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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เร่ือง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2561 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
  ว 4.2  เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนรู้  การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม 

       ว 4.2 ป.4/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหา
ข้อผิดพลาดและแก้ไข 

 
2. สาระการเรียนรู้ 
    2.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1)  การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น  การออกแบบโดยใช้ storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 
2)  การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าส่ังให้คอมพิวเตอร์ท างาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความ

ต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานทีละค าส่ัง เมื่อพบจุดท่ีท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง  
    ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง 
3)  ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานท่ีมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนส้ัน เล่ากิจวัตรประจ าวัน 

ภาพเคล่ือนไหว 
4) การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี

ยิ่งขึ้น  
5) ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, logo 

 2.2  สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
   (พิจารณาตามหลักสูตรสถานศึกษา) 
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3. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  โปรแกรม Scratch สามารถน ามาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ เช่น การสร้างนิทาน การสร้างเกม เป็นต้น 
การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าส่ังให้คอมพิวเตอร์ท างาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมี
ข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ การท างานทีละค าส่ัง เมื่อพบจุดท่ีท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้
ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง 
  ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานท่ีมีการตอบโต้กับผู้ใช้การ์ตูนส้ัน เล่ากิจวัตรประจ าวัน
ภาพเคล่ือนไหวการฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น 

4. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการคิดวิเคราะห์      
2) ทักษะการส่ือสาร 

 3) ทักษะการท างานร่วมกัน   
4) ทักษะการน าความรู้ไปใช้  

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
 

5. ช้ินงาน/ภาระงาน (รวบยอด) 
 - ช้ินงานป้ายนิเทศเรื่อง โปรแกรม Scratch 
 - ใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch 
 - ใบงานท่ี 2.2 เรื่อง บล็อกค าส่ัง 
 - ช้ินงานเขาวงกตจากโปรแกรม Scratch 

 6. การวัดและการประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

6.1  การประเมินก่อนเรียน 
1) แบบทดสอบก่อนเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
เรื่อง การเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายด้วย 
Scratch 

 
ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ประเมินตามสภาพจริง 
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6.2  การประเมินระหว่างการ
จัดกิจกรรม 
1)  โปรแกรม Scratch 

 
- ตรวจช้ินงาน ป้ายนิเทศ  
  เรื่อง โปรแกรม Scratch 

 
- ช้ินงาน เรื่อง โปรแกรม   
   Scratch 

 
ระดับพอใช้ ขึ้นไป 

2)  ส่วนประกอบของ
โปรแกรม Scratch 

- ตรวจใบงานท่ี 2.1 เรื่อง  
  ส่วนประกอบของ 
  โปรแกรม Scratch 

- ใบงานท่ี 2.1 
 

ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

3)  บล็อกค าส่ัง - ตรวจใบงานท่ี 2.2 เรื่อง  
  บล็อกค าส่ัง 

- ใบงานท่ี 2.2    ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

4)  การสร้างเกมเขาวงกต
จากโปรแกรม 
Scratch 

- ตรวจช้ินงานเขาวงกต 
  จากโปรแกรม Scratch 

- ช้ินงานเขาวงกตจาก 
  โปรแกรม Scratch 

ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

5)  พฤติกรรมการท างาน
รายบุคคล 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานรายบุคคล   

- แบบสังเกตพฤติกรรม  
  การท างานรายบุคคล   

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

6)  พฤติกรรมการท างาน
กลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

7)  คุณลักษณะ     
   อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมนิ     
  คุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 
 

6.3  การประเมินหลังเรียน  
- แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
เรื่อง การเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายด้วย Scratch 

ตรวจแบบทดสอบ 
หลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินตามสภาพจริง 

7. กิจกรรมการเรยีนรู ้
 แผนฯ ท่ี 1 : การใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น                                                    
 วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es Instructional Model) เวลา  1  ชั่วโมง                                                 
 แผนฯ ท่ี 2 : การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scratch เบื้องต้น (1)                                                  
 วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem–based learning) เวลา  2  ชั่วโมง   
 แผนฯ ท่ี 3 : การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scratch เบื้องต้น (2) 
 วิธีสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem–based learning) เวลา  2  ชั่วโมง                                                                                               
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
 8.1 สื่อการเรียนรู้ 
      1)  หนังสือเรียน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4                  
    2)  ใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch 

 3)  ใบงานท่ี 2.2 เรื่อง บล็อกค าส่ัง   

    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
  1) ห้องเรียน 
  2)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 

 
ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1.   ข้อใดเป็นประโยชน์ของโปรแกรม Scratch  
     ก. ตกแต่งภาพ               ข. สร้างนิทาน 
 ค. พิมพ์รายงาน             ง.  ค้นหาข้อมูล 
2. ข้อใดต่อไปน้ีไม่ใช่บล็อกค าสั่งโปรแกรม Scratch 

ก. ปากกา 
ข. รูปร่าง 
ค. การเคลื่อนที่ 
ง. ปรับขนาดอักษร 

3. เมื่อต้องการให้ตัวละครในโปรแกรม Scratch เลี้ยวซ้าย  
     ต้องเลือกบล็อกค าสั่งใด 

ก. เสียง                             ข. รูปร่าง 
ค. ควบคุม                          ง. การเคลื่อนที ่

4. ข้ันตอนแรกในการเขียนโปรแกรม Scratch คืออะไร 
ก. การเลือกบล็อกรูปร่าง 
ข. การเขียนสคริปต์ตัวละคร 
ค. การก าหนดค าสั่งให้ตัวละครพูด 
ง. การออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้ผังงาน 

5. โปรแกรม Scratch คืออะไร 
ก. โปรแกรมที่พัฒนาข้ึนเพ่ือสร้างเกมรูปแบบใหม่ ๆ 
ข. โปรแกรมที่ใช้ในการต่อบล็อกค าสั่งเพ่ือพัฒนา 
    คอมพิวเตอร์ 
ค. โปรแกรมภาษาท่ีสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานด้วยการเขียน 
    ภาษาอย่างง่าย เพ่ือฝึกการเขียนค าสั่ง 
ง. โปรแกรมภาษาท่ีสามารถสร้างช้ินงานได้อย่างง่าย เช่น  
   นิทานที่โต้ตอบกับผู้อ่านได้ เกม ดนตรี เป็นต้น 

  
 เฉลย 

 6.   การเขียนโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไร 
ก. ช่วยให้ทันสมัย รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
ข. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็น 
    ผล   
ค. เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมความรู้เพ่ือเรียนต่อใน 
    ระดับที่สูงข้ึน  

      ง. ท ารายงานเพ่ือน าเสนอข้อมูลซึ่งมีการเรียบเรียงและใช้วิธี 
          น าเสนอหลากหลาย 
7.   ตัวละครหลักของโปรแกรม Scratch คืออะไร 

ก. แมว                             ข. สุนัข 
ค. เป็ด                              ง. ไดโนเสาร์ 

8.   ข้อใดกล่าวถึงเวทีในโปรแกรม Scratch ได้ถูกต้อง 
ก. เวทีมีขนาดกว้าง 480 หน่วย สูง 360 หน่วย 
ข. เวทีเป็นชุดค าสั่งส าหรับตัวละคร เช่น การเคลื่อนที่ รูปร่าง 
ค. พ้ืนที่แสดงรายการตัวละคร เพ่ือดูรายละเอียดของตัวละคร  
   น้ัน 
ง. เวทีมีสีเหลืองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพ้ืนหลังหรือฉากหลังได้ 

9.   ข้อใดต่อไปน้ีคือบล็อกท่ีถูกน ามาเป็นอันดับแรกในการเขียน 
      สคริปต์ 

ก. เคลื่อน…..ก้าว                 ข. ต้ังค่า x เป็น 0 
ค. เมื่อธงเขียวถูกคลิก            ง. ความยาวของ….. 

