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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความและรหัสล าลอง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เร่ือง  ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2561 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
  ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในการเรียนรู้  การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

       ว 4.2 ป.4/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

  

2. สาระการเรียนรู้ 
    2.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1)  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือเงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการท างาน หรือการคาดการณ์ผลลัพธ์ 

2)  สถานะเริ่มต้นของการท างานท่ีแตกต่างกันจะให้ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน 
3)  ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX, โปรแกรมท่ีมีการค านวณ, โปรแกรมท่ีมีตัวละครหลายตัวมีการส่ังการท่ี

แตกต่าง หรือมีการส่ือสารระหว่างกัน, การเดินทางไปโรงเรียนโดยวิธีการต่าง ๆ    
 2.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
   (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 

 
3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

 เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical reasoning) จะให้ความส าคัญในการวิเคราะห์หาเหตุผล สร้างการจัดล าดับ
เรื่องราวก่อนหลัง โดยแยกแยะความส าคัญของเรื่องราวด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ ท าให้การตัดสินใจ
แก้ปัญหาเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ กล่าวได้ว่าเหตุผลเชิงตรรกะ คือ การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาได้ครอบคลุมในทุกกรณี เป็นการคิดท่ีมีเหตุผลรองรับในการคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลมาตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดี
ท่ีสุดในการแก้ปัญหา 
   อัลกอริทึม (Algorithm) คือ กระบวนการแก้ปัญหาท่ีมีล าดับ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน  โดยอัลกอริทึมมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ท าความเข้าใจปัญหา 2. คิดวิธีการ
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แก้ปัญหา 3. เรียงล าดับขั้นตอนก่อนและหลัง 4. ทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธี 5. ตรวจสอบความถูกต้องและ
ผลลัพธ์ 6. เลือกวิธีการท่ีให้ผลลัพธ์ดีท่ีสุดเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนั้น อาจกล่าวว่าอัลกอริทึม คือ การแก้ปัญหา
โดยใช้ความคิดเชิงตรรกะ 
  การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต หมายถึง แผนผังแสดงขั้นตอนการท างาน ซึ่งสามารถใช้
แผนผังนี้แสดงขั้นตอนการท างานของโปรแกรมได้ การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
ได้แก่ ผังงานแบบโครงสร้างเรียงล าดับ และผังงานแบบโครงสร้างทางเลือก 

 
4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการคิดวิเคราะห์    
2) ทักษะการสังเกต   
3) ทักษะการส่ือสาร 

 4) ทักษะการท างานร่วมกัน   
5) ทักษะการน าความรู้ไปใช้  

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

 
5. ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 - ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง สัญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน 
 - สรุปความรู้ลงในกระดาษ A4 เรื่อง เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึม 
 - ผังมโนทัศน์ เรื่อง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
 - สรุปความรู้ลงกระดาษฟลิปชาร์ต เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต 

 
 
6. การวัดและการประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
6.1  การประเมินก่อนเรียน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
เรื่อง ขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา 

ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 
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รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

6.2  การประเมินระหว่างการ
จัดกิจกรรม 
1)  การคิดเชิงตรรกะและ

อัลกอริทึม 

 
 
- ตรวจช้ินงาน เรื่อง 
 เหตุผลเชิงตรรกะและ   
  อัลกอริทึม 

 
 
- ช้ินงาน เรื่อง 
  เหตุผลเชิงตรรกะและ  
  อัลกอริทึม 

 
 
ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
 

2)  การแสดงอัลกอริทึม
ด้วยผังงานหรือ 

    โฟลวชาร์ต 

- ตรวจช้ินงาน เรื่อง 
  การแสดงอัลกอริทึม
ด้วยผังงานหรือโฟลว
ชาร์ต 

- ช้ินงาน เรื่อง การ   
  แสดงอัลกอริทึมด้วย 
  ผังงานหรือโฟลวชาร์ต 

ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
 

3)  สัญลักษณ์การแสดง
อัลกอริทึมด้วยผังงาน 

- ตรวจใบงานท่ี 1.1   - ใบงานท่ี 1.1   ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

4)  พฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล   

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล   

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

5)  พฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

6)  คุณลักษณะ     
   อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมนิ     
  คุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 
 

6.3  การประเมินหลังเรียน  
- แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
เรื่อง ขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา 

ตรวจแบบทดสอบ 
หลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินตามสภาพจริง 

 
7. กิจกรรมการเรยีนรู ้

 แผนฯ ท่ี 1 : การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความและรหัสจ าลอง                                                    
 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เวลา  2  ช่ัวโมง                                                 
 แผนฯ ท่ี 2 : การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต                                                   
 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เวลา  2  ชั่วโมง                                                 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
      1)  หนังสือเรียน รายวิชาวิทยาการค านวณ ป.4                  
  2)  ใบความรู้ท่ี 1.1 เรื่อง เหตุผลเชิงตรรกะ  
  3)  ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง สัญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต 
    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องเรียน 
  2)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.   ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงอัลกอริทึมได้ถูกต้อง  
ก. การใช้กฎเกณฑ์พิจารณาหาเหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหา  
ข. กระบวนการแก้ปัญหาที่มีล าดบัหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน 
ค. การแก้ไขปัญหาโดยการพิจารณาผลลัพธ์ แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มาใช้หา
ต้นเหตุของปัญหา  
ง. กระบวนการแก้ปัญหาที่มีการก าหนดวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี เพื่อให้
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

2. ข้อใดต่อไปนี้คือขั้นตอนของอัลกอริทึมทั้งหมด 
ก. ท าความเข้าใจปัญหา เรียงล าดับขั้นตอน เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สดุ  
ข. วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ก าหนดรายละเอียดของปัญหา ปรบัปรุงและ
แก้ไข 
ค. เรียงล าดับขั้นตอนเลือก ปรับปรุงและแก้ไข ตั้งสมมติฐาน 
ง. ท าความเข้าใจปัญหา ก าหนดรายละเอียดของปัญหา การจัดการอย่างเป็นระบบ 

3. “การใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการท างาน” จากข้อความข้างต้นเป็นการ
แสดงอัลกอริทึมแบบใด 

ก. การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสภาพ  
ข. การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ 
ค. การแสดงอัลกอริทึมด้วยซูโดโค้ด  
ง. การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจ าลอง 

4. การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานแบ่งออกเป็นก่ีแบบ 
ก. 1                                ข. 2 
ค. 3                                 ง. 4 

5. เพราะเหตุใดเราควรน าอัลกอริทึมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
      ก. วิธีการการแก้ไขปัญหาถูกจัดเรียงอย่างเป็นขั้นตอน เมื่อน าขั้นตอน 
          มาประยุกต์ใช้จะท าให้งานส าเร็จอย่างรวดเร็ว  
      ข. มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และน าปัญหาที่เกิดขึ้นมา 
          แยกแยะกระบวนการท างาน เพื่อให้งานส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
 ค. มีวิธีการให้แก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย ท าให้มีทางเลือกใน 
          การแก้ปญัหา รวมทั้งขั้นตอนการแก้ปัญหามีความสัมพันธ์กัน  
      ง. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน เป็นโครงสร้างที่เรยีบ 
         ง่าย ท าให้แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ  
เฉลย 
 
 
 

 6.    ข้อใดต่อไปนี้เรียงล าดบัการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความได้ถูกต้อง 
     การปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
        A ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรม 
        B คลิกเลือก Shut Down 
        C คลิกเลือก Start 

ก. คลิกเลือก Start, คลิกเลือก Shut Down, ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรม  
ข. ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรม, คลิกเลือก Shut Down, คลิกเลือก Start 
ค. ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรม, คลิกเลือก Start, คลิกเลือก Shut Down  
ง. คลิกเลือก Shut Down, คลิกเลือก Start, ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรม   

7.   สัญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานใดหมายถึงจุดสิ้นสุด 
ก.                                ข.  
 
ค.                                    ง.  

8.   “ผังงานที่ใช้แสดงทางเลือกในการตัดสินใจ” จากข้อความข้างต้นแสดงถึงผังงาน
แบบใด 

 ก. ผังงานแบบข้อความ            ข. ผังงานแบบโฟลวชาร์ต 
 ค. ผังงานแบบโครงสร้างทางเลือก     ง. ผังงานแบบโครงสร้างเรียงล าดบั  
9.   ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเก่ียวกับเหตุผลเชิงตรรกะ 
  ก. การใช้เหตุผลในการเรียงล าดับขั้นตอน 
  ข. การแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลมาเขียนเป็นผังงาน 
  ค. เลือกวิธีการที่ดีที่สุดมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
  ง. การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเง่ือนไขที่เก่ียวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 

10.  พิจารณาข้อความต่อไปนี้  
 1. เติมน้ าในหม้อ ใส่ไข่ลงไป    
 2. น าหม้อตั้งบนเตา เปิดไฟ 
 3. เตรียมส่วนประกอบและอุปกรณ์    
 4. เมื่อน้ าเดือดจับเวลาอีก 4 นาที ปิดไฟ 
 5. น าไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากหม้อ 

 จงเรียงล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาการต้มไข่ให้ถูกต้อง 
ก. 1 2 3 4 5                      ข. 2 1 3 4 5  
ค. 4 1 2 5 3                      ง. 3 1 2 4 5 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2 2. 1 3. 2 4. 2 5. 1 6. 3 7. 4 8. 3 9. 4 10. 4 
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แบบทดสอบหลังเรยีน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 

ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.  การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานแบ่งออกเป็นก่ีแบบ 
ก. 1                                ข. 2 
ค. 3                                  ง. 4 

2.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเก่ียวกับเหตุผลเชิงตรรกะ 
  ก. การใช้เหตุผลในการเรียงล าดับขั้นตอน 
  ข. การแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลมาเขียนเป็นผังงาน 
  ค. เลือกวิธีการที่ดีที่สุดมาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
  ง. การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือเง่ือนไขที่เก่ียวข้อง เพื่อแก้ปัญหา 
3. “ผังงานที่ใช้แสดงทางเลือกในการตัดสินใจ” จากข้อความข้างต้นแสดงถึงผัง

งานแบบใด 
 ก. ผังงานแบบข้อความ            
      ข. ผังงานแบบโฟลวชาร์ต 

 ค. ผังงานแบบโครงสร้างทางเลือก     
        ง. ผังงานแบบโครงสร้างเรียงล าดบั 
  4.  พิจารณาข้อความต่อไปนี้  

 1. เติมน้ าในหม้อ ใส่ไข่ลงไป    
 2. น าหม้อตั้งบนเตา เปิดไฟ 
 3. เตรียมส่วนประกอบและอุปกรณ์    
 4. เมื่อน้ าเดือดจับเวลาอีก 4 นาที ปิดไฟ 
 5. น าไข่ที่ต้มสุกแล้วออกจากหม้อ 

 จงเรียงล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหาการต้มไข่ให้ถูกต้อง 
ก. 1 2 3 4 5                      ข. 2 1 3 4 5  
ค. 4 1 2 5 3                      ง. 3 1 2 4 5 

5.  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงอัลกอริทึมได้ถูกต้อง  
ก. การใช้กฎเกณฑ์พิจารณาหาเหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหา  
ข. กระบวนการแก้ปัญหาที่มีล าดบัหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน 
ค. การแก้ไขปัญหาโดยการพิจารณาผลลัพธ์ แล้วน าผลลัพธ์ที่ได้มาใช้หา
ต้นเหตุของปัญหา  
ง. กระบวนการแก้ปัญหาที่มีการก าหนดวิธีการแก้ปัญหาหลายวิธี เพื่อให้
สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

  
เฉลย 

 6.  ข้อใดต่อไปนี้คือขั้นตอนของอัลกอริทึมทั้งหมด 
ก. ท าความเข้าใจปัญหา เรียงล าดับขั้นตอน เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สดุ  
ข. วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ก าหนดรายละเอียดของปัญหา ปรบัปรุงและแก้ไข 
ค. เรียงล าดับขั้นตอนเลือก ปรับปรุงและแก้ไข ตั้งสมมติฐาน 
ง. ท าความเข้าใจปัญหา ก าหนดรายละเอียดของปัญหา   

7.  “การใช้ข้อความแสดงขั้นตอนการท างาน” จากข้อความข้างต้นเป็นการ 
      แสดงอัลกอริทึมแบบใด 

ก. การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสภาพ  
ข. การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ 
ค. การแสดงอัลกอริทึมด้วยซูโดโค้ด  
ง. การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจ าลอง 

