
สำ�หรับครู เท่�นั้น ลิขสิทธิ์ สสวท.  ห้�มเผยแพร่หรือแจกจ่�ยบนสื่อส�ธ�รณะ ห้�มจำ�หน่�ย



คำ�ชี้แจง
 
 สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ได้พัฒน�หลักสูตรวิช� 
คอมพิวเตอร์อย่�งต่อเนื่อง โดยมีก�รประก�ศใช้หลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ ๒๕๒๘ ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย 
และมีก�รประก�ศใช้ในระดับมัธยมศึกษ�ตอนต้นและมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ และมีก�รปรับปรุง 
หลกัสตูรอย�่งตอ่เนือ่ง ตอ่ม� มกี�รประก�ศใชห้ลกัสตูรก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�นพทุธศกัร�ช ๒๕๕๑ (ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
และกำ�หนดให้ร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ส�ระที่ ๔ เทคโนโลยี กลุ่มส�ระ
ก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส�ระก�รเรียนรู้พื้นฐ�นสำ�หรับนักเรียนทุกช่วงชั้น

 คู่มือครูเล่มนี้เป็นคู่มือประกอบร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ)  
ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ ๓ ซึ่งมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน สร้�งสรรค์ผลง�น 
ด้วยภ�ษ�ไพทอน สร้�งสรรค์ผลง�นด้วย Scratch ก�รประมวลผลข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และก�รใช้เทคโนโลยี
ส�รสนเทศอย�่งรูเ้ท�่ทัน ซ่ึงเป็นพืน้ฐ�นท่ีสำ�คญัตอ่ก�รนำ�ไปใชช้วิีตประจำ�วนัโดยก�รจดัก�รเรยีนรูแ้บง่เปน็กจิกรรมต�่ง ๆ  
เพือ่เปน็แนวท�งใหค้รผููส้อนใชใ้นก�รว�งแผนก�รจดัก�รเรยีนรูใ้หบ้รรลจุดุประสงค์ทีต่ัง้ไว ้และส�ม�รถนำ�ไปจัดก�รเรยีนรู้
โดยใช้เวล� ๔๐ ชั่วโมง ใน ๑ ภ�คเรียน หรือขึ้นอยู่กับคว�มเหม�ะสมและคว�มพร้อมของโรงเรียน 
 
 สสวท. หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�คู่มือครูร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 
เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สอน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่�ย ที่จะช่วยให้ก�รจัดก�รศึกษ�ด้�นวิทย�ศ�สตร์มีประสิทธิภ�พ 
และประสิทธิผล ห�กมีข้อเสนอแนะใดที่จะทำ�ให้คู่มือครูเล่มนี้มีคว�มสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โปรดแจ้ง สสวท. ทร�บด้วย 
จะขอบคุณยิ่ง

(ศ�สตร�จ�รย์ชูกิจ ลิมปิจำ�นงค์)
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร



คำ�แนะนำ�ก�รใช้คู่มือคร ู

ร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ)

 คู่มือครูเล่มนี้ประกอบด้วย 14 กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีจุดประสงค์ก�รเรียนรู้ ทักษะกระบวนก�ร คว�มรู้เดิม 
ที่นักเรียนต้องมี ส�ระสำ�คัญ สื่อและอุปกรณ์ แนวท�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบ ก�รวัด 
และประเมินผล สื่อและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะอื่น ๆ รวมถึงภ�คผนวกซึ่งมีแบบประเมินและเกณฑ์ 
ก�รประเมินแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้ผู้สอนจะเป็นผู้ดำ�เนินก�รจัดก�รเรียนรู้ และเพื่อให้ก�รเรียนรู้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น 
ควรใช้คู่กับหนังสือเรียน ร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 
ส�ระก�รเรียนรู้เทคโนโลยี กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น
พุทธศักร�ช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อให้ผู้เรียนส�ม�รถเรียนรู้ในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนได้ และส�ม�รถบรรลุ 
4 ตัวชี้วัด คือ

 1. พัฒน�แอปพลิเคชันที่มีก�รบูรณ�ก�รกับวิช�อื่นอย่�งสร้�งสรรค์
 2. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำ�เสนอข้อมูลและส�รสนเทศ ต�มวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
  หรือบริก�รบนอินเทอร์เน็ตที่หล�กหล�ย
 3. ประเมินคว�มน่�เช่ือถือของข้อมูล วิเคร�ะห์สื่อและผลกระทบจ�กก�รให้ข่�วส�รที่ผิด เพื่อก�รใช้ง�นอย่�ง 
  รู้เท่�ทัน
 4. ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งปลอดภัยและมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติต�มกฎหม�ยเกี่ยวกับ 
  คอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม
 
 กิจกรรมในคู่มือครูนี้มีคว�มสอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยกำ�หนดเวล�ในก�รเรียนรู้จำ�นวน 40 ชั่วโมง ก�รจัดกิจกรรม
ก�รเรียนรู้จะดำ�เนินต�มลำ�ดับตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 ถึง 14 ร�ยละเอียดดังต�ร�งต่อไปนี ้



 กิจกรรมที ่                          เรื่อง                                           ตัวช้ีวัด      ใช้กับหนังสือเรียน       เวล�    หม�ยเหตุ                                                                                                                                                 

                                                                                                                             บทที่              (ช่ัวโมง)

หม�ยเหต ุ
 1. สำ�หรับด้�นก�รเขียนโปรแกรมนั้น ในคู่มือครูเล่มนี้จะนำ�เสนอ 3 ส่วน คือ ภ�ษ�ไพทอน กิจกรรมที่ 7 – 8 โปรแกรม  
  Scratch กิจกรรมที่ 9 - 10 และ KidBright ซึ่งผู้สอนส�ม�รถเลือกสอนได้ต�มคว�มเหม�ะสมของผู้เรียน
 2. ส่วนท้�ยเล่มมีภ�คผนวกซึ่งประกอบไปด้วยแบบประเมินต่�ง ๆ ให้ผู้สอนใช้ในก�รประเมินนักเรียนระหว่�งเรียน 
  และเมื่อสิ้นสุดก�รดำ�เนินกิจกรรมก�รเรียนรู้
 3. กิจกรรมภ�ยในคู่มือครูเล่มนี้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กล�งและศึกษ�คว�มรู้ด้วยตนเองก่อนทำ�ใบกิจกรรม ทั้งนี้ผู้สอน 
  ควรสังเกตอย่�งใกล้ชิด ห�กผู้เรียนไม่ส�ม�รถทำ�คว�มเข้�ใจ ควรร่วมกันสรุปคว�มรู้ก่อนดำ�เนินกิจกรรมต่อไป
 4. ผู้สอนส�ม�รถประยุกต์ก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ให้เข้�กับบริบทของโรงเรียน
 5. แนวคำ�ตอบและสื่อประกอบก�รเรียนรู้ ส�ม�รถด�วน์โหลดได้ที่ http://oho.ipst.ac.th/TG-CSM3 ผู้สอน 
  ควรศึกษ�คำ�ชี้แจงก่อนก�รใช้ง�น ทั้งนี้ห�กมีก�รแก้ไข ระบบจะมีก�รปรับปรุงไฟล์ให้ทันสมัยอย่�งสม่ำ�เสมอ

 1 ก�รประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล                       3                      6                     2

 2 เหตุผลวิบัติ                                                          4                      6                     2

 3 รู้เท่�ทัน ฉันปลอดภัย                                             4                     6                     2

 4 กฎหม�ยน่�รู้                                                        4                     6                     2

 5 ก�รใช้ง�นลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม                                   4                     6                     2

 6 ก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน                                          1                     1                    2

 7 จัดก�รข้อมูลเบื้องต้น                                              1                     2                    4               เลือกสอน

 8 โมดูล tkinter                                                       1                     2                    4             กิจกรรมที่ 7-8 

 9 ร�ยก�รข้อมูล                                                       1                     3                     4            หรือ 9-10 ต�ม

 10 สนุกกับ Scratch                                                  1                     3                      4             คว�มเหม�ะสม 

        11 ประมวลผลข้อมูล                                                  2                     4                     6

 12 ด�ต้�ที่ท้�ท�ย                                                      2                      4                    4

 13 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง                                        1                      5                    4  

 14 ก�รสร้�งแอปพลิเคชัน                                         1 - 4                  1-6                  6 

           -         แนวท�งจัดก�รเรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ)        1                      -                    8   
                        Coding with KidBright https://www.kid-
  bright.org/kidbright/update-เอกส�รเผยแพร่/
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เวล� 2 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี ก�รประเมินคว�มน่�เช่ือถือของข้อมูล

1. ตัวชี้วัด
  ประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล วิเคร�ะห์สื่อและผลกระทบจ�กก�รให้ข่�วส�ร 
 ที่ผิด เพื่อก�รใช้ง�นอย่�งรู้เท่�ทัน
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  ก�รประเมนิคว�มน�่เชือ่ถอืของขอ้มลู เชน่ ตรวจสอบและยนืยนัขอ้มลู โดยเทยีบเคยีง 
  จ�กข้อมูลหล�ยแหล่ง แยกแยะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น หรือใช้  
  PROMPT
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 บอกวิธีก�รประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล
 3.2 ประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูลจ�กแหล่งต่�ง ๆ



4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  -
6. ส�ระสำ�คัญ
  ถ้�ข้อมูลท่ีนำ�ม�ใช้ในก�รเรียนรู้และก�รทำ�ง�น มีคว�มถูกต้อง เหม�ะสม และน่�เชื่อถือ จะทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ 
 และทำ�ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ก่อนก�รนำ�ข้อมูลจ�กแหล่งต่�ง ๆ  ม�ใช้ต้องผ่�นกระบวนก�รประเมิน 
 คว�มน่�เชื่อถือด้วยก�รตรวจสอบและยืนยันข้อมูล โดยอ�จใช้หลักก�ร PROMPT ซึ่งได้แก่ ก�รนำ�เสนอ 
 คว�มสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ วิธีก�ร แหล่งที่ม� และเวล� (Presentation, Relevance, Objectivity, Method, 
 Provenance, Timeliness: PROMPT)
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม 

 7.2 อื่น ๆ
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
   สล�กประเภทของข้อมูล
   แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 1.1
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งรู้เท่�ทัน
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
   เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี 3 สถ�บัน 
   ส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