10.  เมื่อต้องการให้ตัวละครพูดค าว่า “สวัสดี” ต้องเลือกบล็อกค าสั่ง
ใด 
ก. เสียง                             ข. รูปร่าง 
ค. ควบคุม                          ง. การเคลื่อนที่ 

 
 

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

 
ค ำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. ข้ันตอนแรกในการเขียนโปรแกรม Scratch คืออะไร 
ก. การเลือกบล็อกรูปร่าง 
ข. การเขียนสคริปต์ตัวละคร 
ค. การก าหนดค าสั่งให้ตัวละครพูด 
ง. การออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้ผังงาน 

2.   ตัวละครหลักของโปรแกรม Scratch คืออะไร 
ก. แมว                             ข. สุนัข 
ค. เป็ด                              ง. ไดโนเสาร์ 

3.   ข้อใดต่อไปน้ีคือบล็อกท่ีถูกน ามาเป็นอันดับแรกในการเขียน 
     สคริปต์ 

ก. เคลื่อน…..ก้าว                  ข. ต้ังค่า x เป็น 0 
ค. เมื่อธงเขียวถูกคลิก            ง. ความยาวของ….. 

4.    ข้อใดต่อไปน้ีไม่ใช่ บล็อกค าสั่งโปรแกรม Scratch 
ก. ปากกา 
ข. รูปร่าง 
ค. การเคลื่อนที่ 
ง. ปรับขนาดอักษร 

5.   การเขียนโปรแกรมมีประโยชน์อย่างไร 
ก. ช่วยให้ทันสมัย รู้เท่าทันเทคโนโลยี  
ข. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และเป็น 
   เหตุเป็นผล   
ค. เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมความรู้เพ่ือเรียนต่อ 
    ในระดับที่สูงข้ึน  

      ง. ท ารายงานเพ่ือน าเสนอข้อมูลซึ่งมีการเรียบเรียงและใช้ 
         วิธีน าเสนอหลากหลาย 
 
เฉลย 
 

 6.   ข้อใดเป็นประโยชน์ของโปรแกรม Scratch  
     ก. ตกแต่งภาพ               ข. สร้างนิทาน 
 ค. พิมพ์รายงาน             ง.  ค้นหาข้อมูล   
7.    เมื่อต้องการให้ตัวละครในโปรแกรม Scratch เลี้ยวซ้าย ต้อง 
      เลือกบล็อกค าสั่งใด 

ก. เสียง                             ข. รูปร่าง 
ค. ควบคุม                          ง. การเคลื่อนที่ 

8.   เมื่อต้องการให้ตัวละครพูดค าว่า “สวัสดี” ต้องเลือกบล็อกค าสั่ง
ใด 
ก. เสียง                             ข. รูปร่าง 
ค. ควบคุม                          ง. การเคลื่อนที่ 

9.   โปรแกรม Scratch คืออะไร 
ก. โปรแกรมที่พัฒนาข้ึนเพ่ือสร้างเกมรูปแบบใหม่ ๆ 
ข. โปรแกรมที่ใช้ในการต่อบล็อกค าสั่งเพ่ือพัฒนาคอมพิวเตอร์ 
ค. โปรแกรมภาษาท่ีสั่งให้คอมพิวเตอร์ท างานด้วยการเขียน 
    ภาษาอย่างง่าย เพ่ือฝึกการเขียนค าสั่ง 
ง. โปรแกรมภาษาท่ีสามารถสร้างช้ินงานได้อย่างง่าย เช่น นิทาน 
    ที่โต้ตอบกับกับผู้อ่านได้ เกม ดนตรี เป็นต้น 

10.  ข้อใดกล่าวถึงเวทีในโปรแกรม Scratch ได้ถูกต้อง 
ก. เวทีมีขนาดกว้าง 480 หน่วย สูง 360 หน่วย 
ข. เวทีเป็นชุดค าสั่งส าหรับตัวละคร เช่น การเคลื่อนที่ รูปร่าง 
ค. พ้ืนที่แสดงรายการตัวละคร เพ่ือดูรายละเอียดของตัวละคร 
    น้ัน 
ง. เวทีมีสีเหลืองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพ้ืนหลังหรือฉากหลังได้ 

 

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

 

 
 
ค าช้ีแจง : ให้ผู้สอนประเมินผลงาน/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)  
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน/ช้ินงาน 

 

 

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 

สร้างสรรค ์
แปลกใหม่ 
และเป็นระบบ 

ผลงานมีแนวคิด 
แปลกใหม่แต่ยัง 
ไม่เป็นระบบ 
 
 

ผลงานมีความ 
น่าสนใจ แต่ยังไม่มี
แนวคิดแปลกใหม่ 

ผลงานไม่แสดง 
แนวคิดใหม่ 

4. ผลงานมีความเป็น 
   ระเบียบ 

ผลงานมีความเป็น
ระเบียบแสดงออก
ถึงความประณีต 

ผลงานส่วนใหญ่ 
มีความเป็น 
ระเบียบแต่ยังมี 
ข้อบกพร่อง 

เล็กน้อย 
 

ผลงานมีความ 
เป็นระเบียบแต่มี 
ข้อบกพร่อง 
บางส่วน 

ผลงานส่วนใหญ่ 
ไม่เป็นระเบียบ 
และมีข้อ 
บกพร่องมาก 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14–16 ดีมาก 
11–13 ดี 
8–10 พอใช ้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล 

 

 
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 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14–15 ดีมาก 
11–13 ดี 
8–10 พอใช ้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 

 

   
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 

    เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

14–15 ดีมาก 
11–13 ดี 
8–10 พอใช ้

ต่ ากว่า 8 ปรับปรุง 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 

 
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 
                                                                                     ............/.................../................ 
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 การใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2561 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 ตัวชี้วัด 

ว 4.2 ป.4/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข   

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
     1. อธิบายการเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ได้ (K) 
     2. เข้าใช้งานโปรแกรม Scratch ท้ัง 2 วิธี ตามข้ันตอนท่ีก าหนดได้ (P) 
 3. เห็นประโยชน์ของการศึกษาโปรแกรม Scratch (A) 
 

3. สาระการเรยีนรู ้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

-  การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การออกแบบ 
    โดยใช้ Storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 
-   การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับค าส่ังให้

คอมพิวเตอร์ท างาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความ
ต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างาน
ทีละขั้นค าส่ัง เมื่อพบจุดท่ีท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง  

     ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง 
-    ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานท่ีมีการ

โต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนส้ัน เล่ากิจวัตรประจ าวัน 
ภาพเคล่ือนไหว 

-    การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น
จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น 