8.  เพราะเหตุใดเราควรน าอัลกอริทึมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา 
     ก. วิธีการการแก้ไขปัญหาถูกจัดเรียงอย่างเป็นขั้นตอน เมื่อน าขั้นตอนมา 
         ประยุกต์ใช้จะท าให้งานส าเร็จอย่างรวดเร็ว  
      ข. มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน และน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาแยกแยะ 
         กระบวนการท างาน เพื่อให้งานส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
 ค. มีวิธีการให้แก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย ท าให้มีทางเลือกในการ 
          แก้ปัญหา รวมทั้งขั้นตอนการแก้ปัญหามีความสัมพันธ์กัน  
      ง. มีแผนผังแสดงขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน เป็นโครงสร้างที่เรยีบง่าย ท า 
         ให้แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการ   
9.   สัญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานใดหมายถึงจุดสิ้นสุด 

ก.                                ข.  
 
ค.                                    ง.  

10.  ข้อใดต่อไปนี้เรียงล าดับการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความได้ถูกต้อง 
        การปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรม 

 คลิกเลือก Shut Down 

 คลิกเลือก Start 
ก. คลิกเลือก Start, คลิกเลือก Shut Down, ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรม  
ข. ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรม, คลิกเลือก Shut Down, คลิกเลือก Start 
ค. ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรม, คลิกเลือก Start, คลิกเลือก Shut Down  
 ง. คลิกเลือก Shut Down, คลิกเลือก Start, ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรม                             

 

 

 
 
 
 

1. 2 2. 4 3. 3 4. 4 5. 2 6. 1 7. 2 8. 1 9. 4 10. 3 
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แบบประเมินผลงาน/ช้ินงาน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ช้ินงาน 

 

 
ค าช้ีแจง : ใหผู้้สอนประเมินผลงาน/ช้ินงานของนกัเรียนตามรายการท่ีก าหนด แล้วขีด ลงในช่องท่ี 
             ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 

ระดับคะแนน 

ตนเอง เพ่ือน คร ู

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1 ตรงกับจุดประสงค์ที่ก าหนด             
2 มีความถูกต้องของเน้ือหา             
3 มีความคิดสร้างสรรค ์             
4 มีความเป็นระเบียบ             

                           รวม         
               รวมทุกรายการ                                

เฉลี่ย 

   

 

 

   ผู้ประเมิน ................................................... (ตนเอง)            ผู้ประเมิน ................................................... (เพื่อน)  
                                                                             ผู้ประเมิน ................................................... (ครู)  

 

 

ประเด็นที่ประเมิน 
ระดับคะแนน 

4 3 2 1 
1. ผลงานตรงกับ 
   จุดประสงค์ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ทุก
ประเด็น 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค ์
เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงานสอดคล้อง 
กับจุดประสงค ์
บางประเด็น 

ผลงานไม่สอดคล้อง 
กับจุดประสงค ์

2. ผลงานมีความถูกต้อง 
   สมบูรณ์ 

เน้ือหาสาระของ 
ผลงานถูกต้อง 

ครบถ้วน 

เน้ือหาสาระของ 
ผลงานถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

เน้ือหาสาระของ 
ผลงานถูกต้อง 
เป็นบางประเด็น 

เน้ือหาสาระของ 
ผลงานไม่ถูกต้อง 
เป็นส่วนใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด 
   สร้างสรรค ์

ผลงานแสดงออก 
ถึงความคิด 

สร้างสรรค์แปลกใหม ่

และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด 
แปลกใหม่ แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 
 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
แนวคิดแปลกใหม่ 

ผลงานไม่แสดง 
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น 
    ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออกถึง
ความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่ 
มีความเป็น 
ระเบียบ แต่ยังมี 
ข้อบกพร่อง 

เล็กน้อย 

ผลงานมีความ 
เป็นระเบียบ แต่มี 
ข้อบกพร่อง 
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ 
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีข้อ 
บกพร่องมาก 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14–16 ดีมาก 
11–13 ดี 
8–10 พอใช ้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
 

 
 
ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องท่ี 
             ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1 การแสดงความคิดเห็น    
2 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น    
3 การท างานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย    
4 ความมีน้ าใจ    
5 การตรงต่อเวลา    

รวม 
 
 

 
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน 

                                                                          ............/.................../................ 
 

        เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 
 

     

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 



 20       
 

แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14–15 ดีมาก 
11–13 ดี 
8–10 พอใช ้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 

   
 
ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องท่ี 
             ตรงกับระดับคะแนน 

ล าดับที่ 
ช่ือ–สกุล 

ของนักเรียน 

การแสดง 
ความคิดเห็น 

การยอมรับ
ฟังคนอื่น 

การท างาน 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ความมีน้ าใจ 

การมี 
ส่วนร่วมใน
การปรับปรุง 
ผลงานกลุ่ม 

รวม 
15  

คะแนน 

 3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1  3  2  1 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
                                                                  ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน                                                                                                               
                                                                             ............./.................../............... 
        เกณฑ์การให้คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่ าเสมอ ให้ 3    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง ให้   2    คะแนน 
 ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง ให้   1    คะแนน 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องท่ี 
             ตรงกับระดับคะแนน 

คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ด้าน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1.1  ยืนตรงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติได้    

1.2  เข้าร่วมกิจกรรมที่สรา้งความสามัคคีปรองดอง และเป็นประโยชน์ 
 ต่อโรงเรียน 

   

1.3  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตามหลักศาสนา    

1.4  เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่โรงเรียนจัดขึ้น    

2.  ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1  ให้ข้อมูลทีถู่กต้องและเป็นจริง    

2.2  ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง     

3.  มีวินัย รับผิดชอบ 3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว  
 มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน 

   

4.  ใฝ่เรียนรู้ 4.1  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และน าไปปฏิบัติได้    

4.2  รู้จักจัดสรรเวลาให้เหมาะสม    

4.3  เชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดา-มารดา โดยไม่โต้แย้ง    

4.4  ต้ังใจเรียน    

5.  อยู่อย่างพอเพียง 5.1  ใช้ทรัพย์สินและสิ่งของของโรงเรียนอย่างประหยัด    

5.2  ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรู้คุณค่า    

5.3  ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน    

6.  มุ่งมั่นในการท างาน 6.1  มีความต้ังใจและพยายามในการท างานที่ได้รับมอบหมาย    

6.2  มีความอดทนและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานส าเร็จ    

7.  รักความเป็นไทย 7.1  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปญัญาไทย    