1.1 เช็คให้ชัวร์่  60

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 1 | การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
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8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 1.1 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2 สล�กที่เกี่ยวกับลักษณะของข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ บทคว�ม รูปภ�พ วิดีโอ ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.3 แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 1.1 แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม และแบบสังเกตพฤติกรรมก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งรู้เท่�ทัน 
 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  8.2.1 ผู้สอนถ�มผู้เรียนว่� 
   1) ข้อมูลที่นำ�ม�จ�กอินเทอร์เน็ตเพื่อทำ�ร�ยง�นหรือสร้�งชิ้นง�นในร�ยวิช�ต่�ง ๆ  เชื่อถือได้หรือไม่
   2) เร�ทร�บได้อย่�งไรว่�ข้อมูลที่นำ�ม�ทำ�ร�ยง�นน่�เชื่อถือ
  8.2.2 ผู้สอนตั้งคำ�ถ�มในประเด็นสำ�คัญหรือประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน เช่น จังหวัดที่มีประช�กร 
   น้อยท่ีสุดคือจังหวัดอะไร และมีประช�กรจำ�นวนกี่คน แล้วให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเพื่อห�คำ�ตอบ 
   โดยใช้แหล่งข้อมูลที่น่�เชื่อถือที่สุด โดยกำ�หนดให้แต่ละกลุ่มต้องใช้แหล่งข้อมูลที่ไม่ซ้ำ�กัน
  8.2.3 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มตอบคำ�ถ�ม พร้อมระบุแหล่งข้อมูลลงในเอกส�รออนไลน์ท่ีผู้สอนแชร์ไว้ เช่น 
   Google Docs, Padlet พร้อมบอกเหตุผลว่�เพร�ะเหตุใด ข้อมูลที่ตนเองค้นห�ม�จึงมีคว�มน่�เชื่อถือ

  8.2.4 ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 6.1 ก�รประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 6 
  8.2.5 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนตอบคำ�ถ�มเพื่อประเมินคว�มรู้ของผู้เรียนจ�กก�รศึกษ�ด้วยตนเอง ดังนี้
   1) ข้อมูลที่ดีต้องมีลักษณะอย่�งไรบ้�ง
   2) ประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูลได้อย่�งไร
    3) ประเมินว่�ข้อมูลมีคว�มทันสมัยได้อย่�งไร
   4) ประเมินว่�แหล่งที่ม�ของข้อมูลมีคว�มน่�เชื่อถือได้อย่�งไร
  8.2.6 ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันตอบคำ�ถ�มกิจกรรมที่ 6.1 ข้อ 1 จ�กหนังสือเรียน 
  8.2.7 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอข้อมูลของตนเองหน้�ชั้นเรียนโดยก�รเข้�ไปที่ URL ที่เป็นแหล่งข้อมูล 
   ที่ระบุไว้ในข้อ 8.2.3 แล้วให้เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปร�ยต�มหลักก�ร PROMPT ดังนี้
   1) ข้อมูลชัดเจนหรือไม่
   2) ข้อมูลหรือคำ�ตอบตรงกับคว�มคว�มต้องก�รหรือไม่่
   3) ข้อมูลตรงต�มวัตถุประสงค์หรือไม่
   4) ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงหรือคว�มคิดเห็นของบุคคล

 ชื่อกลุ่ม คำ�ตอบ URL เหตุผลที่คิดว่�ข้อมูลน่�เชื่อถือ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 1 | การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
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   5) แหล่งข้อมูลมีคว�มน่�เชื่อถือหรือไม่
   6) ข้อมูลมีคว�มทันสมัยหรือเป็นปัจจุบันหรือไม่
  8.2.8 ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันพิจ�รณ�ว่�ข้อมูลของกลุ่มใดน่�เชื่อถือ และกลุ่มใดไม่น่�เชื่อถือ พร้อมทั้ง 
   ให้เหตุผลประกอบ
  8.2.9 ผู้สอนให้ตัวแทนผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกม�จับสล�กที่เกี่ยวกับลักษณะของข้อมูล 3 ประเภท ได้แก่ 
   บทคว�ม รูปภ�พ วิดีโอ 
  8.2.10 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษ�และทำ�ใบกิจกรรมที่ 1.1 เช็คให้ชัวร์ 
  8.2.11 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำ�เสนอผลท่ีได้จ�กก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 1.1 หน้�ชั้นเรียน โดยนำ�เสนอ 
   เว็บไซต์ที่อ้�งถึง หลังจ�กก�รนำ�เสนอเสร็จสิ้นในแต่ละกลุ่ม ผู้สอนเปิดโอก�สแสดงคว�มคิดเห็น 
   หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  8.2.12 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนให้อภิปร�ยถึงประโยชน์และคว�มสำ�คัญของก�รประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล 
   และก�รนำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้ง�น
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม 
 9.2 ประเมินก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 1.1
 9.3 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.4 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
 9.5 แบบสังเกตพฤติกรรมก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งรู้เท่�ทัน ซึ่งจะสังเกตภ�พรวมทั้งภ�คเรียน
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  -
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ประเด็นคำ�ถ�มในก�รนำ�เข้�สู่บทเรียนส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้  
  อ�จเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือเรื่องท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อก�รใช้ชี วิต 
  ประจำ�วันของผู้เรียน
 11.2 ก�รตอบคำ�ถ�มในชั่วโมงที่ 1 ผู้สอนต้องเน้นย้ำ�ก�รให้เหตุผล 
  ประกอบก�รตัดสินใจว่�ทำ�ไมข้อมูลที่ผู้เรียนเลือกม�จึงมีคว�ม 
  น่�เชื่อถือ และให้ผู้เรียนทำ�ง�นร่วมกันผ่�นเอกส�รออนไลน์
 11.3 กิจกรรมน้ีเน้นให้ผู้เรียนได้ประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูลที่อยู่ 
  ในลักษณะต่�ง ๆ  ทั้งที่เป็นบทคว�ม รูปภ�พ วิดีโอ และลักษณะ 
  อื่น ๆ  ผู้สอนควรยกตัวอย่�งให้ครอบคลุม 
 11.4 ผู้สอนควรเปิดโอก�สให้ผู้เรียนได้ร่วมอภิปร�ย แสดงคว�มคิดเห็น  
  เพ่ือตรวจสอบคว�มตระหนักในก�รประเมินคว�มน่�เช่ือถือของข้อมูล

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 ให้นักเรียนศึกษ�หัวข้อ 6.1 ก�รประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล แล้วสืบค้นข้อมูลในประเด็นสำ�คัญหรือประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน หรือสิ่งที่นักเรียนสนใจ ต�มประเภทของข้อมูลที่จับสล�กได้ จ�กแหล่งข้อมูลที่นักเรียนคิดว่� 
น่�เชื่อถือม�กที่สุด

 1. ประเภทของข้อมูลที่จับสล�กได้ คือ  บทคว�ม  รูปภ�พ  วิดีโอ
 2. แหลง่ขอ้มลูทีเ่ลือกม� คอื (ใหร้ะบ ุURL) …………………………………………………………………………….………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………..……………...................... 
 3. นักเรียนคิดว่�ข้อมูลท่ีพบในแหล่งข้อมูลที่เลือกม�เป็นข้อเท็จจริงหรือคว�มคิดเห็นส่วนตัวของบุคคลใด 
  บุคคลหนึ่ง เพร�ะเหตุใด
   ข้อเท็จจริง เพร�ะ …………………………………………………………………..……………………...…….......................... 
   ขอ้คดิเห็น เพร�ะ …………………………………………………………..……………………………………........................... 
 4. ตรวจสอบร�ยก�รย่อยและประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล ว่�แต่ละประเด็นผ่�นก�รประเมินต�มหลักก�ร 
  PROMPT หรือไม่ พร้อมทั้งบอกเหตุผล

1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

2. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

3. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

4. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 1.1  เช็คให้ชัวร์
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จ�กก�รประเมินคว�มน่�เช่ือถือของข้อมูล พบว่�  ผ่�น  ไม่ผ่�น ก�รประเมิน เนื่องจ�ก .......…………... 
.…...………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………..……………...…………………………..……………............... 
………………………………………………………………………..……………...…………………………..……………............... 
………………………………………………………………………..……………...…………………………..……………............... 
นักเรียนมีวิธีก�รตรวจสอบคว�มน่�เช่ือถือของแหล่งข้อมูลอย่�งไร …………………….....……………………………… 
………………………………………………………………………..……………...…………………………..……………............... 
………………………………………………………………………..……………...…………………………..……………............... 
………………………………………………………………………..……………...…………………………..……………............... 
………………………………………………………………………..……………...…………………………..……………....................... 
………………………………………………………………………..……………...…………………………..…………….......................

ประเด็น ตรวจสอบร�ยก�รย่อย
ผลก�รประเมิน

เหตุผล
ผ่�น ไม่ผ่�น

4.1 ก�รนำ�เสนอ
 (Presentation)

 ชัดเจน ไม่คลุมเครือ
 ใช้ภ�ษ�ถูกต้อง
 ตรงกับคว�มต้องก�ร
 เนื้อห�กระชับ

4.2 คว�มสัมพันธ์
 (Relevance)

 สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องก�ร
 นำ�ไปใช้ได้ทันที

4.3 วัตถุประสงค์
 (Objectivity)

 เป็นข้อเท็จจริง
 ไม่มีเจตน�อื่นแอบแฝง

4.4 วิธีก�ร (Method)  สอดคล้องกับจุดประสงค์
 เป็นระบบ

4.5 แหล่งที่ม�
 (Provenance)

 ชัดเจน
 เชื่อถือได้

4.6 เวล� 
 (Timeliness)

 ระบุช่วงเวล�
 เป็นปัจจุบัน
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เวล� 2 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี เหตุผลวิบัติ

1. ตัวชี้วัด
  ประเมินคว�มน่�เชื่อถือของข้อมูล วิเคร�ะห์สื่อและผลกระทบจ�กก�รให้ข่�วส�ร 
 ที่ผิด เพื่อก�รใช้ง�นอย่�งรู้เท่�ทัน
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  เหตุผลวิบัติ (logical fallacy)
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 บอกลักษณะข้อมูลที่เป็นเหตุผลวิบัติ
 3.2 อภิปร�ยข้อมูลที่เป็นเหตุผลวิบัติ