-   ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, 
logo 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
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4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นก้อนโปรแกรม (block) น ามาต่อกัน
เพื่อสร้างรหัสค าส่ัง (Code) เพื่อส่ังให้โปรแกรม Scratch ท างานตามท่ีได้เขียนโปรแกรมไว้  
 โปรแกรม Scratch สามารถน ามาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ เช่น การสร้างนิทานท่ีโต้ตอบกับ
ผู้อ่านได้ การสร้างเกม การสร้างหุ่นยนต์ เป็นต้น 

 
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  ช่ัวโมงท่ี 1 
  กระตุ้นความสนใจ (Engage) 

1.  ครูแจ้งผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
2.  ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเข้าสู่กิจกรรม 
3.  ครูให้นักเรียนดูภาพจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป .4 หน้า 22 

จากนั้นครูตั้งค าถาม BIG QUESTION ว่า เราจะสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างไร 
   (แนวตอบ : คอมพิวเตอร์สามารถท างานตามค าส่ังได้นั้น เกิดจากการท่ีมนุษย์เขียนโปรแกรม

ขึ้นมาส่ังงานให้คอมพิวเตอร์ท างานตามค าส่ัง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นผู้เขียนโปรแกรม
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมท่ีต้องการจะเขียน ซึ่งจะต้องมีการวางแผนและล าดับขั้นตอนการส่ัง
การให้ชัดเจนก่อนเสมอ) 

4. ครูให้นักเรียนเรียนรู้ค าศัพท์ของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch จาก
ภาพในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 22 โดยครูน าอ่านและ
สะกดค าศัพท์ดังกล่าว 

 
program  ชุดค าส่ัง 

programming  การเขียนโปรแกรม 
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5.  ครูถามค าถามกระตุ้นนักเรียนจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 
หน้า 23 ว่า เราส่ังการให้คอมพิวเตอร์ท างานได้อย่างไร 

   (แนวตอบ : คอมพิวเตอร์สามารถท างานตามค าส่ังได้นั้น เกิดจากการท่ีมนุษย์เขียนโปรแกรม
ขึ้นมาส่ังงานให้คอมพิวเตอร์ท างานตามค าส่ัง) 

6. ครูถามค าถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักโปรแกรมในการเขียนส่ังการคอมพิวเตอร์หรือไม่ จากนั้นครูน าเข้า
สู่การเรียนว่า โปรแกรมในการเขียนส่ังการให้คอมพิวเตอร์ท างานตามค าส่ังนั้นมีหลายโปรแกรม แต่ท่ีเรา
ก าลังจะศึกษากันนั้นมีช่ือเรียกว่า โปรแกรม Scratch 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ส ารวจค้นหา (Explore) 

1. ครูให้นักเรียนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ป.4  หน้า 23 แล้วร่วมกันอภปิรายว่า โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เขียนขึ้นเพื่อส่ังการให้คอมพิวเตอร์ท างานได้  

2. ครูสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยใช้งานโปรแกรม Scratch หรือไม่  ถ้ามีนักเรียนคนใดเคยใช้งาน  
ให้นักเรียนออกมาเล่าให้เพื่อนในช้ันฟังว่าใช้งานอย่างไร และใช้เพื่อประโยชน์ด้านใด 

3. ครูชี้แจงว่าโปรแกรม Scratch สามารถเข้าใช้งานได้ 2 วิธี คือ การเข้าใช้งานแบบออนไลน์ และการเข้า
ใช้งานแบบออฟไลน์  

4. ครูให้นักเรียนศึกษาการเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch แบบออนไลน์ จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 24-28  

5. ครูสาธิตและอธิบายวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch เพื่อเป็นตัวอย่างให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
6. ครูให้นักเรียนเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch แบบออนไลน์ ซึ่งมีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1) เปิดเว็บเบราเซอร์โครม และป้อน https://scratch.mit.edu/ ท่ีช่องอยู่เว็บ กดแป้น Enter จะ
ปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Scratch 

2) คลิกเลือก Join Scratch 
3) ป้อนชื่อผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่ใช้ช่ือจริง 
4) ป้อนรหัสผ่านไม่น้อยกว่า 6 ตัวอักษร หรือตัวเลข และห้ามบอกรหัสผ่านแก่ผู้อื่น 
5) ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Confirm Password และคลิกถัดไป (Next) 
6) ป้อน เดือนเกิด ปี ค.ศ. เกิด เพศ และประเทศ 
7) ป้อนอีเมลของคุณครู และยืนยันอีเมล 
8) เมื่อปรากฏหน้าต่างต้อนรับ ให้คลิกปุ่ม OK Lets Go! 

https://scratch.mit.edu/
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9) แจ้งคุณครูหรือผู้ปกครองให้ยืนยันอีเมล โดยให้เข้าอีเมลและคลิก Comfirm my email address 
10) เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม ให้ตรวจสอบช่ือผู้ใช้ท่ีมุมขวาบน  

7. ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch แบบออนไลน์มีข้ันตอนการปฏิบัต
อย่างไร เพื่อทบทวนและช้ีแนะนักเรียนท่ียังไม่เข้าใจและไม่สามารถเข้าสู่โปรแกรม Scratch ได้ 

8. ครูให้นักเรียนศึกษาการเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch แบบออฟไลน์ จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 29-32  

9. ครูให้นักเรียนเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch แบบออฟไลน์ ซึ่งมีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 
1) เปิดเว็บเบราล์เซอร์โครม และป้อน https://scratch.mit.edu/download ท่ีช่องอยู่เว็บ กดแป้น 

Enter จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Scratch ให้ดาวน์โหลด 
2) เล่ือนลงมาจะพบให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Adoube AIR โดยเลือกตามระบบปฏิบัติการที่ใช้ 
3) คลิกปุ่ม Download now 
4) เมื่อเสร็จส้ินการดาวน์โหลด ให้คลิดปุ่ม Next ท่ีอยู่ด้านล่างเพื่อติดต้ัง Adobe AIR 
5) เมื่อติดต้ัง Adobe AIR เสร็จแล้ว ให้กลับมาหน้าเว็บไซต์เดิม จะพบข้ันตอนท่ี 2 ให้ดาวน์โหลด

โปรแกรม Scratch offline Editor โดยเลือกตามระบบปฏิบัติการท่ีใช้ 
6) เมื่อเสร็จส้ินการดาวน์โหลด ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ท่ีอยู่ด้านล่างเพื่อติดต้ังโปรแกรม Scratch 
7) เมื่อคลิกติดต้ังโปนแกรม Scratch จะปรากฏหน้าต่าง Open File คลิกปุ่ม Run แล้วติดต้ัง

โปรแกรม จากนั้นคลิกปุ่ม Continue 
8) รอการติดต้ังโปรแกรม Scratch เมื่อเสร็จส้ินการติดต้ังจะปรากฏหน้าต่างการเขียนโปรแกรมภาษา 

Scratch 
10. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch 

จากอินเทอร์เน็ต น าข้อมูลท่ีศึกษาได้มาสรุปและวิเคราะห์ร่วมกัน จากนั้นจัดท าป้ายนิเทศติดหน้าช้ัน
เรียน เพื่อให้นักเรียนคนอื่น ๆ ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Scratch 
 

