักเรียนว่า เค้กในภาพเป็นเค้กอะไร ถ้านักเรียนอยากกินเค้กแบบในภาพจะต้องทำอย่างไร โดยครู
ให้นักเรียนอภิปรายกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน แล้วให้นักเรียนเขียนคำตอบของตนเองลงในกระดาษแล้ว
นำมาส่งคร ู (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล) 

 
 
 สำรวจค้นหา (Explore) 

1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนข้าง
เก่ง ปานกลางค่อนข้างอ่อน และอ่อน แล้วให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเล่าถึงปัญหาที่ตนเอง
เคยประสบมา พร้อมกับบอกวิธีแก้ปัญหานั้น ๆ  

2.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มตนเองว่า มีวิธีการแก้ปัญหาที่
สำคัญกี่ขั้นตอน แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมของของกลุ่มตนเองหน้าช้ันเรียน 

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ จากหนังสือเรียนและแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มผลัดกันอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเชิงนวณและช่วยกัน
สรุปความรู้ที่ได้ศึกษามาลงในกระดาษ 

4.  ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มให้ออกมาอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดเชิงคำนวณ โดยมีครูคอยตรวจสอบความถูกต้อง
และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของที่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ 

5. ครูถามคำถามคำถามประจำหน่วยการเรียนรู้จากหนังสือเรียน หน้า 3 ว่า การแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับแนวคิดเชิงคำนวณอย่างไร  โดยให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายเพื่อหา
คำตอบ 

ชั่วโมงที่ 1 

 ขั้นนำ 

ขั้นสอน 
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    (แนวตอบ ในชีวิตประจำวันเราต้องพบเจอปัญหาและต้องทำการแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหา
ต้องทำเป็นขั้นตอนซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดเชิงคำนวณที่ว่า แนวคิดเชิงคำนวณะเป็นทักษะที่
มุ่งเน้นการคิดเชิงตรรกะ และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยการเข้าใจปัญหาและ
วิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ) 

 
 

 
 สำรวจค้นหา (Explore) (ต่อ) 

6.  ครูให้นักเรียนดู PPT เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ หรือดูหนังสือเรียนหน้า 4 แล้วครูถามคำถามเพื่อ
ทบทวนความรู้จากช่ัวโมงที่ผ่านมาว่า แนวคิดเชิงคำนวณคืออะไรและแบ่งเป็นทักษะย่อยได้กี่ทักษะ 

    (แนวตอบ แนวคิดเชิงคำนวณเป็นทักษะที่มุ่งเน้นการคิดเชิงตรรกะ และเป็นการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยโดยการเข้าใจปัญหาและวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาที่ทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจร่วมกันได้ ซึ่งแบ่งเป็น
ทักษะย่อยได้ 4 ทักษะ คือ แนวคิดการแยกย่อย แนวคิดการจดจำรูปแบบ แนวคิดเชิงนามธรรม 
และแนวคิดการออกแบบขั้นตอน) 

7. ครูให้นักเรียนกลับสู่กลุ่มเดิมที่ได้แบ่งไว้ในชั่วโมงแรก แล้วครูตั้งปัญหาให้นักเรียนแก้โดยให้ใช้
แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา โดยปัญหามีอยู่ว่า ในช่วงวันหยุดนักเรียนได้เดินทางไปเที่ยว
ทะเลกับครอบครัวโดยรถยนต์ส่วนตัว ในขณะที่เดินทางใกล้ถึงรถยนต์เสียไม่สามารถเคลื่อนที่ได ้ 

8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์หาวิธีการแก้ปัญหาตามแนวคิดเชิงคำนวณ โดยนำวิธีการ
แก้ปัญหาของกลุ่มตนเองมาเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ท 

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม) 
9. ครูแจ้งนักเรียนว่าจะมีการนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มหน้าช้ันเรียน ในชั่วโมงถัดไป  

 

 
 อธิบายความรู ้(Explain) 

1. ครูให้นักเรียนทุกกลุ่มนำผลงาน (ฟลิปชาร์ทที่ได้ทำไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมา) มาติดที่ฝาผนังรอบ
ห้องเรียนแล้วให้นักเรียนเดินศึกษาแผนที่ความคิดของกลุ่มต่างๆ ที่ติดอยู่รอบห้องเรียน  

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินช้ินงาน) 
2.  ครแูจกสติกเกอร์ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น แล้วให้นักเรียนไปติดผลงานที่ตนเองชอบ 
3.  ครูสรุปจำนวนสติกเกอร์ของผลงานแต่ละชิ้น แล้วให้กลุ่มที่มีจำนวนสติกเกอร์มาที่สุดออกนำเสนอ

ผลงานของตนเองก่อน และเรียงลำดับการนำเสนอผลงานกลุ่มที่มีสติกเกอร์รองลงมาจนไปถึงน้อย
สุด โดยในระหว่างที่แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานครูคอยเพิ่มเติมข้อมูลและให้คำแนะนำนักเรียน (หาก
ครูประเมินว่าในการสอนไม่เพียงพอ ครูอาจจะให้เพียงแค่กลุ่มที่มีจำนวนสติกเกอร์สูงสุด 3 ลำดับ
แรก ออกมานำเสนอผลงาน)  

 (หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบประเมินการนำเสนอผลงาน) 
4. เมื่อทุกกลุ่มได้นำเสนอผลงานของตนเองแล้ว ครูชักชวนให้นักเรียนอภิปรายและสรุปร่วมกันถึง

ประโยชน์ของการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา 
 

ชั่วโมงที่ 2 

 

ชั่วโมงที่ 3 
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 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดจาก Unit Question  1 ใน
หนังสือเรียน หน้า 15   

2. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ เป็นการบ้านมาส่งครู 

 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครถูามนักเรียนด้วยคำถามว่า แนวคิดเชิงคำนวณมีความสำคัญอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนเขียน

คำตอบลงในกระดาษนำมาส่งครู 
2.  ครตูรวจสอบผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจก่อนเรียนของนักเรียน 
3.  ครปูระเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจาก

การนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน 
4. ครปูระเมินผลชิ้นงาน/ผลงานที่เกิดจากการผลงานการใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาในขั้น

สำรวจค้นหา 
5. ครูตรวจสอบผลการทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ 

 
7. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.1  การประเมินก่อนเรียน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ที่  1 
แนวคิดเชิงคำนวณใน
การพัฒนาโครงงาน 

ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน - ประเมินตามสภาพจริง 

7.2  การประเมินระหว่างการ
จัดกิจกรรม 
1) ผลบันทึกการตอบ

คำถามกระตุ้นในขั้น
กระตุ้นความสนใจ 

 
 
- ตรวจผลบันทึกการตอบ
คำถาม 
 

 
 
- ค ำถ าม ใน ขั้ น ก ระตุ้ น
ความสนใจ 
 

 
 
- ประเมินตามสภาพจริง 
 

2)  พฤติกรรมการ
ทำงานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานรายบุคคล 

- ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์

3)  ผลบันทึกการตอบ
คำถาม ในห นั งสื อ
เรียน หน้า 3  

- ตรวจผลบันทึกการตอบ
คำถาม 

- คำถามในหนังสือเรียน 
หน้า 3  
 

- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

4)  พฤติกรรมการ
ทำงานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การทำงานกลุ่ม 

- ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์
 

5) ผลงานการใช้แนวคิด - ตรวจฟลิปชาร์ทการ - แบบประเมินชิ้นงาน/ - ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน

ขั้นสรุป 
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เชิงคำนวณในการ
แก้ปัญหา 

เขียนถ่ายทอดวิธีการ
แก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิง
คำนวณ 

ผลงาน เกณฑ ์

6) การนำเสนอผลงาน - ประเมินการนำเสนอ
ผลงาน 

- แบบประเมินการ
นำเสนอผลงาน 

- ระดับคุณภาพ 2 ผ่าน
เกณฑ ์

7) การนำแนวคิด เชิ ง
คำนวณไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

- ตรวจใบงานที่ 1.1  - ใบงานที่ 1.1 - ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ ์

8)  คุณลักษณะ     
   อันพึงประสงค ์
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการทำงาน 

- แบบประเมิน     
  คุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค ์

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ ์
 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 

1)  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน วิทยาการคำนวณ ม.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณใน
การพัฒนาโครงงาน                

         2)  ใบงานที่ 1.1 เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ  
   3)  PowerPoint เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ 
    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
         1)  ห้องเรียน 
         2)  ห้องสมุด 
        3)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
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เฉลย  

 

 
 
 
 
 

ใบงานที่ 1.1 
เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ 

 
คำชี้แจง : ระบุปัญหาที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวนั และเขียนอธิบายการนำแนวคิดเชิงคำนวณ                
   ไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น 
  ปัญหาที่พบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 

แนวคิดเชิงคำนวณ วิธีการแก้ปัญหา 
1. แนวคิดการแยกย่อย 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

2. แนวคิดการจดจำรูปแบบ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

3. แนวคิดเชิงนามธรรม 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

4. แนวคิดการออกแบบขั้นตอน 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

ใบงานที่ 1.1 



20 
 

เรื่อง แนวคิดเชิงคำนวณ 
 
คำชี้แจง : ระบุปัญหาที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวนั และเขียนอธิบายการนำแนวคิดเชิงคำนวณ                
   ไปใช้ในการแก้ปัญหานั้น 
  ปัญหาที่พบ  
 มีนัดพบกับเพ่ือนหลังเลิกเรียนที่สยามสแควร์วันในวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่รถติดมากที่สุดในสัปดาห ์จึงต้องการ
หาวิธีเดินโรงเรียนไปสยามสแควร์วันให้ทันเวลานัด  

แนวคิดเชิงคำนวณ วิธีการแก้ปัญหา 
1. แนวคิดการแยกย่อย - เดินทางด้วยรถประจำทางจะใช้เวลานานเพราะรถติด แต่จ่ายค่าเดินทาง

ไม่แพง 
- เดินทางด้วยรถไฟฟ้าจะใช้เวลาน้อยกว่า แต่จ่ายค่าเดินทางมากขึ้น 
- เลื่อนนัดเพ่ือนไปเป็นวันที่เดินทางสะดวกกว่า 
 

2. แนวคิดการจดจำรูปแบบ  ไม่ควรเลื่อนนัดเพ่ือนเพราะเป็นธุระจำเป็น ควรหาวิธีเดินทาง                  
ไปให้ทันเวลานัด   
 
 
 

3. แนวคิดเชิงนามธรรม ตัดสินใจเดินทางด้วยรถไฟฟ้า เพราะเลี่ยงรถติดและใช้เวลาเดินทางน้อย
กว่า 
 
 

 
4. แนวคิดการออกแบบขั้นตอน 1) ออกจากโรงเรียนเร็วขึ้น 

2) นั่งรถมอเตอร์ไซด์วินไปที่สถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้โรงเรียนที่สุด 
3) นั่งรถไฟฟ้าไปลงที่สถานีสยาม 
4) เดินไปสถานที่นัดหมาย   

 
 
9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงชื่อ  ................................. 
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ตำแหน่ง   ....... 

(คำตอบที่ให้เป็นแนวคำตอบ ความถูกต้องให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

ครูผู้สอน 
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10. บันทึกผลหลังการสอน 
  ด้านความรู ้
      
      
  ด้านสมรรถนะสำคัญของผู้เรยีน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรอืพฤติกรรมที่มีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      
 