4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  ก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งปลอดภัย เช่น ข้อมูลส่วนตัว ผลกระทบของก�รเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหม�ะสม
6. ส�ระสำ�คัญ
  เหตุผลวิบัติ (logical fallacy) เป็นก�รโต้แย้งโดยใช้เหตุผลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับประเด็นที่กำ�ลัง 
 โต้แย้ง เพื่อนำ�ม�สนับสนุนคว�มคิดเห็นของตนเอง เหตุผลวิบัติส�ม�รถจำ�แนกได้เป็น 2 แบบ คือ แบบเป็นท�งก�ร 
 และไม่เป็นท�งก�ร ซึ่งเหตุผลที่นำ�ม�ใช้ไม่ได้นำ�ไปสู่ข้อสรุปที่ถูกต้องหรือได้ข้อสรุปที่ขัดแย้งกับคว�มเป็นจริง 
 เหตุผลวิบัติอ�จเกิดขึ้นในหล�ยลักษณะ เช่น ก�รให้เหตุผลโดยละเว้นข้อเท็จจริง ก�รกล่�วถึงสิ่งที่อยู่นอกประเด็น 
 ก�รมองไม่รอบด้�น 
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

 7.2 อื่น ๆ
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
   สล�กต�มสถ�นก�รณ์ในกิจกรรมที่ 6.2 ในหนังสือเรียน
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
   เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 
   สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

2.1 ร่วมด้วยช่วยกันพิจ�รณ� 30

2.2 เหตุผลวิบัติในโลกออนไลน์ 60

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 2 | เหตุผลวิบัติ

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 2.1-2.2 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2  สล�กต�มสถ�นก�รณ์ในกิจกรรมที่ 6.2 ในหนังสือเรียน
  8.1.3  แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และแบบ
   ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  8.2.1 ผู้สอนนำ�เข้�สู่บทเรียนโดยเปิดวิดีโอที่เป็นสถ�นก�รณ์เกี่ยวกับเหตุผลวิบัติให้ผู้เรียนชม อย่�งน้อย 
   2 เรื่อง จ�กตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ต่อไปนี้
     https://www.youtube.com/watch?v=B3BAh086sYs (สบืคน้เมือ่ วนัที ่19 สงิห�คม 2562)
    https://www.youtube.com/watch?v=d1YDrL9bEh0 (สบืคน้เมือ่ วนัที ่19 สงิห�คม 2562)
     https://www.youtube.com/watch?v=iyCZnj9Z6jg (สบืคน้เมือ่ วนัที ่19 สงิห�คม 2562)
     https://www.youtube.com/watch?v=eTLeg2Rfjho (สบืคน้เมือ่ วนัที ่19 สงิห�คม 2562)
     https://www.youtube.com/watch?v=ajRkGzjBatI (สบืคน้เมือ่ วนัที ่19 สงิห�คม 2562)
  8.2.2 ผู้สอนตั้งคำ�ถ�มแล้วสุ่มให้ผู้เรียนตอบคำ�ถ�มดังนี้
   1) จ�กตัวอย่�งผู้เรียนสังเกตเห็นพฤติกรรมอะไรบ้�ง
   2) ผู้เรียนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับอะไรบ้�ง อย่�งไร 
  8.2.3 ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 6.2 เหตุผลวิบัติ จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 6 
  8.2.4 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จับสล�กเพื่อเลือกสถ�นก�รณ์ต�มหนังสือเรียน 
   กิจกรรมที่ 6.2 จ�กนั้นทำ�ใบกิจกรรมที่ 2.1 ร่วมด้วยช่วยกันพิจ�รณ�
  8.2.5 ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลที่ได้จ�กก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 2.1 หน้�ชั้นเรียน
  8.2.6 ผู้ เรียนร่วมกันยกตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ของเหตุผลวิบัติที่ เคยพบในชีวิตประจำ�วัน ที่แตกต่�ง 
   จ�กสถ�นก�รณ์ในใบกิจกรรม และร่วมกันอภิปร�ยว่�ทำ�ไมผู้เรียนจึงคิดว่�เป็นเหตุผลวิบัติ
  8.2.7 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำ�ใบกิจกรรมที่ 2.2 เหตุผลวิบัติในโลกออนไลน์ 
  8.2.8 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอง�น โดยเปิด URL แหล่งข้อมูลที่เลือกม� แล้วให้เพื่อนในชั้นเรียนร่วมกัน 
   วิพ�กษ์ว่�เป็นเหตุผลวิบัติจริงหรือไม่ 
  8.2.9 ผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยว่� เหตุผลวิบัติส่งผลเสียต่อสังคมอย่�งไร และมีวิธีก�รป้องกันหรือแก้ไข 
   ไม่ให้เกิดเหตุผลวิบัติได้อย่�งไรบ้�ง
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม 
 9.2 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.3 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 2 | เหตุผลวิบัติ

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  -
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ก�รนำ�เสนอตัวอย่�งวิดีโอสถ�นก�รณ์ที่เกี่ยวกับเหตุผลวิบัติ ผู้สอนอ�จห� 
  สถ�นก�รณ์ปัจจุบันหรือเหตุก�รณ์ใกล้ตัวผู้เรียนอื่น ๆ  เพิ่มเติม 
 11.2 ผู้สอนแนะนำ�ให้ผู้เรียนพิจ�รณ�อย่�งมีวิจ�รณญ�ณ รู้จักสังเกต ไม่คล้อยต�ม 
  เน้ือเรือ่ง และตอ้งห�ประเดน็ท่ีเปน็เหตผุลวิบติัจ�กสถ�นก�รณต์�่ง ๆ  โดยผูส้อน 
  อ�จจะแนะนำ�ในช่วงแรก
 11.3 ก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 2.1 เป็นก�รให้ผู้เรียนแสดงคว�มคิดเห็นต่อสถ�นก�รณ์ ผู้สอนต้องเน้นเรื่องก�รให้ 
  เหตุผลเพื่อสนับสนุนคว�มคิดของตนเองอย่�งเหม�ะสม
 11.4 ก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 2.2 เป็นก�รห�ตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ที่เกิดข้ึนจริงในสังคม ผู้สอนควรเปิดโอก�สให้ผู้เรียน 
  ได้สืบค้นอย่�งอิสระ ไม่ปิดกั้นตัวอย่�งเรื่องก�รใช้ภ�ษ�ที่ไม่เหม�ะสม เพร�ะกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์ 
  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เร่ือง เหตุผลวิบัติ แต่ถ้�สถ�นก�รณ์มีก�รใช้ภ�ษ�ที่ไม่เหม�ะสม ผู้สอนควรสอดแทรก 
  ม�รย�ทและก�รใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เหม�ะสมด้วย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 2 | เหตุผลวิบัติ

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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 ให้นักเรียนศึกษ�หัวข้อ 6.2 เหตุผลวิบัติ แล้วพิจ�รณ�สถ�นก�รณ์ในกิจกรรมท่ี 6.2 ข้อ 1 ในหนังสือเรียน แล้วตอบ 
คำ�ถ�มให้ถูกต้อง ครบถ้วน

 1. สถ�นก�รณ์ที่กลุ่มนักเรียนได้รับ คือ ………………………………………………………….………………………………………… 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
 2. นักเรียนเห็นด้วยกับข้อคว�มในสถ�นก�รณ์ดังกล่�วหรือไม่ เพร�ะเหตุใด 
   เห็นด้วย เพร�ะ …………………………………………………………………………….…………………………………………… 
   ไม่เห็นด้วย เพร�ะ …………………………………………………………………………………………………….……………… 
 3. นักเรียนคิดว่� สถ�นก�รณ์ดังกล่�วเป็นเหตุผลวิบัติอย่�งไร ให้อธิบ�ยพร้อมยกเหตุผลท่ีถูกต้องและเหม�ะสม 
  ประกอบ ……………......…....……………………………………………..……………………...…….......................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....……………………… 
  …………..……………………………………................... 
  ............................................................................ 
  …………………….............………....……………………… 
  …………..…………………………………….................... 
  ............................................................................ 
  …………………….............………....……………………… 
  …………..…………………………………….................... 
  ............................................................................ 
  ............................................................................

1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

2. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

3. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

4. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 2.1  ร่วมด้วยช่วยกันพิจ�รณ�

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 2 | เหตุผลวิบัติ

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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 1. ให้นักเรียนค้นห�ตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ที่แสดงถึงเหตุผลวิบัติในโลกออนไลน์ม� 1 ตัวอย่�ง อ�จจะอยู่ในรูปของ 
  กระด�นข่�ว คลิปวิดีโอ โพสต์ หรืออื่น ๆ  
  สถ�นก�รณ์ที่กลุ่มนักเรียนเลือก คือ ………………………………………………………….………………………………………… 
  แหล่งข้อมูล .....…………………………………………………………………………….…………………………………………… 
  ...……..........................…………………….............………....…………………………………..……………………………………... 
  สถ�นก�รณ์แสดงถึงเหตุผลวิบัติ เน่ืองจ�ก ……………......…....……………………………………………..…………………… 
  ...……..........................…………………….............………....…………………………………..……………………………………... 
  ........................…………………….............………....…………………………………..…………………………………….............. 
  .............…………………….............………....…………………………………..…………………………………….........................
 2. นักเรียนมีวิธีก�รป้องกันหรือแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุผลวิบัติกับตนเองได้อย่�งไรบ้�ง
  ...……..........................…………………….............………....…………………………………..…………………………………….. 
  ........................…………………….............………....…………………………………..…………………………………….............. 
  .............…………………….............………....…………………………………..……………………………………......................... 
  .............…………………….............………....…………………………………..…………………………………….........................
 3. ขณะที่ตัวแทนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอสถ�นก�รณ์์ตัวอย่�ง ให้นักเรียนสรุปประเด็นที่แสดงถึงเหตุผลวิบัติของทุกกลุ่ม
  ...……..........................…………………….............………....…………………………………..…………………………………….. 
  ........................…………………….............………....…………………………………..…………………………………….............. 
  .............…………………….............………....…………………………………..……………………………………......................... 
  .............…………………….............………....…………………………………..…………………………………….........................
  ........................…………………….............………....…………………………………..…………………………………….............. 
  .............…………………….............………....…………………………………..……………………………………......................... 
  .............…………………….............………....…………………………………..…………………………………….........................
  .............…………………….............………....…………………………………..……………………………………......................... 
  .............…………………….............………....…………………………………..…………………………………….........................