7.2  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย    

8.  มีจิตสาธารณะ 8.1  รู้จักช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูท างาน    

8.2  รู้จักการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติและสิ่งแวดล้อมของห้องเรียนและโรงเรียน    

 
ลงชื่อ .................................................. ผู้ประเมิน 

                                                                                     ............/.................../................ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
14–15 ดีมาก 
11–13 ดี 
8–10 พอใช ้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 



 22       
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้   3   คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้   2   คะแนน 
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง  ให้   1   คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
51–60 ดีมาก 
41–50 ดี 
30–40 พอใช ้

ต่ ากว่า 30 ปรับปรุง 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความและรหัสล าลอง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เร่ือง  ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2561 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 ตัวชี้วัด 

ว 4.2 ป.4/1  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
     1. อธิบายเกี่ยวกับความหมายของเหตุผลเชิงตรรกะ และอัลกอริทึมได้ (K) 
     2. บอกความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลเชิงตรรกะกับอัลกอริทึมได้ (K) 
 3. อภิปรายเกี่ยวกับเหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึม (P) 
 4. เห็นความส าคัญของการเขียนอัลกอริทึมด้วยข้อความและรหัสล าลอง (A) 

3. สาระการเรยีนรู ้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

-  การใช้เหตุผลเชิงตรรกะเป็นการน ากฎเกณฑ์ หรือ
เงื่อนไขท่ีครอบคลุมทุกกรณีมาใช้พิจารณาในการ
แก้ปัญหา การอธิบายการท างาน หรือการ
คาดการณ์ผลลัพธ์ 

-   สถานะเริ่มต้นของการท างานท่ีแตกต่างกันจะให้
ผลลัพธ์ท่ีแตกต่างกัน 

-  ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX, โปรแกรมท่ีมีการ
ค านวณ, โปรแกรมท่ีมีตัวละครหลายตัวและมีการ
ส่ังงานท่ีแตกต่าง หรือมีการส่ือสารระหว่างกัน, 
การเดินทางไปโรงเรียนโดยวิธีการต่าง ๆ 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

  เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical reasoning) จะให้ความส าคัญในการวิเคราะห์หาเหตุผล สร้างการจัดล าดับ
เรื่องราวก่อนหลัง โดยแยกแยะความส าคัญของเรื่องราวด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ ท าให้การตัดสินใจ
แก้ปัญหาเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ กล่าวได้ว่าเหตุผลเชิงตรรกะ คือ การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ หรือ
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เงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาได้ครอบคลุมในทุกกรณี เป็นการคิดท่ีมีเหตุผลรองรับในการคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลมาตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดี
ท่ีสุดในการแก้ปัญหา 
   อัลกอริทึม (Algorithm) คือ กระบวนการแก้ปัญหาท่ีมีล าดับ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่าง
เป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน  โดยอัลกอริทึมมีขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ท าความเข้าใจปัญหา 2. คิดวิธีการ
แก้ปัญหา 3. เรียงล าดับขั้นตอนก่อนและหลัง 4. ทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธี 5. ตรวจสอบความถูกต้องและ
ผลลัพธ์ 6. เลือกวิธีการท่ีให้ผลลัพธ์ดีท่ีสุดเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนั้น อาจกล่าวว่าอัลกอริทึม คือ การแก้ปัญหา
โดยใช้ความคิดเชิงตรรกะ 

 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์    
 2) ทักษะการสังเกต   
 3) ทักษะการส่ือสาร 
 4) ทักษะการท างานร่วมกัน   
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 

6. กิจกรรมการเรยีนรู ้
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน  ชั่วโมงที่ 1 
 กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูแจ้งผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
2.  ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา เพื่อวัดความรู้ของ

นักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
3.  ครูให้นักเรียนดูภาพหน้า 2 จากนั้นครูต้ังค าถาม BIG QUESTION จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 ว่า นักเรียนคิดว่าควรใส่รูปอะไรในตาราง เพราะอะไรจึงใส่รูปนี้ แล้ว
ให้นักเรียนช่วยอธิบายค าตอบ เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 

   (แนวตอบ : ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน โดยค าถามท่ีใช้เป็นค าถามปลายเปิดนักเรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระขึ้นอยู่กับเหตุผลท่ีน ามาประกอบ) 

 
 



 25       
 

4. ครูให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา จากภาพในหนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 2 โดยครูน าอ่านและสะกดค าศัพท์ดังกล่าว 

 
 
 

 
5.  ครูถามค าถามกระตุ้นนักเรียนจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป .4 หน้า 

3 ว่า ในชีวิตประจ าวันเราสามารถน าเหตุผลเชิงตรรกะมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างไร 
               (แนวตอบ : ในชีวิตประจ าวันเราสามารถน าเหตุผลเชิงตรรกะมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ทุกปัญหา 

เนื่องจากเหตุผลเชิงตรรกะเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ มาพิจารณาความสมเหตุสมผล 
หรือพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา) 

6. ครูถามค าถามกระตุ้นนักเรียนจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 3 
ว่า การท่ีคนเราสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้นั้น ต้องเริ่มจากอะไร ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 

               (แนวตอบ : การท่ีคนเราจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้นั้น ต้องเริ่มจากรู้และเข้าใจปัญหา รู้ว่า
ต้นเหตุของปัญหาเกิดจากอะไร โดยใช้เหตุผลหรือกระบวนการมาพิจารณาประกอบ) 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ส ารวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพที่ก าหนดให้จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
ป.4 หน้า 3 จากนั้นถามค าถามกระตุ้นนักเรียนว่า หากน าเหตุผลเชิงตรรกะมาใช้ในการแก้ปัญหาจะ
สามารถพิจารณาค าตอบได้อย่างไร 

2. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและหาค าตอบ จากนั้นครูสุ่มนักเรียนให้ตอบค าถามพร้อมอธิบาย
เหตุผลประกอบ 

3. ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป .4 หน้า 4 
ให้นักเรียนลองลากเส้นลูกศรเพื่อไปแหล่งน้ า โดยจุดท่ีเช่ือมต่อกันจะต้องเช่ือมต่อกันเฉพาะสิงโต ลิง และ
ช้าง เท่านั้น 

4. ครูให้นักเรียนจับคู่กันแล้วสร้างเกมโดยก าหนดเงื่อนไขในการหาค าตอบ ดังตัวอย่างมองหาแหล่งน้ าจาก
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 4 จากนั้นให้เพื่อนในช้ันเรียนเล่น
เกมท่ีนักเรียนได้สร้างขึ้น 

5. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมฝึกทักษะ Com Sci จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ป.4 หน้า 5 โดยให้นักเรียนพิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วอธิบายว่าภาพถัดไปควรมี
ลักษณะแบบใด 

Solve problem  แก้ปัญหา 

Logical reasoning  เหตุผลเชิงตรรกะ 



 26       
 

6. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน แล้วให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความคิด
เชิงตรรกะและอัลกอริทึม จากใบความรู้ท่ี 1.1 เหตุผลเชิงตรรกะ และศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศ 

7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลท่ีสืบค้นได้ลงในกระดาษ A4  พร้อมท้ังตกแต่งให้สวยงาม  
8. ครูถามค าถามกระตุ้นนักเรียนจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 6 

ว่า การท่ีคนเราสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้นั้น ต้องเริ่มจากอะไร ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
   (แนวตอบ : การท่ีคนเราจะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้นั้น ต้องเริ่มจากรู้และเข้าใจปัญหา รู้ว่า
ต้นเหตุของปัญหาเกิดจากอะไร โดยใช้เหตุผลหรือกระบวนการมาพิจารณาประกอบ) 

       9.  ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับ อัลกอริทึม จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)     
           ป.4 หน้า 6 
      10. ครูถามนักเรียนว่า เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึม มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร โดยครูคอยกระตุ้น 
            ให้นักเรียนในช้ันเรียนร่วมกันอภิปราย 

   (แนวตอบ : ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของครูผู้สอน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นไม่ค านึงถึง
ความถูกต้องของค าตอบ ซึ่งครูจะอธิบายค าตอบในขั้นอธิบายความรู้) 

 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน  ชั่วโมงที่ 2 

 อธิบายความรู้ (Explain) 
1. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมว่า 

     เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical reasoning) จะให้ความส าคัญในการวิเคราะห์หาเหตุผล สร้างการ
จัดล าดับเรื่องราวก่อนหลัง โดยแยกแยะความส าคัญของเรื่องราวด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ ท าให้
การตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าการคิดเชิงตรรกะ คือ การคิดท่ีมี
เหตุผลรองรับในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ใช้
เหตุผลมาตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุดในการแก้ปัญหา 

   อัลกอริทึม (Algorithm) คือ กระบวนการแก้ปัญหาท่ีมีล าดับ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาใดปัญหา
หนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจน  โดยอัลกอริทึมมีข้ันตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ท าความเข้าใจปัญหา  
2. คิดวิธีการแก้ปัญหา 3. เรียงล าดับขั้นตอนก่อนและหลัง 4. ทบทวนขั้นตอนในแต่ละวิธี 5. ตรวจสอบ
ความถูกต้องและผลลัพธ์ 6. เลือกวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ดีท่ีสุดเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนั้น อาจกล่าวว่าอัลกอริทึม 
คือ การแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดเชิงตรรกะ 

2.  ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า อัลกอริทึมนอกจากจะใช้แก้ปัญหาท่ัว ๆ ไปแล้ว ยังสามารถใช้กับการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย โดยการอธิบายอัลกอริทึมแบ่งได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ การแสดงอัลกอริทึม
ด้วยข้อความ การแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสล าลอง และการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน 
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3.  ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ (Natural Language) จากหนังสือ
เรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 7 พร้อมท้ังให้นักเรียนร่วมกันบอกว่า เมื่อ
นักเรียนต้องการต้มไข่จะมีข้ันตอนอย่างไร  

4. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมฝึกทักษะ Com Sci จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ป.4 หน้า 8 โดยให้นักเรียนพิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วเรียงล าดับขั้นตอนในการส่งอีเมล
ให้ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความมากยิ่งขึ้น 

5. ครูให้นักเรียนอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสล าลองหรือซูโดโค้ด  (Pseudocode) จาก
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 9  

6. ครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับ ตัวอย่างอัลกอริทึมกิจวัตรประจ าวันในตอนเช้าของนักเรียนโดยใช้
รหัสล าลอง และร่วมกันสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากส่ือต่าง ๆ 

7. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับรหัสล าลองและความหมายของรหัสจ าลอง โดยครูคอยกระตุ้นให้
นักเรียนในช้ันเรียนร่วมกันอภิปราย ครูเขียนข้อมูลท่ีร่วมกันอภิปรายได้บนกระดานและให้นักเรียนบันทึก
ลงในสมุด   

 
กิจกรรมรวบยอด 
 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1.  ครูให้นักเรียนดูภาพข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางกลับบ้านของเจ้าตูบจากภาพในหนังสือเรียน 
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 10 

2.  ครูให้นักเรียนพิจารณาว่าถ้าเจ้าตูบต้องการหาทางกลับบ้าน จะต้องเขียนแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสล าลอง
หรือซูโดโค้ดอย่างไร โดยก าหนดรหัสล าลองดังหนังสือเรียน  รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ป.4 หน้า 10 

3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ได้ในขณะท่ีนักเรียนหาเส้นทางกลับบ้าน
ให้เจ้าตูบ 

4. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมฝึกทักษะ Com Sci จากหนังสือเรียนวิทยาการค านวณ ป.4 หน้า11 โดยให้
นักเรียนเขียนอัลกอริทึมโดยใช้รหัสล าลองหรือซูโดโค้ดของการต้มไข่ แล้วบันทึกผลลัพธ์ลงสมุด 

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ และการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัส
ล าลองหรือซูโดโค้ด จนได้ข้อสรุปว่า การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ คือ การใช้ข้อความแสดงขั้นตอน
การท างาน โดยการแสดงล าดับท่ีและขั้นตอนการท างาน การแสดงการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสล าลอง
หรือซูโดโค้ด คือ การอธิบายด้วยข้อความทีละขั้นตอน โดยภาษาท่ีใช้จะมีความก้ ากึ่งกับภาษาคอมพิวเตอร์ 
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 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูตรวจสอบผลการท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
2.  ครูประเมินผล การท ากิจกรรมกลุ่ม โดยการสังเกตการตอบค าถาม การร่วมกันท าช้ินงานลงในกระดาษ A4 