อธิบายความรู้ (Explain) 
1. ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายโปรแกรม Scratch จากท่ีนักเรียนได้ร่วมกันศึกษาในแต่ละกลุ่มเพื่อ

แลกเปล่ียนความรู้กันภายในช้ันเรียน  
 
 
 
 

https://scratch.mit.edu/download
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กิจกรรมรวบยอด 
 ขยายความเข้าใจ (Elaborate) 

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า เหตุผลท่ีเราต้องศึกษาโปรแกรม Scratch เนื่องจากเป็นโปรแกรมภาษาท่ีสามารถ
สร้างช้ินงานอย่างง่ายได้ เช่น นิทานท่ีสามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคล่ือนไหว เกม ดนตรี เป็นต้น 
และยังสามารถแสดงช้ินงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ท าให้ผู้ท่ีศึกษาเรียนรู้
หลักการพร้อมท้ังคิดได้อย่างสร้างสรรค์ 

 ตรวจสอบผล (Evaluate) 
1.  ครูประเมินผลการท ากิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch 
2.  ครูประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคลโดยการสังเกตการตอบค าถาม 
3. ครูประเมินชิ้นงานป้ายนิเทศ เรื่อง โปรแกรม Scratch 
 

7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินก่อนเรียน  
- แบบทดสอบก่อน

เรียน หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 2 เรื่อง 
การเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายด้วย 
Scratch 

ตรวจแบบทดสอบ 
ก่อนเรียน 

แบบทดสอบก่อนเรียน ประเมินตามสภาพจริง 

7.2  การประเมินระหว่าง
การจัดกิจกรรม 
1)โปรแกรมScratch 

 
- ตรวจช้ินงาน ป้ายนิเทศ 
  เรื่อง โปรแกรม Scratch 

 
- ช้ินงาน เรื่อง โปรแกรม  
   Scratch 

 
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 

- แบบประเมิน     
  คุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 
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8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1)  หนังสือเรียน รายวิชาวิทยาการค านวณ ป.4                  
    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
         1)  ห้องเรียน 
         2)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   3)  ห้องสมุด 
 

9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

10. บันทึกผลหลังการสอน 

  
 
  
 
   

 

 

 

 

 

 

 

  

  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงชื่อ  ................................. 
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 

    ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง การใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น (1) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2561 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 ตัวชี้วัด 

ว 4.2 ป.4/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาด
และแก้ไข   

2. จุดประสงค์การเรียนรู ้
     1. อธิบายองค์ประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Scratch ได้ (K) 
     2. ปฏิบัติตามข้ันตอนการเขียนโปรแกรม Scratch เบ้ืองต้นได้ (P) 
 3. เห็นความส าคัญของการเขียนโปรแกรม Scratch (A) 
 

3. สาระการเรยีนรู ้
สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

-   การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การออกแบบ
โดยใช้ Storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 

-   การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับค าส่ังให้
คอมพิวเตอร์ท างาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความ
ต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการท างานที
ละขั้นค าส่ัง เมือ่พบจุดท่ีท าให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ท า
การแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง 

-    ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานท่ีมีการ
โต้ตอบกับผู้ใช้ การ์ตูนส้ัน เล่ากิจวัตรประจ าวัน 
ภาพเคล่ือนไหว 

-    การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะ
ช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น 

-   ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, 
logo 

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
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4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  การเขียนโปรแกรม Scratch คือ การเขียนสคริปต์ให้ตัวละครแต่ละตัวรวมทั้งฉาก ท างานร่วมกันโดยท่ีตัว
ละครแต่ละตัวรวมทั้งฉาก สามารถมีได้หลายสคริปต์หรือไม่มีสคริปต์ ซึ่งโปรแกรม Scratch สามารถน ามาพัฒนา
ในเชิงสร้างสรรค์ได้ เช่น การสร้างนิทาน การสร้างเกม ดนตรี ภาพเคล่ือนไหว เป็นต้น 
  โปรแกรม Scratch มีองค์กระกอบหลักท้ังหมด 7 องค์ประกอบ ดังนี ้

1) แถบเมนู  
2) กลุ่มบล็อก 
3) ข้อมูลเวที หรือตัวละครที่ถูกเลือก 
4) เวที 
5) บล็อกในกลุ่มท่ีเลือก  
6) พื้นท่ีท างาน  
7) รายการตัวละคร และเวทีท่ีใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบัน  

 

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 ชั่วโมงที่ 1 
1. ครูสนทนากับนักเรียนโดยน าเข้าสู่การเรียนว่า จากท่ีนักเรียนได้ศึกษาและสืบค้นเรื่องโปรแกรม Scratch 

ในช่ัวโมงก่อนหน้านั้น นักเรียนจะเห็นว่าโปรแกรม Scratch มีคุณสมบัติท่ีหลากหลาย ซึ่งเหมาะส าหรับ
การน ามาเป็นเครื่องมือท่ีช่วยจุดประกายความคิดและจิตนาการของนักเรียน ท าให้นักเรียนได้ แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นช้ินงานท่ีน่าสนใจ นอกจากนี้  โปรแกรม Scratch ยังเป็นโปรแกรมท่ี
เรียนรู้ได้ง่ายและสนุก 
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2. ครูสนทนากับนักเรียนว่าถ้าครูต้องการให้แมวหรือตัวละครที่ปรากฏในโปรแกรมพูดว่า สวัสดีตอนเช้า จะ
ท าได้หรือไม่ อย่างไร 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา 

1. ครูให้นักเรียนดูภาพจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 34-35 
เกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรม Scratch  

2. ครูอภิปรายว่า หากต้องการให้แมวหรือตัวละครท าตามค าส่ังของเราได้นั้นเราจะต้องเขียนโปรแกรม
ค าส่ังเพื่อป้อนให้โปรแกรมท าตามค าส่ังได้ จากช่ัวโมงท่ีผ่านมาเราเรียนรู้วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมแล้ว 
แต่การท่ีจะเขียนโปรแกรมค าส่ังได้นั้นส่ิงท่ีจะต้องศึกษาเพิ่มเติม คือ องค์ประกอบของโปรแกรม 
Scratch  

 ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจ 
1. ครูอธิบายควบคู่กับภาพองค์ประกอบของโปรแกรม Scratch จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 

เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 34-35 ว่าองค์ประกอบหลักของโปรแกรม Scratch มีดังนี้ 
1) แถบเมนูเครื่องมือ  
2) เครื่องมือเวที 
3) ข้อมูลเวที หรือตัวละครที่ถูกเลือก  
4) บล็อกโปรแกรมค าส่ัง 
5) ชุดค าส่ังของบล็อกท่ีเลือก 
6) พื้นท่ีท างาน  
7) เวที 
8) รายการตัวละคร และเวทีท่ีใช้ในโปรเจกต์ปัจจุบัน 

9) ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของโปรแกรม Scratch จากหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 36 

10) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า โปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch มีโครงสร้างหลัก 3 ส่วน ดังนี้ 
1) พื้นท่ีเขียนสคริปต์ หรือพื้นท่ีเขียนโปรแกรมเพื่อส่ังให้ตัวละครหรือเวทีท าตามค าส่ังท่ีต้องการ โดย