1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

2. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

3. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

4. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 2.2  เหตุผลวิบัติในโลกออนไลน์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 2 | เหตุผลวิบัติ

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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เวล� 2 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี รู้เท่�ทัน ฉันปลอดภัย

1. ตัวชี้วัด
  ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งปลอดภัยและมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติต�ม 
 กฎหม�ยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งปลอดภัย เช่น ก�รทำ�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
  ก�รซื้อสินค้� ซื้อซอฟต์แวร์ ค่�บริก�รสม�ชิก ซื้อไอเท็ม
  ก�รใชเ้ทคโนโลยีส�รสนเทศอย�่งมคีว�มรบัผดิชอบ เชน่ ไมส่ร�้งข�่วลวง ไมแ่ชรข์อ้มูล
  โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 อธิบ�ยผลกระทบ แนวท�งป้องกัน และวิธีก�รแก้ปัญห�ข่�วลวง
 3.2. เลือกวิธีปฏิบัติเมื่อพบข่�วลวง
 3.3. บอกข้อควรคำ�นึงและแนวท�งปฏิบัติในก�รทำ�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์



4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  แนวท�งก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งปลอดภัย
  แนวท�งปฏิบัติเมื่อพบเนื้อห�ที่ไม่เหม�ะสม
  ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ
6. ส�ระสำ�คัญ
  ก�รรู้เท่�ทันในก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศซ่ึงจะช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่�ควรปฏิบัติอย่�งไรในก�รใช้ง�นเทคโนโลยี 
 ส�รสนเทศในชีวิตประจำ�วัน รวมทั้งก�รปฏิบัติเมื่อพบกับข่�วลวงหรือเนื้อห�ท่ีไม่เหม�ะสม ซึ่งจะช่วยให้ก�รใช้ง�น 
 เทคโนโลยีส�รสนเทศมีคว�มปลอดภัยยิ่งขึ้น ในขณะที่ก�รใช้ง�นอย่�งมีคว�มรับผิดชอบจะช่วยให้ปัญห�ต่�ง ๆ  
 ที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รใช้ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศลดน้อยลง 
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม 

 7.2 อื่น ๆ
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
   บัตรสถ�นก�รณ์ใบกิจกรรมที่ 3.1
   แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 3.1
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
   เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 
   สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

3.1 รู้เท่�ทัน ฉันปลอดภัย 30

3.2 ปลอดภัย ได้ตรงปก 30

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 | รู้เท่าทัน ฉันปลอดภัย
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8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 3.1-3.2 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2 บัตรสถ�นก�รณ์ใบกิจกรรมที่ 3.1
  8.1.3  แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 3.1 แบบสังเกตพฤติกรรม
   ก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และแบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  8.2.1 ผู้สอนยกตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ 2 สถ�นก�รณ์ เพื่อให้ผู้เรียนพิจ�รณ�ว่�สถ�นก�รณ์ใดเป็นข่�วลวง  
   หรือเป็นข้อเท็จจริง เช่น 
   สถ�นก�รณ์ท่ี 1 “สิ้นตำ�น�นนักบู๊ไทย โทนี่ จ� ทัชชกรยีรัมย์ เคลื่อนย้�ยกลับสุรินทร์ทำ�พิธี ผู้กำ�กับ  
     Fast9 แถลงเย็นนี้”
   สถ�นก�รณ์ท่ี 2 “ก�รใหเ้ด็กต่ำ�กว�่ 2 ขวบเลน่อนิเทอรเ์น็ต แทบ็เลต็ หรอืโซเชยีลมเีดยีต�่ง ๆ  จะทำ�ให ้
     เด็กสม�ธิสั้น”
   ถ้�มีสถ�นก�รณ์ที่เป็นข่�วลวง ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยเพื่อตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้
     ผู้สร้�งหรือผู้เผยแพร่ข่�วนั้นหวังผลอะไร
     มีบุคคลใดที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์นี้บ้�ง อย่�งไร
     ผู้เรียนมีแนวท�งปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญห�นี้อย่�งไร
  8.2.2 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนเพื่อตอบคำ�ถ�มว่�มีหลักก�รพิจ�รณ�ข้อเท็จจริงหรือข่�วลวงอย่�งไร
  8.2.3 ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 6.3.2 ก�รรู้เท่�ทันสื่อ และ 6.3.3 ข่�วลวงและผลกระทบ จ�กหนังสือเรียน 
   ในบทที่ 6
  8.2.4 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วแจกบัตรสถ�นก�รณ์ใบกิจกรรมที่ 3.1
  8.2.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนค้นห�ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถ�นก�รณ์ที่ได้รับ แล้วทำ�ใบกิจกรรมที่ 3.1 
   รู้เท่�ทัน ฉันปลอดภัย
  8.2.6 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนนำ�เสนอผลที่ได้จ�กก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 3.1
  8.2.7 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยสรุป ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ เช่น 
   ไม่สร้�งข่�วลวง ไม่แชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
   และแนวท�งก�รป้องกันตนเองจ�กก�รถูกโน้มน้�วด้วยเนื้อห� 
   ที่เป็นเท็จและมีผลกระทบต่อผู้อื่น เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือ 
   ท�งก�รตล�ดหรือทำ�ให้เกิดผลประโยชน์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
  8.2.8 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 6.3.1 ก�รทำ�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส ์
   อย่�งปลอดภัย จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 6

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 | รู้เท่าทัน ฉันปลอดภัย

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
16



  8.2.9 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมอภิปร�ยเก่ียวกับก�รทำ�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งจะต้อง 
   ระมัดระวังและมีคว�มรอบคอบ เช่น ก�รซื้อสินค้�ออนไลน์ ผู้ซื้อสินค้�ไม่เห็นสินค้�จริง และไม่ได้รับ 
   สินค้�ทันทีหลังจ�กชำ�ระเงิน ซึ่งอ�จเป็นช่องท�งให้เกิดก�รฉ้อโกง นอกจ�กน้ีสินค้�ที่ได้รับม�ไม่ตรง 
   ต�มขอ้มูลท่ีโฆษณ� และไม่มคุีณภ�พ โดยยกตัวอย�่งสถ�นก�รณท่ี์มปีญัห� เชน่ “ส�วโวยถกูโกง 3,000 
   ซื้อของออนไลน์แต่ไม่ได้ของ ไลน์ไปก็บล็อก โทรไปก็ไม่รับ” โดยให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยว่� ก่อนก�ร 
   สั่งซื้อสินค้�ออนไลน์ ผู้เรียนต้องพิจ�รณ�ประเด็นใดบ้�งเพื่อประกอบก�รตัดสินใจ
  8.2.10 ผู้เรียนทำ�ใบกิจกรรมที่ 3.2 ปลอดภัย ได้ตรงปก
  8.2.11 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกม�นำ�เสนอผลที่ได้จ�กก�รทำ�ใบกิจกรรมท่ี 3.2 พร้อมกับสรุปแนวคิดในก�ร 
   พิจ�รณ�ร�ยละเอียดสินค้�และร้�นค้�ก่อนก�รสั่งซื้อสินค้� รวมทั้งก�รติดต�มผลหลังก�รสั่งซื้อ 
  8.2.12 ผูส้อนและผูเ้รียนรว่มกนัอภปิร�ยสรปุ ก�รใชเ้ทคโนโลยีส�รสนเทศอย�่งปลอดภยั เชน่ ก�รทำ�ธรุกรรม 
   อิเล็กทรอนิกส์ ก�รซื้อสินค้� ซื้อซอฟต์แวร์ ซื้อไอเท็ม และก�รชำ�ระค่�บริก�รสม�ชิก
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม
 9.2 ประเมินใบกิจกรรมที่ 3.1
 9.3 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.4 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  -
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ก�รตอบคำ�ถ�มในใบกิจกรรมที่ 3.1 - 3.2 ผู้สอนอ�จให้แต่ละกลุ่มเขียนคำ�ตอบลงในเว็บไซต์หรือบริก�รต่�ง ๆ   
  ที่ผู้เรียนส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นหรือใช้ง�นร่วมกันได้ เช่น Google Docs, Padlet
 11.2 กิจกรรมนี้เน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ เช่น ไม่สร้�งข่�วลวง ไม่แชร์ข้อมูล 
  โดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งปลอดภัย เช่น ก�รทำ�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อสินค้�  
  ซ้ือซอฟต์แวร์ ซ้ือไอเท็ม ชำ�ระค่�บริก�รสม�ชิก ท้ังน้ีผู้สอนควรให้คว�มสำ�คัญ คอยดูแลให้คำ�ปรึกษ�อย่�ง 
  ใกล้ชิด 
 11.3 ผู้สอนอ�จยกตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ที่เป็นปัจจุบันให้ผู้เรียนพิจ�รณ�ถึงข่�วลวง ก�รตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  ก่อนแชร์ข้อมูล และแนวท�งก�รป้องกันตนเองจ�กก�รถูกโน้มน้�วด้วยเน้ือห�ที่เป็นเท็จและมีผลกระทบต่อ 
  ผู้รับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือท�งก�รตล�ด และอ�จยกตัวอย่�งเว็บไซต์ที่พิสูจน์ข่�วลวง เช่น 
   ท�ง Youtube 
    ร�ยก�รชัวร์นะแม่ อย่�แชร์มั่ว 
    ร�ยก�รชัวร์ก่อนแชร์ 
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   ท�ง facebook 
    https://www.facebook.com/DramaAdd 
    https://www.facebook.com/SureAndShare
 11.4 ผู้สอนควรระมดัระวงัในก�รยกตวัอย�่งสถ�นก�รณ์ เพร�ะบ�งกรณ ี
  อ�จเป็นก�รชี้นำ�ให้ผู้เรียนทำ�ต�ม
 11.5 ห�กมีเวล�เพียงพอ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนอภิปร�ยประเด็นในแบบ 
  ฝึกหัดท้�ยบทจ�กหนังสือเรียน หรือแทรกไปในกิจกรรมอื่น 
  เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักและมีจิตสำ�นึกในก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งมี 
  คว�มรับผิดชอบ
 11.6 นำ�คำ�ถ�มชวนคิดม�อภิปร�ยระหว่�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้

   ท�งเว็บไซต์
    https://www.khaosod.co.th/monitor-news 
    https://www.thairath.co.th/tags/แชร์มั่ว
    https://news.kapook.com/topics/ข่�วปลอม 
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สถ�นก�รณ์ที่ 1

 มกี�รเผยแพรข่อ้มลูในเครอืข�่ยสงัคม แถบสีด้�นล่�ง 
หลังหลอดย�สีฟันนั้นมีคว�มหม�ย ดังนี้
 เขียว...  วัสดุธรรมช�ติ 
 น้ำ�เงิน... วัสดุธรรมช�ติ และ ย�
 แดง...  วัสดุธรรมช�ติ และ ส่วนผสมเคมีภัณฑ์
 ดำ�...   เคมีภัณฑ์ล้วน ๆ
 ฉะนั้น ถ้�เป็นไปได้ ควรเลือกสีเขียวหรือสีน้ำ�เงิน 
แต่ในท้องตล�ดส่วนใหญ่เป็นสีดำ�

บัตรสถ�นก�รณ์ใบกิจกรรมท่ี 3.1

สถ�นก�รณ์ที่ 2

 มีก�รเผยแพร่ข้อมูลในเครือข่�ยสังคม “ด�วเคร�ะห์ 
นิบิรุ  หรือ Planet X จะพุ่งชนโลก 23 กันย�ยน 
จะส่งผลให้สิ้นโลก”

สถ�นก�รณ์ที่ 3

 น�ซ� เร่งห�ท�งสกัดก่อนส�ย ด�วเบนนู ชนโลก 
ถึงขั้นคิดใช้ นิวเคลียร์ทำ�ล�ย

สถ�นก�รณ์ที่ 4

 “NASA พย�กรณ์ว่�ปีนี้  กระแสน้ำ�อุ่นเอลนีโญ่ 
จะไหลย้อนสู่เอเชีย ทำ�ให้ไทยมีฝนตกชุกเป็นพิเศษ 
และค�ดก�รณ์อีกว่� กล�งเดือนกันย�ยน 2560 น้ำ�จะ
ท่วมใหญ่กรุงเทพ เมืองช�ยฝ่ังของไทย ระดับน้ำ�จะสูง
ขน�ดทว่มตกึ 4 ชัน้ ไฟจะดบัไปทัว่เป็นเวล� 7 เดอืนกว�่ 
น้ำ�จะลด จะเกิดมห�พ�ยุ Super Tornado ถล่มไทย 
น้ำ�เหนือไหล น้ำ�ทะเลหนุนสูง กรุงเทพกล�ยเป็นเมือง
บ�ด�ล”
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สถ�นก�รณ์ที่ 5

 น�ยพลข้�งก�ยท่�นน�ยกคนหนึ่ง คือคนอนุมัติให้พ�ร�ควอต 
ต่ออ�ยุ ตัวแทนบริษัทส�รพิษไปย่ืนหนังสือ มีก�รออกม�รับ 
หนังสือเอง ตอนผู้บริโภคไปยื่นไม่มีใครออกม�รับหนังสือเลย 
คนไทยทุกคนต้องทร�บเรื่องนี้ ก�รต่ออ�ยุให้ใช้ส�รเคมีพิษ 
ฆ�่คนไทย ฆ�่เดก็ไทยท่ีจะเกิดม� มใีบสัง่จ�กรฐับ�ลมตกิรรมก�ร
วัตถุอันตร�ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คำ�สั่งม�จ�กบริษัท 
ส�รพิษยังจะบอกมันดีหรือ

สถ�นก�รณ์ที่ 6

 มีก�รเผยแพร่ข้อมลูในเครอืข�่ยสงัคม “ร�่งกฎหม�ย
ใหม่ทห�รเกณฑ์เป็น 4 ปีเต็ม ไม่มีผลัด ไม่มีกลับบ้�น”

สถ�นก�รณ์ที่ 7

 มีก�รเผยแพร่ข้อมูลในเครือข่�ยสังคม “เปิดบัญชี
ออมสิน รัฐแจก 3,000 บ�ท”

สถ�นก�รณ์ที่ 8

 “เคยได้มีโอก�สคุยกับอ�จ�รย์หมอท่ีผ่�ตัดด้วยวิธีก�รส่องกล้อง 
ท่�นกำ�ชับว่� ให้งดบริโภคหอยแครงเนื่องจ�กเป็นอ�ห�รท่ีเชื้อมะเร็ง 
ชอบและเป็นอ�ห�รต้องห้�มสำ�หรับเพศหญิงทุกวัย เพร�ะจะทำ�ให้
เกิดก้อนเน้ืองอกแล้วส�ม�รถพัฒน�เป็นก้อนโต ๆ  ขึ้นได้อย่�งรวดเร็ว 
จึงขอแชร์ม�ด้วยคว�มปร�รถน�ดี” 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 | รู้เท่าทัน ฉันปลอดภัย

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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สถ�นก�รณ์ที่ 9

 “เป็นกรดไหลย้อน ห้�มนอนตะแคงขว�” 

สถ�นก�รณ์ที่ 10

 ก�รออกกำ�ลังก�ยกล�งแจ้ง ลดคว�มเส่ียงโรคหัวใจ 
จึงไม่แปลกเลยท่ีเร�จะเห็นผู้สูงอ�ยุท่ีว่ิงหรือเดิน 
ออกกำ�ลังก�ยตอนเช้�เป็นประจำ�มีสุขภ�พร่�งก�ยท่ี 
แข็งแรงม�ก เพร�ะฉะน้ันห�กใครไม่อย�กเส่ียงเป็น 
โรคหัวใจให้ม�ออกกำ�ลังก�ยกล�งแจ้งกัน

ตัวอย่�งคลิป

  ชัวร์ก่อนแชร์ : เลือกซื้อย�สีฟันให้ดูแถบสีตรงปล�ยหลอด เผยแพร่เมื่อ 22 พ.ย. 2015 
  https://www.youtube.com/watch?v=a-YXNS6tDOw

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 | รู้เท่าทัน ฉันปลอดภัย

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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 1. ให้นักเรียนศึกษ�หัวข้อ 6.3.2 ก�รรู้เท่�ทันสื่อ และ 6.3.3 ข่�วลวงและผลกระทบ จ�กหนังสือเรียน
 2. สถ�นก�รณ์ที่กลุ่มนักเรียนได้รับ คือ ……....…………………………………..…………………....………………………………… 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
 3. จ�กสถ�นก�รณ์ในข้อ 2 นักเรียนค�ดว่�ผู้ให้ข้อมูลมีวัตถุประสงค์อะไร มีบุคคลใดที่ได้รับผลกระทบจ�ก 
  สถ�นก�รณ์นี้บ้�ง อย่�งไร 
  ผู้ให้ข้อมูลมีวัตถุประสงค์ ……………......…...................................……………………………………………..……… 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  บุคคลท่ีได้รับผลกระทบ ...……………......….................................……………………………………………..……… 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  ผลกระทบท่ีได้รับ คือ ……………......…..........................................……………………………………………..……… 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 

1. ชือ่-สกลุ ………………………………….…………………………………….…..…………………………….… 

2. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

3. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

4. ชือ่-สกุล ……………………………….…………………………………….…..…………………………….…... 

 ใบกิจกรรมที่ 3.1  รู้เท่�ทัน ฉันปลอดภัย

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 | รู้เท่าทัน ฉันปลอดภัย

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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 4. จ�กสถ�นก�รณ์ ห�กมีผู้อื่นโพสต์ข้อมูลนี้ในเครือข่�ยสังคมและแท็กนักเรียนด้วย นักเรียนจะปฏิบัติอย่�งไร  

  ให้ทำ�เครื่องหม�ย  หน้�ข้อคว�ม (เลือกได้ม�กกว่� 1 ข้อ)

 ไม่เผยแพร่      เผยแพร่ต่อ   บันทึกเก็บไว้   กดไลค์ (Like) 
 คอมเมนต์ต่อโพสต์   บล็อกผู้โพสต์   แจ้งผู้โพสต์ให้แก้ไขข้อคว�ม  แจ้งผู้โพสต์ให้ลบออก
 แจ้งผู้ปกครองหรือครู  แจ้งเจ้�หน้�ที่รัฐหรือตำ�รวจ  ร�ยง�นปัญห�กับผู้ให้บริก�ร
 ลบแท็ก      ตั้งค่�ไม่ให้แท็กถ้�ไมไ่ด้รับอนุญ�ต 
 อื่น ๆ  โปรดระบุ ………………………………………………………………………..........................................................

 5. ให้นักเรียนยกตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ข่�วลวง แล้ววิเคร�ะห์ถึงวัตถุประสงค์ ผลกระทบท่ีอ�จเกิดขึ้นห�กมีก�รแชร์สู่สังคม  
  และแนวท�งปฏิบัติเพื่อแก้ปัญห�นี้
  ตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ ……………......…...................................……............………………………………………..……… 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  แหล่งข้อมูล ……………......…...................................……………...................………………………………..……… 
  …………………….............………....…………………………………..……………...……………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..………………...……………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..………………....……………………........................... 
  ผู้สร้�งหรือผู้เผยแพร่สื่อนั้นมีวัตถุประสงค์อะไร …......…........................................……………………………………… 
  …………………….............………....…………………………………..………………………. 
  …………………….............………....…………………………………..……………………… 
  …………………….............………....…………………………………..……………………… 
  มีบุคคลใดที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์นี้บ้�ง อย่�งไร ........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…......……………… 
  …………………….............………....…………………………………..…….......……………
  …………………….............………....………………………………….......………………… 
  นักเรียนมีแนวท�งปฏิบัติเพื่อแก้ปัญห�นี้อย่�งไร ................................................
  …………………….............………....………………………………...…..………………….…
  …………………….............………....………………………...………….....………………… 
  …………………….............………....……………………………….......…..………………… 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 | รู้เท่าทัน ฉันปลอดภัย

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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 1. ให้นักเรียนศึกษ�หัวข้อ 6.3.1 ก�รทำ�ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่�งปลอดภัย จ�กหนังสือเรียน
 2. ห�กผู้ปกครองนักเรียนต้องก�รสั่งซื้อสินค้�ออนไลน์ โดยเลือกชำ�ระค่�สินค้�ผ่�นบัตรเครดิต นักเรียนจะแนะนำ� 
  ผูป้กครองในก�รทำ�ธุรกรรมอเิล็กทรอนกิส ์ใหป้ลอดภยัไดอ้ย�่งไร ……....…………………………………..………………… 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....……………………….....…………..……………………………………........................... 

…………………….............………....…………………………………..…………………
…………………...........................…………………….............………....……………
……………………..……………………………………...........................………………
…….............………....…………………………………..…………………………………
…...........................…………………….............………....……………………………
……..……………………………………...........................……………………...........
..………....…………………………………..……………………………………............. 
 

1. ชือ่-สกลุ ………………………………….…………………………………….…..…………………………….… 

2. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

3. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

4. ชือ่-สกุล ……………………………….…………………………………….…..…………………………….…... 