เรื่อง เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึม 
3.  ครูตรวจสมุดประจ าตัวของนักเรียน 
 

7. การวัดและประเมินผล 
 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.1  การประเมินก่อนเรียน  

- แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 
เรื่อง ขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา 

ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 

7.2  การประเมินระหว่างการ
จัดกิจกรรม 
1)  การเหตุผลเชิง

ตรรกะและ
อัลกอริทึม 

 
 
- ตรวจช้ินงาน เรื่อง  
  เหตุผลเชิงตรรกะและ 
  อัลกอริทึม 

 
 
- ช้ินงาน เรื่อง  
  เหตุผลเชิงตรรกะและ 
  อัลกอริทึม 

 
 
ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
 

2)  พฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล 

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

3)  พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

4)  คุณลักษณะ     
   อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมนิ     
  คุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1)  หนังสือเรียน รายวิชาวิทยาการค านวณ ป.4                  
         2)  ใบความรู้ท่ี 1.1 เรื่อง เหตุผลเชิงตรรกะ  
    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
         1)  ห้องเรียน 
         2)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

ใบความรู้ที ่1.1 
เรื่อง เหตุผลเชิงตรรกะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เหตุผลเชงิตรรกะ 
เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical reasoning) คือ การใช้เหตุผล กฎ กฎเกณฑ์ 
หรือเง่ือนไขที่เกี่ยวข้อง เพือ่แกป้ัญหาไดค้รอบคลุมทุกกรณี การให้เหตุผล
ซ่ึงให้ความส าคัญในการวิเคราะห์หาเหตุผล สร้างการจัดล าดับเรื่องราวก่อนหลัง 
โดยแยกแยะความส าคัญของเรื่องราวด้วยการเปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ ท าให้การ
ตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าเหตุผลเชิงตรรกะ 
คือ การคิดที่มีเหตุผลรองรับในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ซึ่งถือว่าเป็น
กระบวนการแก้ไขปญัหาอย่างเป็นขั้นตอน ใช้เหตุผลมาตัดสินใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
ที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา 
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9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 

การคิดที่มีเหตุผลรองรับในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ถอื

ว่าเป็นกระบวนการสร้างนิสัยการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ขั้นตอน เป็นกระบวนการ ใช้เหตุผลมาตัดสินใจมากกว่า

การใช้อารมณ์ตัดสินใจ 

ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงชื่อ  ................................. 
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 
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  10. บันทึกผลหลังการสอน 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
      
      
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ..................................................... 
    (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

                                                                                                    อาจารย์ผู้สอน  
 
 
 
 
 
 
 

 ปัญหา/อุปสรรค 

     
     
 แนวทางการแก้ไข 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เร่ือง  ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2561 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 ตัวชี้วัด 

ว 4.2 ป.4/1  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการท างาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จาก
ปัญหาอย่างง่าย 

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
     1. อธิบายความหมายของการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ตได้ (K) 
     2.  อภิปรายเกี่ยวกับการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต (P) 
 3.  เห็นความส าคัญของการใช้อัลกอริทึมในการแก้ไขปัญหา (A) 

 
3. สาระการเรยีนรู ้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- ตัวอย่างปัญหา เช่น เกม OX, โปรแกรมท่ีมีการ
ค านวณ, โปรแกรมท่ีมีตัวละครหลายตัวและมีการ
ส่ังงานท่ีแตกต่าง หรือีการส่ือสารระหว่างกัน, การ
เดินทางไปโรงเรียนโดยวิธีการต่าง ๆ 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 

 
4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 

  การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต หมายถึง แผนผังแสดงขั้นตอนการท างาน ซึ่งสามารถ
ใช้แผนผังนี้แสดงขั้นตอนการท างานของโปรแกรมได้ การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ 
ได้แก่ ผังงานแบบโครงสร้างเรียงล าดับ และผังงานแบบโครงสร้างทางเลือก 
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5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
    1) ทักษะการคิดวิเคราะห์     
 2) ทักษะการส่ือสาร 
 3) ทักษะการท างานร่วมกัน   
3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้   
3. มุ่งมั่นในการท างาน 

 
6. กิจกรรมการเรยีนรู ้

 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน ช่ัวโมงที่ 1 

กระตุ้นความสนใจ (Engage) 
1.  ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการน าทรงรูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ ครูอาจใช้ส่ิงของต่าง ๆ ใน

ห้องเรียนท่ีมีรูปทรงเรขาคณิตมาให้นักเรียนดู และให้นักเรียนบอกว่าภาพท่ีเห็นเป็นรูปทรงเรขาคณิต
ใดบ้าง  

2.  ครูสนทนากับนักเรียนว่า รูปเรขาคณิตแบบต่าง ๆ ท่ีครูยกตัวอย่างมานั้น มีความเกี่ยวข้องกับอัลกอริทึม 
โดยรูปเรขาคณิตเป็นสัญลักษณ์แทนการแสดงผังงาน ซึ่งครูจะสอนในหัวข้อการแสดงอัลกอริทึมด้วยผัง
งานหรือโฟลวชาร์ต 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ส ารวจค้นหา (Explore) 

1.  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วให้นักเรียนร่วมกันศึกษาเรื่อง การแสดงอัลกอริทึมด้วยผัง
งานหรือโฟลวชาร์ต จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 12-14 
หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ  

2.  ครูให้นักเรียนอภิปรายแลกเปล่ียนความรู้กันระหว่างกลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุป
ความรู้ลงกระดาษฟลิปชาร์ตพร้อมตกแต่งให้สวยงาม 

3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มต้ังค าถามพร้อมท้ังหาค าตอบเกี่ยวกับเรื่อง การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือ
โฟลวชาร์ต กลุ่มละ 3 ข้อ 

 อธิบายความรู้ (Explain) 

https://www.google.co.in/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjrq-SWuZLYAhVKN48KHdASDjgQsAQIMA
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1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมมาน าเสนอช้ินงานท่ีท าลงกระดาษฟลิปชาร์ตและถามค าถาม
เพื่อนหน้าช้ันเรียน ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันตอบค าถาม ครูสรุปคะแนนรวมของแต่ละกลุ่มเพื่อ
หากลุ่มท่ีชนะการแข่งขันตอบค าถาม  

2. จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันสรุปค าถามและค าตอบเกี่ยวกับเรื่อง การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือ 
 โฟลวชาร์ต พร้อมท้ังจดบันทึกค าถามและค าตอบลงในสมุดบันทึกของนักเรียน 
3. ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี 1.1 เรื่อง สัญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต 
 

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน ช่ัวโมงที่ 2 

 อธิบายความรู้ (Explain) 
1. ครูน าสนทนาว่า การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1. ผังงานแบบโครงสร้าง

เรียงล าดับ เป็นผังงานท่ีแสดงขั้นตอนเรียงล าดับต้ังแต่ขั้นตอนแรกจนถึงส้ินสุดการท างานของโปรแกรม  
    2. ผังงานแบบโครงสร้างทางเลือก เป็นผังงานท่ีใช้แสดงทางเลือกในการตัดสินใจโดยการก าหนดเงื่อนไข

ในการท างาน ครูควรใช้ภาพประกอบการอธิบายนอกเหนือจากภาพประกอบในหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 10-11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ป้อนข้อความ 

แสดงข้อความออก
ทางหน้าจอ 

ส้ินสุด 

ผังงานแบบโครงสร้างเรียงล าดับ 

https://www.google.co.in/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjrq-SWuZLYAhVKN48KHdASDjgQsAQIMA
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เมื่อต้องการป้อนข้อความเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวนักเรียน เช่น ช่ือ สีท่ีชอบ  

งานอดิเรก นักเรียนจะต้องเปิดโปรแกรมท่ีต้องการ จากนั้นป้อนข้อความลง

ไปผ่านแป้นพิมพ์  ข้อความท่ีป้อนจะปรากฏทางหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ผังงานแบบโครงสร้างทางเลือก 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

เริ่มต้น 

สอบผ่าน 

ป้อนคะแนนสอบ 
(score) 

 ได้คะแนนมากกว่า 
10 คะแนน 

สอบไม่ผ่าน 

ส้ินสุด 
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2. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมฝึกทักษะ Com Sci โดยครูให้นักเรียนเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลว
ชาร์ตเพื่อตรวจสอบจ านวนท่ีมีค่ามากท่ีสุดจากจ านวน 2 จ านวน พิจารณาจากข้อมูลท่ีก าหนดให้จาก
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 15 บันทึกลงในสมุด 

 
 กิจกรรมรวบยอด 
ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1.  ครูน าสนทนาว่า อัลกอริทึมมีประโยชน์ในการช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมนั้น
จะจัดเรียงเป็นขั้นตอนวิธีการและทางเลือกไว้เสมอ เมื่อน าขั้นตอนวิธีมาประยุกต์ใช้จะท าให้การท างาน
ส าเร็จอย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้ เนื่องจากกระบวนการถูกแยกแยะ
กิจกรรม และขั้นตอนความสัมพันธ์ออกมาได้ชัดเจน 

2.  ครูให้นักเรียนพิจารณาภาพจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 
16 แล้วตอบค าถามว่า อัลกอริทึมสามารถแก้ปัญหาให้ข้าวปั้นได้อย่างไร 

            (แนวตอบ : ขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึมนั้นจะต้องท าความเข้าใจปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ก่อน โดยต้องทราบก่อนว่าท าไมข้าวปั้นจึงนอนดึก จากนั้นคิดวิธีการแก้ปัญหาจากสาเหตุท่ีเกิดขึ้น ซึ่ง
อาจมีวิธีการในการแก้ปัญหาได้หลายวิธี น าวิธีการต่าง ๆ มาเรียงล าดับขั้นตอนก่อนหลังและทบทวน
ขั้นตอนต่างๆ อีกครั้ง ตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีได้จากวิธีการแต่ละขั้นตอน จากนั้นเลือกวิธีการท่ีให้ผลลัพธ์ดี
ท่ีสุดเพื่อใช้แก้ปัญหา) 

3. ครูขยายความเข้าใจของนักเรียนโดยให้นักเรียนตอบค าถามท้าทายการคิดขั้นสูงว่า อัลกอริทึมช่วย
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของเราได้อย่างไร 

             (แนวตอบ : อัลกอริทึมสามารถช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของเราได้ เนื่องจากอัลกอริทึมเป็น
การน าหลักเหตุผลใช้ในการปัญหา ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการค้นหาและแก้ไขปัญหา เช่น การกวาด
ห้อง มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. กวาดหยากไย่หรือฝุ่นผงจากข้างบนก่อน เช่น เพดาน ตู้เส้ือผ้า โต๊ะ เป็นต้น 
 2. ดูทิศทางลม ใช้ไม้กวาดกวาดขยะไปทิศทางเดียวกับทิศทางของลม 
 3. ขณะกวาดออกแรงกดพอประมาณ ไม่ตวัดปลายไม้กวาดเพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย 
 4. ตักฝุนผงด้วยที่ตักขยะเป็นระยะ 
    จะเห็นว่า การกวาดห้องจะถูกจัดล าดับข้ันตอนออกมาให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการแก้ปัญหา) 

เมื่อต้องการป้อนคะแนนสอบ โดยนักเรียนจะต้องสอบได้คะแนนมากกว่า 10 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จึงจะสอบผ่านในการสอบรายวิชานี้ 
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4. ครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แล้วให้แต่ละคู่เล่นเกม OX แข่งกัน เพื่อให้นักเรียนได้มีการวางแผนแก้ไข
ปัญหาเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ โดยผู้เล่นท่ีเขียนเครื่องหมายของตนเองเรียงกันเป็นแนวตรงหรือแนวทแยงต่อ
กัน 3 อันจะเป็นฝ่ายชนะ ครูย้ าให้นักเรียนเห็นว่า การเขียนเครื่องลงไปนั้นนักเรียนสามารถเลือก
ช่องทางหรือวิธีในการแก้ปัญหาได้หลายวิธี หากนักเรียนน าอัลกอริทึมมาแก้ปัญหา นักเรียนจะต้องเลือก
วิธีท่ีให ้