สามารถส่ังการได้จากบล็อกโปรแกรมค าส่ัง 
2) เวที เป็นส่วนท่ีแสดงผลการท างานของสคริปต์ เสียง ฉาก ซึ่งเวทีจะมีขนาด 480 x 360 หน่วย 
3) ห้องแต่งตัว เป็นภาพของตัวละคร ซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงภาพตัวละครได้ตามความต้องการ โดย

ตัวละครสามารถเปล่ียนแปลงชุด หรือเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีต้องการได้ 
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11) ครูให้นักเรียนพิจารณาบล็อกโปรแกรมค าส่ัง จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ป.4 หน้า 37-39 ซึ่งเป็นบล็อกค าส่ังโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ส่ังการให้โปรแกรม 
Scratch ท างานตามท่ีได้ออกแบบไว้ โดยมีบล็อกค าส่ังพื้นฐาน ดังนี้ 

1) การเคล่ือนท่ี เช่น เคล่ือนท่ีไปข้างหน้า หมุนไปทางขวา 
2) รูปร่าง เช่น สลับชุด เปล่ียนขนาด 
3) เสียง เช่น เล่นกลอง เล่นเสียงสัตว์ 
4) ปากกา เช่น สีปากกา ยกปากกาข้ึน 
5) ควบคุม เช่น วนซ้ า ตรวจสอบเงื่อนไข 
6) ก าลังรับรู้ เช่น ระดับเสียง คลิกเมาส์ 
7) เหตุการณ์ เช่น สร้างตัวแปร สร้างรายการ 
8) โอเปอเรเตอร์ เช่น บวก เช่ือม และ 

12) ครูให้นักเรียนคลิกเลือกบล็อกโปรแกรมค าส่ังตามท่ีระบุข้างต้นบนหน้าจอโปรแกรม Scratch ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนเข้าใจค าส่ังพื้นฐานต่าง ๆ ในบล็อกค าส่ังมากขึ้น เมื่อนักเรียนคลิกเลือก
ค าส่ังต่าง ๆ จากหน้าจอโปรแกรมค าส่ังครูอาจถามว่า แต่ละค าส่ังท าหน้าท่ีใดบ้าง ให้นักเรียนอภิปราย
ร่วมกันในช้ันเรียน 

13) ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมฝึกทักษะ Com Sci โดยให้นักเรียนสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อสมัครสมาชิกเว็บไซต์ 
Scratch แล้วบันทึกข้อมูลตามหัวข้อท่ีก าหนดลงในสมุด 

 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน ชั่วโมงที่ 2 

 ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยให้นักเรียนสืบค้นและหาวิธีการท าให้ตัวละครในโปรแกรม 

Scratch พูดค าว่า “สวัสดีประเทศไทย” โดยให้เวลาสืบค้นและท าให้ตัวละครพูดภายในเวลา 20 นาที 
2. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาน าเสนอส่ิงท่ีนักเรียนสืบค้นได้หน้าช้ันเรียน ปัญหาอุปสรรคท่ีเจอจากการ

ท างานในโปรแกรม Scratch และสรุปว่ากลุ่มของนักเรียนสามารถท าให้ตัวละครพูดตามค าส่ังท่ีก าหนด
ได้หรือไม่ 

3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาค้นคว้าการเขียนโปรแกรม Scratch จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน 
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 41-43 

4. ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Scratch โดยให้ตัวละครพูดค าว่า “สวัสดี
ประเทศไทย” จนได้ข้อสรุปว่า การก าหนดให้ตัวละครพูดได้นั้นจะต้องออกแบบซอฟต์แวร์อย่างชัดเจน
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และน าไปเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scratch ซึ่งการออกแบบซอฟต์แวร์จะต้องออกแบบโดยใช้
ผังงาน 

5. ครูให้นักเรียนแต่ละคนสร้างตัวละครและก าหนดค าพูดท่ีต้องการให้ตัวละครพูดตามความคิดสร้างสรรค์
ของนักเรียน โดยน าเสนอบนเวทีในโปรแกรม Scratch ตามข้ันตอนท่ีได้ศึกษามาข้างต้น ซึ่งเริ่มจากการ
ออกแบบผังงาน 

 ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละคนเดินเย่ียมชมผลงานการสร้างตัวละครของเพื่อน ๆ ภายในช้ันเรียน ท่ีได้สร้างสรรค์

ขึ้นผ่านโปรแกรม Scratch และให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน 
2. ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch 
3. ครูให้นักเรียนท าใบงานท่ี 2.2 เรื่อง บล็อกค าส่ัง 

 
กิจกรรมรวบยอด 
 ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าค าตอบ 
      1. ครูอภิปรายร่วมกันกับนักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch จนได้ข้อสรุปว่า โปรแกรม Scratch เป็น  
             โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งท่ีพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน     
             รูปแบบของกราฟิก สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสนุกสนานกับการเรียนรู้ ฝึกกระบวนการคิดเป็นขั้น 

เป็นตอนอย่างสร้างสรรค์  สามารถสร้างช้ินงานได้ตามความต้องการหรือจินตนาการ  
2. ครูถามค าถามนักเรียนว่า การฝึกเขียนโปรแกรมมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร 

 (แนวตอบ : การฝึกเขียนโปรแกรมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สะท้อนความคิดท่ีได้
ออกมาเป็นผลงาน นอกจากนี้ การเขียนโปรแกรมจะช่วยให้เกิดการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่ม
จากความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ปัญหาและน าไปสู่การหาค าตอบอย่างเป็นระบบ) 

 ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน 
1.  ครูประเมินผลการท ากิจกรรมกลุ่ม การร่วมกันสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Scratch 
2.  ครูประเมินพฤติกรรมการท างานรายบุคคลโดยการสังเกตการตอบค าถาม 
3.  ครูตรวจใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch 
4.  ครูตรวจใบงานท่ี 2.2 เรื่อง บล็อกค าส่ัง 
5.  ครูประเมินการน าเสนองานหน้าช้ันเรียนของนกัเรียนจากการท ากิจกรรมกลุ่มเกี่ยวกับการเขียน

โปรแกรม Scratch 
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7. การวัดและประเมินผล 
รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

7.1  การประเมินก่อนเรียน  
- พฤติกรรมการ

ท างานรายบุคคล 

 
สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

 
สังเกตพฤติกรรม 
การท างานรายบุคคล 

 
ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

7.2  การประเมินระหว่าง
การจัดกิจกรรม 
1)  ส่วนประกอบของ

โปรแกรม 
Scratch 

 
 
- ตรวจใบงานท่ี 2.1 เรื่อง  
  ส่วนประกอบของ 
  โปรแกรม Scratch 

 
 
- ใบงานท่ี 2.1 
 

 
 
ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

2)  บล็อกค าส่ัง - ตรวจใบงานท่ี 2.2 เรื่อง  
  บล็อกค าส่ัง 

- ใบงานท่ี 2.2    ร้อยละ 60  
ผ่านเกณฑ์ 

3)  พฤติกรรมการ
ท างานกลุ่ม 

- สังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
  การท างานกลุ่ม 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

4)  คุณลักษณะ     
   อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน     
  คุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 
 

 
8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1)  หนังสือเรียน รายวิชาวิทยาการค านวณ ป.4                  