 ใบกิจกรรมที่ 3.2  ปลอดภัย ได้ตรงปก

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 | รู้เท่าทัน ฉันปลอดภัย

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกสินค้�ที่ต้องก�รซื้อม� 1 อย่�ง แล้วให้ค้นห�ว่�ถ้�นักเรียนจะสั่งซื้อสินค้�ผ่�นช่องท�ง 
  ออนไลน์จะเลือกสั่งผ่�นช่องท�งใด จ�กร้�นค้�หรือเว็บไซต์ใด พร้อมอธิบ�ยเหตุผลประกอบว่�ทำ�ไมจึงเลือก 
  เช่นนั้น
  สินค้�ที่ต้องก�รสั่งซื้อ คือ .......……........................................…………………………………..………………… 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  ช่องท�งออนไลน์ท่ีจะสั่งซ้ือสินค้� คือ ……………......…...................................……………………………………………. 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  เพร�ะ …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  ร้�นค้�หรือเว็บไซต์ที่ต้องก�รซื้อ คือ ...……………......….................................……………………………………………. 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  วิธีก�รสั่งซื้อ คือ …………………….............………....…………………………………..……………………………………............ 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  ช่องท�งก�รชำ�ระเงิน คือ …………………….............………....…………………………………..………………………………… 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  เลือกสั่งซื้อร้�นนี้ เพร�ะ …………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…………………… 
  ………………...........................…………………….............………....………………… 
  ………………..……………………………………...........................……………………... 
  ..........………....…………………………………..…………………………………….......... 
  .................…………………….............………....…………………………………..……… 
  ……………………………...........................…………………….............………....…… 
  ……………………………..……………………………………...........................………… 
  ………….............………....…………………………………..……………………………… 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 3 | รู้เท่าทัน ฉันปลอดภัย

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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4

เวล� 2 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี กฎหม�ยน่�รู้

1. ตัวชี้วัด
  ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งปลอดภัยและมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติต�ม 
 กฎหม�ยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  กฎหม�ยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และก�รใช้คอมพิวเตอร์
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 อภิปร�ยแนวปฏิบัติในก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศที่ถูกกฎหม�ย
 3.2. ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศต�มสิทธิและหน้�ที่ของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 



4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  แนวท�งก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งปลอดภัย
  แนวท�งปฏิบัติเมื่อพบเนื้อห�ที่ไม่เหม�ะสม
  ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ
6. ส�ระสำ�คัญ
  ข้อกำ�หนด ระเบียบ และกฎหม�ยที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ก�รใช้ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย ประเทศไทยมีพระร�ชบัญญัติ 
 ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ และมีก�รปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่สม่ำ�เสมอ โดยส�ม�รถ 
 ศึกษ�ร�ยละเอียดต่�ง ๆ  ได้จ�กพระร�ชบัญญัติดังนี้
  พระร�ชบัญญัติก�รพัฒน�ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
  พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
  พ.ศ. 2560
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม 

 7.2 อื่น ๆ
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
   แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 4.1
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
   เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 
   สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

4.1 ทำ�แบบนี้ผิดหรือไม่ 30

4.2 ผิดหรือถูก 30

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27กิจกรรมที่ 4 | กฎหมายน่ารู้

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 4.1-4.2 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2  แบบประเมินใบกิจกรรมที่ 4.1 แบบสังเกตพฤติกรรม
   ก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และแบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  8.2.1 ผู้สอนร่วมสนทน�กับผู้เรียน เร่ือง ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งไรให้ถูกกฎหม�ย ยกตัวอย่�ง 
   ก�รกระทำ�ที่มีคว�มผิดต�มพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
    เช่น ผบช.น. เตรียมเรียกสอบผู้โพสต์ภ�พ ตึกโรงแรมหรูโรดวู้ด บริเวณแยกเพลินจิตเอียง เหมือนจะ 
   พังถล่มลงม� ชี้ห�กมีเจตน�ทำ�ให้เกิดคว�มวุ่นว�ย ปชช.แตกตื่น เจอเอ�ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 
   หวังเชือดให้ดูเป็นตัวอย่�ง อย่�โพสต์ด้วยคว�มคึกคะนอง
   (ที่ม� https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1040567)
   แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยเพื่อตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้
     ผู้สร้�งหรือผู้เผยแพร่ข่�วนั้นหวังผลอะไร
     มีบุคคลใดที่ได้รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์นี้บ้�ง อย่�งไร
     ก�รกระทำ�ดังกล่�วมีคว�มผิดต�ม พ.ร.บ.ว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือไม ่
    เพร�ะเหตุใด
  8.2.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 6.4 กฎหม�ยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 6
  8.2.3 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วให้ทำ�ใบกิจกรรมที่ 4.1 ทำ�แบบนี้ผิดหรือไม่
  8.2.4 ผู้สอนสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกม�นำ�เสนอผลที่ได้จ�กก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 4.1 
  8.2.5 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยสรุป ก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ เช่น 
   ไม่สร้�งข่�วลวง ไม่แชร์ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  8.2.6 ผู้สอนเปิดคลิปสถ�นก�รณ์ตัวอย่�ง ก�รกระทำ�ที่มีคว�มผิดต�มพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ� 
   คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น คลิปโพสต์ด่�คนอื่นบนโซเชียลเสี่ยงติดคุก (ชัวร์หรอ?) 
   (ที่ม�: https://www.youtube.com/watch?v=gHemSPnyC8o)
  8.2.7 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำ�ใบกิจกรรมที่ 4.2 ผิดหรือถูก
  8.2.8 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกม�นำ�เสนอผลที่ได้จ�กก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 4.2 
  8.2.9 ผูส้อนและผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยสรุป ข้อกำ�หนด ระเบียบ และกฎหม�ยต่�ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับก�รใช้ง�น 
   เทคโนโลยีส�รสนเทศ เพื่อให้ส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�งปลอดภัยและเป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม
 9.2 ประเมินใบกิจกรรมที่ 4.1
 9.3 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.4 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  กฎหม�ยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ https://ictlawcenter.etda.or.th/laws
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ก�รตอบคำ�ถ�มในใบกิจกรรมที่ 4.1 - 4.2 ผู้สอนอ�จให้แต่ละกลุ่มเขียนคำ�ตอบลงในเว็บไซต์หรือบริก�รต่�ง ๆ   
  ที่ผู้เรียนส�ม�รถแสดงคว�มคิดเห็นหรือใช้ง�นร่วมกันได้ เช่น Google Docs, Padlet
 11.2 กิจกรรมนี้เน้นให้ผู้เรียนใช้ง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งถูกต้องต�มระเบียบและกฎหม�ย ทั้งนี้ผู้สอน 
  ควรให้คว�มสำ�คัญ คอยดูแลให้คำ�ปรึกษ�อย่�งใกล้ชิด 
 11.3 ผู้สอนอ�จยกตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ปัจจุบันให้ผู้เรียนพิจ�รณ�ว่� ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หรือไม่ เพร�ะเหตุใด  
  แล้วมีใครได้รับผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์นี้บ้�ง อย่�งไร
 11.4 ผู้สอนควรระมัดระวังในก�รยกตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ เพร�ะบ�งกรณีอ�จเป็นก�รชี้นำ�ให้ผู้เรียนทำ�ต�ม
 11.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนอภิปร�ยประเด็นในแบบฝึกหัดท้�ยบทจ�กหนังสือเรียน หรือแทรกไปในกิจกรรมอื่น เพ่ือให้ 
  ผู้เรียนตระหนักและมีจิตสำ�นึกในก�รใช้เทคโนโลยีอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ ห�กมีเวล�เพียงพอ
 11.6 ระหว่�งก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ผู้สอนอ�จนำ�คำ�ถ�มชวนคิดม�อภิปร�ยในชั้นเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตัวอย่�งก�รกระทำ�ที่มีคว�มผิดต�ม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

  คลิปโพสต์ด่�คนอื่นบนโซเชียลเสี่ยงติดคุก (ชัวร์หรอ?) | ชัวร์นะแม่ อย่�แชร์มั่ว | วันที่ 28 ก.ย. 60 
  https://www.youtube.com/watch?v=gHemSPnyC8o
  คลิปภัยออนไลน์! เพจร้�นค้�ตัดต่อภ�พร�ยก�รทีวีดังหลอกข�ยของ ทีมง�นเตรียมเอ�ผิด 
  เผยแพร่เมื่อ 24 ม.ค. 2018 https://www.youtube.com/watch?v=Gj8f3mKfIEw
  คลิป ตร.ยันเบอร์โทรฉุกเฉินเมืองไทยยัง 191 เหมือนเดิม ใครโพสต์มั่วระวังโดน พ.ร.บ.คอมฯ 
  เผยแพร่เมื่อ 23 ธ.ค. 2018 https://www.youtube.com/watch?v=nj3ZJVVNLLY
  คลิปนักข่�วโดนคว�มผิดฐ�น พ.ร.บ.คอมฯ หลังทวิตเตือนภัยสงกร�นต์ เผยแพร่เมื่อ 4 พ.ค. 2017
  https://www.youtube.com/watch?v=eZv2OekLick
  สั่งฟ้องผู้บริห�รบริษัทพันปีฯ คดีฉ้อโกงประช�ชน-พ.ร.บ.คอมฯ เผยแพร่เมื่อ 1 พ.ย. 2018
  https://www.youtube.com/watch?v=aHaUp3bHIv4 

ตัวอย่�งคลิป พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

  คลิปเรื่องควรรู้ พ.ร.บ.คอมฯ 60 เผยแพร่เมื่อ 3 ก.ค. 2017 
  https://www.youtube.com/watch?v=HLs-nS2cH1U
  กฎท่องโลกออนไลน์ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ปี 2560 เผยแพร่เมื่อ 22 พ.ค. 2017 
  https://www.youtube.com/watch?v=KEe5BmUsXx4
  ร�ยง�น พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ กับก�รเผยแพร่ข้อมูลล�มกอน�จ�ร เผยแพร่เมื่อ 12 ม.ค. 2018 
  https://www.youtube.com/watch?v=8Y9Iu1-2PQU
  แชร์ ต้องคิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เผยแพร่เมื่อ 4 มิ.ย. 2018 
  https://www.youtube.com/watch?v=GeVfpj6VF0s
  แชร์ข้อมูลบิดเบือนผ่�นโซเซียลมีคว�มผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เผยแพร่เมื่อ 3 มิ.ย. 2018 
  https://www.youtube.com/watch?v=LWjC3lBSAJU

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 1. ให้นักเรียนศึกษ�หัวข้อ 6.4 กฎหม�ยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. วิเคร�ะห์เหตุก�รณ์ต่อไปนี้ว่�ข้อใดผิด พ.ร.บ.ว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
  แล้วให้ทำ�เครื่องหม�ย  ในช่องมีคว�มผิด

1. ชือ่-สกลุ ………………………………….…………………………………….…..…………………………….… 

2. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

3. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

4. ชือ่-สกุล ……………………………….…………………………………….…..…………………………….…... 