 ผลลัพธ์ดีท่ีสุดเพื่อชนะการเล่นเกมนี้ 
5. ครูให้นักเรียนตรวจสอบตนเอง หลังจากเรียนจบหน่วยนี้แล้ว โดยให้นักเรียนบอกสัญลักษณ์ท่ีตรงกับ

ระดับความสามารถของตนเองดังตาราง จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ป.4 หน้า 17 

6. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสรุปสาระส าคัญจากการเรียนในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา 
โดยสรุปออกมาในรูปแบบของผังมโนทัศน์ลงในกระดาษ A4 พร้อมตกแต่งให้สวยงาม แล้วน ามาส่งครู
เพื่อให้ครูตรวจสอบความถูกต้อง 

7. ครูให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้หน่วยที่ 1 ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา ดังนี้ 
 1. พิจารณาภาพที่ก าหนดให้ และตอบค าถามว่าภาพที่หายไปควรเป็นภาพใด โดยเลือกภาพจากมายเลข 

1-5 ท่ีก าหนดให้   
 2. โดยให้นักเรียนน ากิจกรรมท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้มาเรียงล าดับตามข้ันตอนแบบอัลกอริทึมลงในสมุด 
 เปรียบเทียบอายุโอโซนกับนีน่า แล้วบอกอายุคนท่ีมากกว่า 
 A. รับอายุนีน่า 
 B. เปรียบเทียบอายุโอโซนมากกว่าอายุนีน่าหรือไม่ 
 C. รับอายุโอโซน 
 D. ให้พิมพ์อายุนีน่า 
 E. ให้พิมพ์อายุโอโซน 
 F. ถ้ามากกว่า 
 G. ถ้าไม่มากกว่า 
 3. ให้นักเรียนพิจารณาอัลกอริทึมโดยใช้ผังงานของการท าแซนด์วิช แล้วระบุว่าต้องใช้เบคอนกี่ช้ิน และ

ขนมปังกี่ช้ิน พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
8. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ขั้นตอน

วิธีการแก้ปัญหา 
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ตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูตรวจสอบผลการท าแบบทดสอบหลังเรียนเรียน 
2.  ครูประเมินผลการท ากิจกรรมกลุ่ม โดยการสังเกตการตอบค าถาม การร่วมกันท าช้ินงานลงในกระดาษ 
     ฟลิปชาร์ตเรื่อง การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต 
3.  ครูประเมินการน าเสนองานหน้าช้ันเรียนของนักเรยีนจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 
4. ครูตรวจสมุดประจ าตัวของนักเรียน 
5. ครูตรวจใบงานท่ี 1.1 เรื่อง สัญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน 

 
7. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.1  การประเมินหลังเรียน  

- แบบทดสอบหลัง
เรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง 
ขั้นตอนวิธีการ
แก้ปัญหา 

ตรวจแบบทดสอบ 
หลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินตามสภาพจริง 

7.2  การประเมินระหว่าง
การจัดกิจกรรม 
1)  การแสดง

อัลกอริทึมด้วยผัง
งานหรือ 

    โฟลวชาร์ต 

 
 
- ตรวจช้ินงาน เรื่อง การ

แสดงอัลกอริทึมด้วยผัง
งานหรือโฟลวชาร์ต 

 
 
- ช้ินงาน เรื่อง การ
แสดงอัลกอริทึมด้วยผัง
งานหรือโฟลวชาร์ต 

 
 
ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
 

2)  สัญลักษณ์การ
แสดงอัลกอริทึม
ด้วยผังงาน 

- ตรวจใบงานท่ี 1.1   - ใบงานท่ี 1.1   ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

3)  พฤติกรรมการ
ท างานรายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล   

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล   

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

4)  พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

5)  คุณลักษณะ     - สังเกตความมีวินัย  - แบบประเมนิ     ระดับคุณภาพ 2  
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   อันพึงประสงค์ 
 

  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

  คุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค์ 

ผ่านเกณฑ์ 
 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1)  หนังสือเรียน รายวิชาวิทยาการค านวณ ป.4                   
   2)  ใบงานท่ี 1.1 เรื่อง สัญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน 
    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
         1)  ห้องเรียน 
         2)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
 

ใบงานที ่1.1 
เรื่อง สัญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงานหรือโฟลวชาร์ต 

 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเติมข้อความหรือภาพลงในตารางให้ถูกต้อง 

ตาราง สัญลักษณ์และค าอธิบายการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน 
สัญลักษณ ์ ความหมาย ชื่อเรียก 

 
 

จุดเร่ิมต้น หรือจุดสิ้นสุดของ
การท างาน 

 

 
 

 

ทิศทางการด าเนินงาน Flow line 

 

 
 

การน าเข้าข้อมูลด้วยการ
ป้อนค่าทางแป้นพิมพ ์

Process 

 
 
 

 Decision 
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เฉลย 

   
 
 
 
 
 

 General 
Input/output 

 
 

ใบงานที ่1.1 
เรื่อง สัญลักษณ์การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน 

 
ค าช้ีแจง : ให้นักเรียนเติมข้อความหรือภาพลงในตารางให้ถูกต้อง 

ตาราง สัญลักษณ์และค าอธิบายการแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน 
สัญลักษณ ์ ความหมาย ชื่อเรียก 

 
 
 
 
 

จุดเร่ิมต้น หรือจุดสิ้นสุดของ
การท างาน 

Begin หรือ End 

 
 

 

ทิศทางการด าเนินงาน Flow line 

 
 
 

การด าเนินงาน หรือการ
ประมวลผล 

Process 
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การน าเข้าข้อมูลด้วยการ
ป้อนค่าทางแป้นพิมพ ์

Manual input 

 
 
 
 
 

การตัดสินใจตามเง่ือนไขที่
ก าหนดไว ้

Decision 

 
 
 
 
 

จุดเชื่อมต่อ Connection 

 
 
 
 
 

การแสดงผลบนหน้าจอ Display 

 
 
 
 

การน าขอ้มูลเข้าหรือออก
โดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์ 

General 
Input/output 
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9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงชื่อ  ................................. 
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 

10. บันทึกผลหลังการสอน 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
      
      
  ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
  แนวทางการแก้ไข 
      
      

ลงช่ือ..................................................... 
    (อาจารย์ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญทรัพย์) 

                                                                                                    อาจารย์ผู้สอน  