 2)  ใบงานใบงานท่ี 2.1 เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch 
    3)  ครูตรวจใบงานท่ี 2.2 เรื่อง บล็อกค าส่ัง 

    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
         1)  ห้องเรียน 
         2)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
   3)  ห้องสมุด 
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ใบงานที ่2.1 
เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch 

ค าช้ีแจง : บอกส่วนประกอบและการท างานของโปรแกรม Scratch ตามตัวเลขที่ระบุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หมายเลข 1 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

2. หมายเลข 2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. หมายเลข 3 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     
 
 

3 

1 2 
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เฉลย 

พื้นที่เขียนสคริปต์ หรือพื้นท่ีเขียนโปรแกรมเพื่อส่ังให้ตัวละครหรือเวทีท าตามค าส่ังท่ีต้องการ โดยสามารถ
ส่ังการได้จากบล็อกโปรแกรมค าส่ัง ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม 
 

ห้องแต่งตัว เป็นภาพของตัวละคร ซึ่งสามารถเปล่ียนแปลงภาพตัวละครได้ตามความต้องการ โดยตัว
ละครสามารถเปล่ียนแปลงชุด หรือเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีต้องการได้ 
 

เวที เป็นส่วนท่ีแสดงผลการท างานของสคริปต์ เสียง ฉาก หรือพื้นหลัง ซึ่งเวทีจะมีขนาด 480 x 360 

หน่วย ถ้าพื้นหลังท่ีใช้มีขนาดใหญ่กว่า โปรแกรม Scratch จะลดขนาดพื้นหลังนั้นโดยอัตโนมัติ 

ใบงานที ่2.1 
เรื่อง ส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch 

ค าช้ีแจง : บอกส่วนประกอบและการท างานของโปรแกรม Scratch ตามตัวเลขที่ระบุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หมายเลข 1 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. หมายเลข 2 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. หมายเลข 3 

 
 
 
 
 
 

1 

3 

2 
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ใบงานที ่2.2 
เรื่อง บล็อกค าสั่ง 

 
ค าช้ีแจง : จงบอกชื่อพร้อมอธิบายหน้าที่ของบลอ็กค าสั่งต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

บล็อกค าส่ัง การท างาน 
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เฉลย ใบงานที ่2.2 
เรื่อง บล็อกค าสั่ง 

 
ค าช้ีแจง : จงอธิบายหน้าที่ของบลอ็กค าสั่งต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

บล็อกค าส่ัง การท างาน 
 
 

การเคลื่อนที่ เช่น เคล่ือนท่ีไปข้างหน้า หมุนไปทางขวา 
 

 
 

ควบคุม เช่น วนซ้ า ตรวจสอบเงื่อนไข 
 

 
 

รูปร่าง เช่น สลับชุด เปล่ียนขนาด 
 

 
 

ก าลังรับรู้ เช่น ระดับเสียง คลิกเมาส์ 
 

 
 

เสียง เช่น เล่นกลอง เล่นเสียงสัตว์ 
 

 
 

โอเปอเรเตอร์ เช่น บวก เช่ือม และ 
 

 
 

ปากกา เช่น สีปากกา ยกปากกาข้ึน 
 

 
 

ตัวแปร เช่น สร้างตัวแปร สร้างรายการ 
 

 

9. ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 

 

  ข้อเสนอแนะ    
        
                                                                  ลงชื่อ  ................................. 
                                                                            ( ................................ ) 
                                                                ต าแหน่ง   ....... 



  

 

60 
 

10. บันทึกผลหลังการสอน 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                    อาจารย์ผู้สอน      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เร่ือง การใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น (2) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เร่ือง  การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

วิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ภาคเรียน  1   ปีการศึกษา  2561 
 

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 1.1 ตัวชี้วัด 
    ว 4.2  ป.4/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างงา่ยโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ และตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไข   

 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     1.  อธิบายล าดับข้ันตอนการเขียนโปรแกรม Scratch ให้มีเสียงได้อย่างถูกต้อง (K) 
  2.  อธิบายล าดับข้ันตอนการสร้างฉากประกอบตัวละครในโปรแกรม Scratch ได้อย่างถูกต้อง (K) 
     3.  สืบค้นข้อมูลการใช้งานโปรแกรมScratch (P) 
 4.  สนใจใฝ่รู้ในการศึกษา (A) 
 5.  เห็นความส าคัญของการใช้งานโปรแกรม Scratch (A) 

 
3. สาระการเรยีนรู ้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
- การออกแบบโปรแกรมอย่างง่าย เช่น การออกแบบ

โดยใช้ storyboard หรือการออกแบบอัลกอริทึม 
- การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าส่ัง ให้

คอมพิวเตอร์ท างาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม ความ
ต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ การท างาน
ทีละค าส่ัง เมื่อพบจุดท่ีท าให้ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง  
ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง 

- ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานท่ีมี การ
ตอบโต้กับผู้ใช้ การ์ตูนส้ัน เล่ากิจวัตรประจ าวัน 
ภาพเคล่ือนไหว 

- การฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่น

พิจารณาตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
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จะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น 

- ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, 
logo 

 

 

4. สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
 โปรแกรม Scratch สามารถน ามาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ เช่น การสร้างนิทาน การสร้างเกม เป็นต้น 
การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างล าดับของค าส่ังให้คอมพิวเตอร์ท างาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมี
ข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบ การท างานทีละค าส่ัง เมื่อพบจุดท่ีท าให้ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง ให้ท าการแก้ไขจนกว่าจะได้
ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง 
 ตัวอย่างโปรแกรมท่ีมีเรื่องราว เช่น นิทานท่ีมีการตอบโต้กับผู้ใช้การ์ตูนส้ัน เล่ากิจวัตรประจ าวัน 
ภาพเคล่ือนไหวการฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดี
ยิ่งขึ้น 

 
5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 

1) ทักษะการคิดเชิงค านวณ   
2) ทักษะการส่ือสาร   
3) ทักษะการแก้ปัญหา 

 4) ทักษะการท างานร่วมกัน    
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

1. มีวินัย    
2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั่นในการท างาน 
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6. กิจกรรมการเรยีนรู ้
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน ชั่วโมงที่ 1 
 

1. ครูสนทนากับนักเรียนโดยถามนักเรียนว่า นักเรียนทราบหรือไม่ว่า วันนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไร 
แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม จากนั้นครูแจ้งช่ือเรื่องท่ีจะเรียนรู้  

2. ครูทบทวนความรู้เดิมท่ีเรียนมาในช่ัวโมงท่ีแล้วว่า โปรแกรม Scratch สามารถท าให้ตัวละครโต้ตอบกัน
ได้หรือไม่ 

              (แนวตอบ : โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งท่ีพัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบของกราฟิก ลากแล้ววาง นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย สนุกสนานกับการเรียนรู้ ฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างสร้างสรรค์  
สามารถสร้างช้ินงานได้หลากหลายตามความต้องการหรือตามจินตนาการ เช่น การสร้างการเคล่ือนไหว 
สร้างเป็นเรื่องราว สร้างเกม หรือด้านดนตรีตลอดจนงานศิลปะ เป็นต้น) 