 ใบกิจกรรมที่ 4.1  ทำ�แบบนี้ผิดหรือไม่

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

ที่ เหตุก�รณ์ มีคว�มผิด

1 หญิงคอมเมนต์ฝ�กร้�นข�ยเสื้อผ้�ใน IG ของกุ้ง ทำ�ให้กุ้งเกิดคว�มรำ�ค�ญ

2 แคทกดไลค์ (Like) Youtube เกี่ยวกับก�รหมิ่นสถ�บันพระมห�กษัตริย์

3
มิ้นต์โพสต์ชื่นชมนักเรียนที่ได้รับร�งวัลเหรียญทองจ�กก�รแข่งขันตัดต่อภ�พยนตร์ 
โดยไม่ปิดบังใบหน้� 

4 ก้อยโพสต์ฝ�กร้�นข�ยเสื้อผ้�ออนไลน์ใน Facebook กลุ่มตล�ดนัดแม่และเด็ก

5
กัสโพสต์คลิปที่แอบถ่�ยเด็กนักเรียนผู้หญิงและผู้ช�ยเดินจับมือกันใน Facebook 
โดยไม่ปิดบังใบหน้�

6 เจี๊ยบนำ�เพลงที่กำ�ลังเป็นที่นิยมม�ตัดต่อมิวสิคใหม่แล้วเผยแพร่ใน Youtube

7
ต่อนำ�ภ�พพื้นหลังจ�กเว็บไซต์ที่แจกฟรีม�ตัดต่อทำ� ปกแฟ้มประวัติผลง�น (portfolio) 
ใส่แฟ้มวิช�แนะแนว

8
หยกเป็นผู้ดูแลเพจข�ยรองเท้�มือสอง พบว่�มีก�รโพสต์ฝ�กร้�นข�ยของปลอม
แล้วไม่ลบข้อคว�มออกจ�กเพจ

9 กั้วกดแชร์ข่�วประช�สัมพันธ์ก�รด�วน์โหลดคู่มือครูจ�ก Facebook IPST Thailand

10 แนนโพสต์ข้อคว�มถึงเพื่อนในห้องด้วยถ้อยคำ�ที่แสดงคว�มเกลียดชังใน Facebook 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 3. ใหน้กัเรียนเลอืกเหตกุ�รณจ์�กขอ้ 2 ทีเ่ลอืกตอบผดิ แลว้อธบิ�ยว�่ผดิเพร�ะเหตใุด มบีทลงโทษผูก้ระทำ�ผดิอย�่งไร  
  แล้วมีใครที่ได้รับผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์นี้บ้�ง พร้อมให้เหตุผลประกอบ
  เหตกุ�รณข์อ้ ...........................................……........................................…………………………………..………………… 
  เหตุผลที่มีคว�มผิด ...................……............................................…………………………………..………………… 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………...................................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  บทลงโทษสำ�หรับผู้กระทำ�คว�มผิด .....……………......…...................................……………………………………………. 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  .....……………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ และเหตุผลประกอบ ...……………......…................................…………………………………………. 

…………………….............………....…………………………………..………………………………
……...........................………………………….............………....……………………………....
.……..……………………………………...........................…………………….............………..
..…………………….......……………..……………………………………........................... 
…………………….............………....………………......…………………..………………………… 
…………………….............………....………………......…………………..………………………… 
…………………….............………....………………......…………………..………………………… 
…………………….............………....………………......…………………..………………………… 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 กิจกรรมที่ 4 | กฎหมายน่ารู้

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



1. ชือ่-สกลุ ………………………………….…………………………………….…..…………………………….… 

2. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

3. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

4. ชือ่-สกุล ……………………………….…………………………………….…..…………………………….…... 

 ใบกิจกรรมที่ 4.2  ผิดหรือถูก

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

 ให้นักเรียนอ่�นสถ�นก�รณ์ต่อไปนี้

 จ�กสถ�นก�รณ์ข้�งต้น ให้นักเรียนร่วมกันอภิปร�ยและตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้
 1. กุ้งส�ม�รถแจ้งคว�มดำ�เนินคดีท�งกฎหม�ยกับเจี๊ยบได้หรือไม่ เพร�ะเหตุใด
  …………………….............………....…………………………………..……....………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…....…………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…....…………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
 2. เจี๊ยบมีคว�มผิดหรือไม่ อย่�งไร ……....…………………………………..…………………...................................................
  …………………….............………....…………………………………..……………….......……………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………........………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..………………........……………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…………………....…………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
 3. จ�กสถ�นก�รณ์มีบุคคลอื่นที่มีคว�มผิดต�ม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อีกหรือไม่ เพร�ะเหตุใด 
  …………………….............………....…………………………………..…………………....…………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..………………………...……………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…………………………………............….......................... 
  …………………….............………....…………………………………..…………………………………............…..........................

สถ�นก�รณ์

 เจี๊ยบโพสต์ทวงหนี้กุ้ง จำ�นวน 2,000 บ�ท ผ่�นท�ง Facebook แต่ในคว�มเป็นจริงกุ้งยืมเงินไปเพียง 
200 บ�ท โดยมีเพื่อนกดถูกใจ 10 คน และต๋อมแชร์โพสต์จำ�นวน 1 ครั้ง 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33กิจกรรมที่ 4 | กฎหมายน่ารู้

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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เวล� 2 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี ก�รใช้ง�นลิขสิทธ์ิท่ีเป็นธรรม

1. ตัวชี้วัด
  ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งปลอดภัยและมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติต�ม 
 กฎหม�ยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  ก�รใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม (fair use)
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 อภิปร�ยลักษณะก�รใช้ง�นลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม
 3.2. ใช้ง�นลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม



4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  ลิขสิทธิ์
6. ส�ระสำ�คัญ
  เจ้�ของผลง�นที่มีลิขสิทธิ์ส�ม�รถดัดแปลง แก้ไข ทำ�ซ้ำ� เผยแพร่ และอนุญ�ตให้ผู้อื่นใช้ผลง�นของตนเองได้ 
 ก�รใช้ผลง�นลิขสิทธ์ิของผู้อื่นจะต้องขออนุญ�ตก่อนเสมอ อย่�งไรก็ต�มกฎหม�ยก็มีข้อยกเว้นในบ�งกรณีที่ส�ม�รถ 
 ใช้ผลง�นที่มีลิขสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญ�ต
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

 7.2 อื่น ๆ
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
   บัตรสถ�นก�รณ์ใบกิจกรรมที่ 5.1
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 
   เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 
   สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 5.1 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2  บัตรสถ�นก�รณ์ใบกิจกรรมที่ 5.1
  8.1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
   และแบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

5.1 ลิขสิทธิ์ใช้อย่�งไร ให้ถูกต้อง 40

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35กิจกรรมที่ 5 | การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  8.2.1 ผู้สอนถ�มผู้เรียนว่� 
   1) ลิขสิทธิ์หม�ยถึงอะไร
   2) ง�นสร้�งสรรค์อะไรบ้�งที่มีลิขสิทธิ์
  8.2.2 ผู้สอนตั้งคำ�ถ�มที่เป็นประเด็นสำ�คัญหรือประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เรียน เช่น นักเรียนมีวิธีศึกษ�ข้อมูล 
   ก่อนนำ�รูปภ�พม�ใช้ง�นอย่�งไร เพื่อไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ หลังจ�กนั้นอ�จให้ผู้เรียนดูคลิปวิดีโอ 
   ที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เช่น รู้ทันลิขสิทธ์ิจ�ก https://www.youtube.com/watch?v=XPRrvR69Iyc  
   แล้วร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้ 
  8.2.3 ผู้สอนนำ�อภิปร�ยว่�ผู้เรียนอ�จนำ�ง�นที่มีลิขสิทธิ์ม�ใช้ได้ แต่ต้องใช้อย่�งเป็นธรรมกับเจ้�ของ 
   ผลง�นนั้น โดยให้ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 6.5 ก�รใช้ง�นลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม จ�กหนังสือเรียนในบทท่ี 6  
   พร้อมร่วมกันสรุปเนื้อห�ลงในเอกส�รออนไลน์ท่ีผู้สอนแชร์ไว้ เช่น Google Docs, Padlet แล้วให้ 
   ผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยสรุป
  8.2.4 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน และให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกม�จับสล�กเพ่ือ 
   เลือกบัตรสถ�นก�รณ์
  8.2.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษ�เนื้อห�จ�กหนังสือเรียนและศึกษ�เพิ่มเติมจ�กอินเทอร์เน็ตในเนื้อห�ที่เกี่ยวข้อง 
   กับบัตรสถ�นก�รณ์ที่ได้รับ แล้วทำ�ใบกิจกรรมที่ 5.1 ลิขสิทธิ์ใช้อย่�งไร ให้ถูกต้อง
  8.2.6 ผู้สอนสุ่มตัวแทนกลุ่มออกม�สรุปคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 5.1 
  8.2.7 ผู้สอนตั้งคำ�ถ�มเพื่อประเมินคว�มรู้ของผู้เรียน ดังนี้
   1) ข้อยกเว้นก�รละเมิดลิขสิทธิ์ที่กำ�หนดต้องไม่ขัดกับสิ่งใดบ้�ง
   2) ก�รนำ�รูปภ�พจ�กอินเทอร์เน็ตม�ใช้ง�นในลักษณะใดที่จำ�เป็นต้องขออนุญ�ต
    และลักษณะใดไม่จำ�เป็นต้องขออนุญ�ต จ�กเจ้�ของลิขสิทธิ์
    3) ห�กนักเรียนซื้อซีดีเพลงม�อย่�งถูกต้อง เมื่อใช้แล้วนักเรียนส�ม�รถนำ�ไปข�ยต่อได้หรือไม่
   4) นักเรียนส�ม�รถสำ�เน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ง�นสำ�หรับป้องกันต้นฉบับสูญห�ยได้หรือไม่
  8.2.8 ผู้สอนแและผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยสรุปก�รใช้ผลง�นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม 
 9.2 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.3 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  กรมทรัพย์สินท�งปัญญ� http://www.ipthailand.go.th/
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ประเด็นคำ�ถ�มในก�รนำ�เข้�สู่บทเรียนส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้ อ�จเป็นเรื่องใกล้ตัว
  หรือเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รใช้ชีวิตประจำ�วันของผู้เรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 กิจกรรมที่ 5 | การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