3.  นักเรียนคิดว่า โปรแกรม Scratch สามารถท าให้ตัวละครพูดมีเสียงตอบโต้กันได้หรือไม่ 
         (แนวตอบ : ตัวละครสามารถพูดตอบโต้กันได้ โดยอาจจะมีเรื่องราว หรือสถานการณ์ต่างๆ และ

มีค าพูดท่ีพูดประกอบกับเหตุการณ์ โดยสามารถพูดแบบมีเสียง โดยใช้การเขียนโปรแกรม Scratch ให้มี
เสียงได้) 

 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ขั้นที่ 1 การก าหนดปัญหา 

1. ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 45 เรื่อง การ
เขียนโปรแกรม Scratch ให้มีเสียง โดยครูอธิบายถึงว่าการใช้งานโปรแกรม Scratch สามารถท่ีจะท าให้
ตัวละครเครื่องไหว และมีค าพูดประกอบได้แล้ว ยังสามารถใส่เสียงเพื่อให้ตัวละครพูดออกมาอย่างมีเสียง
ได้ 

ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจกับปัญหา 
1. ครูอธิบายการเขียนโปรแกรม Scratch ให้มีเสียง โดยอธิบายเนื้อหาว่าการเขียนโปรแกรม Scratch ให้มี

เสียงนั้นต้องเริ่มจาก 
1) ขั้นที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ หรือปัญหาว่าเราจะสร้างสรรค์ตัวละครให้มีบทสนทนาอย่างไร

บ้าง โดยควรก าหนดบทสนทนาให้เข้ากับฉากหลัง และสถานการณ์ต่าง  ๆ ยกตัวอย่างตามใน
หนังสือเรียนหน้า 46 เช่น ต้องการใช้ตัวละครพูดว่า “สวัสดีประเทศไทย”และมีเสียง “เหมียว”  

2) ขั้นท่ี 2 การวางแผนการแก้ปัญหา ต้องวางแผนการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจะน าไปเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ 
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3) ขั้นที่ 3 การออกแบบซอฟต์แวร์ โดยออกแบบออกมาในรูปของผังงาน ตามหนังสือเรียน 
                   ครูอาจจะเขียนการออกแบบ อธิบายข้ันตอนต่าง ๆ ของการเขียนผังงานลงบนกระดานด า  

2. เมื่อนักเรียนออกแบบโดยการเขียนโปรแกรม scratch ให้มีเสียง ออกมาในรูปผังงานเรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นน าผังงานท่ีเราออกแบบมาเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scratch โดยการเปิดโปรแกรม 

Scratch ขึ้นมา เพื่อท าผังงานท่ีออกแบบไว้ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1) กดเลือกปุ่มควบคุม และลากบล็อกค าส่ังในโปรแกรมเมื่อถูกคลิก ตามตัวอย่างในหน้าท่ี 40 วางใน

พื้นท่ีเขียนโปรแกรม 

2) กดเลือกบล็อกรูปร่าง และลากบล็อก พูดสวัสดีต่อเข้ากับบล็อกเมื่อถูกคลิก 

3) แก้ไขข้อความในบล็อก พูดสวัสดี เป็น พูดสวัสดีประเทศไทย ตามในหนังสือเรียน 

4) เลือกเสียงและเลือกบล็อก เล่นเสียงเหมียวจนจบ ต่อในด้านล่างของบล็อก พูดสวัสดีประเทศไทย 

5) คลิกธงสีเขียวเพื่อให้โปรแกรมท างานตามท่ีเราเลือกใส่บล็อกต่างๆไว้ 

6) บันทึกโปรแกรม โดยตรวจสอบความถูกต้องจากการสร้างเสียงพูด และการคลิกเลือกสัญลักษณ์ต่าง 

ๆ เพื่อให้โปรแกรมท างาน และเกิดเสียงท่ีถูกต้องอย่างท่ีเราต้องการ 

3. หลังจากท่ีนักเรียนได้สร้างเสียงให้กับตัวละครสามารถส่ือสารกันได้เรียบร้อยแล้ว ต่อมาจะเป็นการสร้าง

ฉากให้กับตัวละคร เพื่อเป็นการประกอบเป็นเหตุการณ์ หรือตามสถานการณ์ท่ีนักเรียนต้องการ 

4. ครูให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 48  เรื่อง การ

สร้างฉากประกอบตัวละครในโปรแกรม Scratch ซึ่งฉากจะมีองค์ประกอบ คือ การเลือกพิกัด และการ

สร้างฉากประกอบ โดยการเลือกพิกัด หรือเลือกการเคล่ือนท่ี ให้นักเรียนเลือกพิกัด หรือการเคล่ือนท่ีโดย

ก าหนดค่า X และ Y ตามหนังสือเรียน 

5. เมื่อเลือกพิกัดหรือการเคล่ือนท่ีของตัวละครได้เรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถเลือกฉากหลังตามท่ีต้องการ

ได้ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1) คลิกท่ีปุ่มน าเข้าเพื่อเลือกพื้นหลังของฉากจากคลังพื้นหลัง 

2) ให้คลิกเลือกท่ีหมวดพื้นหลัง และคลิกท่ีปุ่มตกลง 

3) จะปรากฏพื้นหลังฉากหลังของละครในแบบต่าง ๆ มาให้เลือกฉากท่ีต้องการ และคลิกท่ีปุ่มตกลง 
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ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
1.   ครูให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากส่ือสังคมออนไลน์ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Youtube เรื่อง บท

สนทนาโต้ตอบ ตามลิงก์ ท่ีแนบมา https://www.youtube.com/watch?v=WYGqrFvTj_k เพื่อให้
นักเรียนสามารถศึกษาได้เพิ่มเติม และมองเห็นภาพมากขึ้น 

2.   นักเรียนสามารถไปศึกษาเนื้อหา เรื่อง ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ได้จากการแสกน QR 
CODE ในหนังสือเรียนหน้า 50 เพื่อศึกษาเนื้อหาในเรื่องนี้ให้เข้าใจมากขึ้น 

3.   ครูให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างการท าให้ตัวละครเคล่ือนท่ีจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 51-52  

4.   ครูให้นักเรียนใช้โปรแกรม scratch สร้างตัวละครให้เคล่ือนท่ีตามข้ันตอนท่ีระบุไว้ในหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 51-52 

5.   ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม หรืออภิปรายร่วมกับเพื่อนในช้ันเรียนในประเด็นท่ีเป็นปัญหา หรือเกิดข้อ
สงสัย 

6.   ครูอภิปรายกับนักเรียนว่า ตัวละครสามารถเคล่ือนท่ีไปยังต าแหน่งใดก็ได้ภายในกรอบเวที โดยตัวละครจะ
เคล่ือนท่ีแบบเส้นตรง  

 
กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน ชั่วโมงที่ 2 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า (ต่อ) 

1.   ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมฝึกทักษะ Com Sci ซึ่งให้นักเรียนใช้โปรแกรม Scratch ในการสร้างเครื่องดนตรี 
เสียงดนตรี หรือวงดนตรีที่นักเรียนช่ืนชอบตามความต้องการของนักเรียน โดยครูก าหนดให้นักเรียนสร้าง
ตัวละคร เพิ่มค าส่ังเสียงให้ตัวละคร ทดลองหาวิธีท่ีท าให้เครื่องดนตรีโต้ตอบกันได้ โดยให้นักเรียนศึกษา
ค าส่ังในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป .4 และสร้างสรรค์ช้ินงานขึ้นมา 
โดยก าหนดระยะเวลาในการท า 30 นาที จากนั้นครูจะเดินไปตรวจช้ินงานของนักเรียนแต่ละคนภายใน
ห้อง 
(หมายเหตุ : ครูเริ่มประเมินนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการท างานรายบุคคล) 

2.   หลังจากท่ีสร้างช้ินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเขียนสรุปล าดับขั้นตอนการท างานลงในสมุด โดย
ระบุว่าในการท ากิจกรรมนักเรียนคิดว่าขั้นตอนใดบ้างท่ีท าแล้วสนุกท่ีสุด ขั้นตอนใดยากท่ีสุด พร้อมบอก
เหตุผลประกอบ และน ามาพูดคุยแลกเปล่ียนกับเพื่อนในช้ันเรียน 

3.   ครูอธิบายการเขียนโปรแกรมภาษา Scratch ว่าสามารถเพิ่มเติมทักษะต่าง ๆ เช่น เพิ่มความรู้ให้กับผู้เรียน
ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และการส่ือสาร ร่วมไปถึงส่งเสริมให้สามารถใช้ความคิดทางด้านการ

https://www.youtube.com/watch?v=WYGqrFvTj_k
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วิเคราะห์ปัญหา หรือส่ิงต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนได้ 
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท ากิจกรรม 

ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ 
1.   ครูถามค าถามท้าทายการคิดขั้นสูง ในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป .4 

หน้า 54 กับนักเรียนว่า เราจะน าความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของเราได้
อย่างไรบ้าง ให้นักเรียนภายในห้องช่วยกันอภิปรายหาค าตอบ 
   (แนวตอบ : เราสามารถน าความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้ใน
เรื่อง การเขียนออกแบบตัวละครต่าง ๆ การคิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ โดยการสร้างสรรค์
ช้ินงานนี้จะท าให้เราเกิดการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถฝึกเรื่องการคิด
ไปใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันได้) 

2. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้แต่ละกลุ่มเล่นเกมกับ Com Sci จาหหนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 55 ซึ่งเป็นการสร้างเกมเขาวงกตจากโปรแกรม Scratch 
โดยก าหนดส่ิงท่ีนักเรียนต้องสร้าง ดังนี้ 
2.1 วาดรูปฉากเขาวงกต โดยใช้สีท่ีต่างกันระหว่างก าแพงของเขาวงกต กับจุดเส้นชัยทางออก 
2.2 เพิ่มตัวละครลูกบอลท่ีจะเคล่ือนท่ีเข้าไปในเขาวงกต 

3.  ครูก าหนดเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีนักเรียนต้องใช้ไว้ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ป.4 หน้า 55-56 ให้นักเรียนท าตามเครื่องมือท่ีก าหนดให้ 

4. ครูให้นักเรียนตรวจสอบตนเองหลังจากเรียนจบหน่วยที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย 

Scratch ใหต้รวจสอบตนเองตามความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละข้อ พร้อมเขียนบอกสัญลักษณ์ท่ีตรงกับระดับ

ความสามารถของตนเอง ในหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน้า 56 

5.   ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ท่ีได้เรียนมาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายด้วย Scratch 

 
กิจกรรมความคิดรวบยอด 
ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 

1.   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายเรื่องการเขียนโปรแกรม Scratch ให้มีเสียง โดยครูถามนักเรียน
ภายในห้องเรียนว่า นักเรียนได้อะไรจากการท ากิจกรรมสร้างสรรค์ตัวละครและฉากจากโปรแกรม 
Scratch ให้นักเรียนภายในห้องเรียนช่วยกันตอบค าถาม 

2.   ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระส าคัญของหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย 
Scratch ครูจะสรุปและอ่านเนื้อหาในหน้า 49 ในหนังสือเรียนให้นักเรียนฟัง 



  

 

67 
 

3.   ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสอบถามเนื้อหาเรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 
4. ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมสร้างเสริมการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อสร้างโปรเจกต์ 

“เหล่ียมส้ม กลมม่วง” ให้นักเรียนอ่านรายละเอียดในหนังสือเรียนหน้า 58-59 และให้นักเรียนท าตาม  
ขั้นตอนท่ีก าหนดมาให้ พร้อมส่งครูในช่ัวโมงถัดไป 

5. ครูให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันเพื่อระดมความคิด หรือซักถามข้อสงสัยในการสร้างโปรเจกต์  
“เหล่ียมส้ม กลมม่วง” 

6. ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้ของนักเรียนหลังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย scratch 

ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน 
1.  ครูให้นักเรียนออกมานเสนอโปรเจกต์ “เหล่ียมส้ม กลมม่วง” โดยเขียนในโปรแกรม scratch 
2. ครูตรวจสอบผลการท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย 

Scratch 
3. ครูประเมินผล โดยการสังเกตการตอบค าถาม การร่วมกันท าผลงาน และจากการน าเสนอผลงาน 
4. ครูตรวจการตรวจสอบตนเองของนักเรียน 
5. ครูตรวจสมุดประจ าตัว 

 
 
7. การวัดและประเมินผล 

รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
7.1  การประเมินระหว่างการ

จัดกิจกรรม 
1)  การสร้างเกมเขาวงกต

จากโปรแกรมScratch 

 
- ตรวจช้ินงานเขาวงกต 
  จากโปรแกรม  
  Scratch 

 
- ช้ินงานเขาวงกตจาก 
   โปรแกรม Scratch 

 
 
ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

2)  กิจกรรมฝึกทักษะ 
Com Sci 

- ตรวจสมุดประจ าตัว - สมุดประจ าตัว 
 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 

3)  การน าเสนอผลงาน - ประเมินการน าเสนอ   
  ผลงาน 

- ผลงานท่ีน าเสนอ 
 

ระดับคุณภาพ 2  
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 
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รายการวัด วิธีวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 
6)  คุณลักษณะ     

   อันพึงประสงค์ 
 

- สังเกตความมีวินัย  
  ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่น 
  ในการท างาน 

- แบบประเมิน     
  คุณลักษณะ              
  อันพึงประสงค์ 

ระดับคุณภาพ 2  
ผ่านเกณฑ์ 
 

7.2  การประเมินหลังเรียน  
- แบบทดสอบหลังเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง การเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายด้วย Scratch 

ตรวจแบบทดสอบ              
หลังเรียน 

แบบทดสอบหลังเรียน ประเมินตามสภาพจริง 

 

8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู ้
    8.1 สื่อการเรียนรู้ 
    1)  หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ป.4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียน 
              โปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch 
    2)  Power Point เรื่อง ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วย Scratch 
    8.2 แหล่งการเรียนรู้ 
         1)  ห้องเรียน 
         2)  ห้องสมุด 
         3)  แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 

 

9 ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

                                                                                                    อาจารย์ผู้สอน      
 

 ปัญหา/อุปสรรค 
      
      
 แนวทางการแก้ไข 
      
      
 

  ด้านความรู้ 
      
      
  ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
      
      
  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      
      
         ด้านความสามารถทางเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)  
      
      
  ด้านอื่น ๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมท่ีมีปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี))  
      
      
 