บัตรสถ�นก�รณ์ใบกิจกรรมท่ี 5.1

สถ�นก�รณ์ที่ 3

 บิวอัดคลิปวิดีโอเล่�ถึงเน้ือห�สำ�คัญของภ�พยนตร์ 
ที่กำ�ลังเข้�ฉ�ย ลงในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง

สถ�นก�รณ์ที่ 1

 ริทโพสต์คลิปมิวสิควิดีโอของศิลปินลงใน Youtube 
ของตนเอง โดยให้เครดิตกับเจ้�ของลิขสิทธิ์

สถ�นก�รณ์ที่ 5

 กุ้งซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำ�หรับใช้ลงในคอม- 
พิวเตอร์ของตนเองได้เพียงเคร่ืองเดียว ต่อม�เจ๊ียบอย�ก 
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ัน จึงให้ กุ้งลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ซื้อม�ให้ตนเองด้วย

สถ�นก�รณ์ที่ 4

 ร้�นถ่�ยเอกส�รหน้�โรงเรียนทำ�สำ�เน�หนังสือเรียน 
ร�ยวิช�เพิ่มเติมคณิตศ�สตร์ไว้สำ�หรับจำ�หน่�ยแก่
นักเรียน

สถ�นก�รณ์ที่ 2

 ตองเขียนรีวิวแสดงคว�มคิดเห็นเก่ียวกับลิปสติก 
รุ่นใหม่ของยี่ห้อหนึ่ง ลงในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเอง

สถ�นก�รณ์ที่ 6

 เนสด�วนโ์หลดรปูภ�พจ�กอนิเทอรเ์นต็ม�ใชป้ระกอบ 
ร�ยง�นของตนเองจำ�นวน 1 รูป และมีก�รอ้�งอิง 
แหล่งท่ีม�โดยเจ้�ของภ�พมีรูปภ�พทั้งหมด 10 รูป

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37กิจกรรมที่ 5 | การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



สถ�นก�รณ์ที่ 7

 จัมโบ้เปิดเพลงจ�กแผ่น
ซีดี ท่ีตนเองซ้ือม�สลับกับ 
เปิดจ�กใน Youtube ให้
ลกูค้�ทีม่�รบัประท�นอ�ห�ร 
ในร้�นของตนเองฟัง

สถ�นก�รณ์ที่ 8

 อ�ทนำ�รูปถ่�ยที่ออฟโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ 
ม�รวบรวมเป็นเล่ม แล้วจำ�หน่�ยให้กับผู้อื่น

สถ�นก�รณ์ที่ 10

 อ�เธอร์เสียค่�บริก�ร
ให้กับเว็บไซต์ท่ีให้บริก�ร
ด�วน์ โหลดเพลง  โดย 
อ�เธอร์ด�วน์โหลดเพลง 
ไ ว้ ในมือถือของตนเอง 
และแชร์เพลงต่อให้เพื่อน

สถ�นก�รณ์ที่ 11

 ก๊ิบแชร์ลิงก์คลิปวิดีโอก�รทำ�อ�ห�รของผู้อ่ืนลงใน 
ส่ือสังคมออนไลน์ของตนเอง พร้อมท้ังเขียนคำ�บรรย�ย

สถ�นก�รณ์ที่ 12

 ต้�ร์คัดลอกข้อคว�ม
ในหนังสือเรียน 1 หน้� 
ไปใส่ในสื่อนำ�เสนอเพื่อ
นำ�เสนอหน้�ชั้นเรียน 
ในร�ยวชิ�ประวัตศิ�สตร์

สถ�นก�รณ์ที่ 9

 ฟิวตัดต่อเพลงส�กลที่กำ�ลังเป็นท่ีนิยมในขณะน้ี
จำ�นวน 8 เพลงม�เรียงต่อกัน โดยแต่ละเพลงใช้เวล� 
10 วิน�ที เพื่อประกอบก�รเต้นเข้�จังหวะง�นวันขึ้น 
ปีใหม่

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 กิจกรรมที่ 5 | การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจ�รณ�บัตรสถ�นก�รณ์ที่ได้รับแล้วตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 1. บัตรสถ�นก�รณ์ที่กลุ่มตนเองได้รับ คือ ...……………......….................................…………………………………………. 
  …………………….............………....………………………………….......……......………………………………........................... 
  ………………………….............………....………………………..…………..…...…………………………………........................... 
  …………………….............………....……………………....……………..……...………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…….....………………………………........................... 
  …………………….............………....………………………………….....…….....………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………......…………………….......………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………...................................... 
 2. ก�รกระทำ�ของตัวละครในบัตรสถ�นก�รณ์ที่ได้รับ มีลักษณะใดบ้�ง
  ตัวละครในสถ�นก�รณ ์คอื ………………………………………………….....................………………………….…………………
   ห�ร�ยได้จ�กก�รกระทำ�ดังกล่�ว  ใช่  ไม่ใช่  ไม่ระบุ
   เจ้�ของผลง�นสูญเสียร�ยได้  ไม่มีผลกระทบ  สูญเสียร�ยได้ 
   ปริม�ณที่นำ�ม�ใช ้  เหม�ะสม  ม�กเกินไป  ไม่ระบุ
   ก�รอ้�งอิง  มี  ไม่มี 

 3. จ�กสถ�นก�รณ์นักเรียนคิดว่�เป็นก�รใช้ง�นลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม หรือเป็นก�รละเมิดลิขสิทธิ์ เพร�ะเหตุใด
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…………………………………….....................................

1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

2. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

3. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

4. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 5.1  ลิขสิทธิ์ใช้อย่�งไร ให้ถูกต้อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39กิจกรรมที่ 5 | การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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เวล� 2 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี ก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน

1. ตัวชี้วัด
  พัฒน�แอปพลิเคชันที่มีก�รบูรณ�ก�รกับวิช�อื่นอย่�งสร้�งสรรค์
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  ขั้นตอนก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 อธิบ�ยขั้นตอนก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน
 3.2. ใช้เครื่องมือช่วยว�งแผนและติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน
  ได้อย่�งถูกต้อง



4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  แนวคิดเชิงคำ�นวณ และขั้นตอนก�รแก้ปัญห�
6. ส�ระสำ�คัญ
  ในก�รพัฒน�แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ถ้�เร�มีก�รว�งแผนพัฒน�อย่�งเป็นระบบ โดยใช้ 
 เคร่ืองมือม�ช่วยว�งแผนและติดต�มคว�มก้�วหน้�ของง�นที่ทำ� จะช่วยให้พัฒน�ซอฟต์แวร์ได้ตรงต�มคว�ม 
 ต้องก�รของผู้ใช้ได้อย่�งครบถ้วนและลดคว�มผิดพล�ดที่อ�จเกิดขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนในก�รพัฒน� ซึ่งขั้นตอน 
 ก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน ได้แก่ ก�รศึกษ�คว�มต้องก�ร ก�รออกแบบ ก�รสร้�งแอปพลิเคชัน และก�รทดสอบ
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

 7.2 อื่น ๆ
   ก�ร์ดคัมบัง (Kanban Card) หรือ กระด�ษ Post-it 
   กระด�นคัมบัง (Kanban Board) หรือ บอร์ด
   กระด�ษสีสำ�หรับพับเป็นรูปต่�ง ๆ  
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
   เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3  
   สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

6.1 สรรสร้�งของขวัญ 60

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41กิจกรรมที่ 6 | การพัฒนาแอปพลิเคชัน

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 6.1 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2 ก�ร์ดคัมบัง หรือ กระด�ษ Post-it ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.3 กระด�นคัมบัง หรือ บอร์ด ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.4 กระด�ษสีสำ�หรับพับเป็นรูปต่�ง ๆ  ทั้ง 3 แบบ และกรรไกร ต�มจำ�นวนกลุ่ม และขวดโหลใส่ของขวัญ  
   จำ�นวน 5 ขวด
  8.1.5 แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และแบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม  
 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  8.2.1 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยว่� ห�กได้รับมอบหม�ยให้ทำ�ง�นกลุ่ม นักเรียนจะทำ�อย่�งไรให้ง�นน้ัน 
   ประสบคว�มสำ�เรจ็ เชน่ มกี�รว�งแผนก�รทำ�ง�น แบง่หน้�ท่ี และตดิต�มคว�มก�้วหน้�ของแต่ละง�น 
   ได้อย่�งไร โดยยกตัวอย่�ง ห�กผู้เรียนทั้งห้องต้องก�รว�งแผนก�รทำ�ของขวัญวันเกิดให้เพื่อนท่ีเกิด 
   ในเดือนนี้ จะมีวิธีก�รอย่�งไรบ้�ง
  8.2.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันนำ�เสนอคำ�ตอบ โดยให้ตอบลงในเอกส�รออนไลน์ที่ผู้สอนแชร์ไว้ให้ เช่น 
   Google Docs, Padlet โดยให้ผู้เรียนระบุง�นที่ต้องทำ�พร้อมระบุชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละง�น
  8.2.3 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 1.1 ก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 1 และร่วมกัน 
   อภิปร�ยสรุปสิ่งที่ได้จ�กก�รศึกษ� แล้วผู้สอนถ�มผู้เรียนว่�ห�กต้องก�รว�งแผนก�รทำ�ของขวัญ 
   วันเกิดให้เพื่อน จะมีวิธีก�รอย่�งไรบ้�งและดำ�เนินก�รต�มข้ันตอนก�รพัฒน�แอปพลิเคชันได้หรือไม่  
   อย่�งไร
  8.2.4 ผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมสรปุกระบวนก�รว�งแผนก�รทำ�ของขวญัวนัเกิดใหเ้พือ่น (ผู้สอนแนะนำ�ผู้เรยีนว�่  
   ขั้นตอนในก�รว�งแผนอ�จมีม�กกว่�หรือน้อยกว่�นี้)
  8.2.5 ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 1.2 ก�รว�งแผนก�รพัฒน� จ�กหนังสือเรียน แล้วผู้สอนสุ่มผู้เรียนสรุปคว�มรู้ 
   ทีไ่ดจ้�กก�รศกึษ� แลว้ยกตวัอย�่งง�น 1 ง�น ใหผู้เ้รยีนรว่มกนัตอบ เชน่ ง�นตดักระด�ษมคีว�มสำ�คัญ 
   ระดับใด ประเภทง�นเป็นอย่�งไร ก�รพับกระด�ษเป็นรูปต�มกำ�หนดใช้เวล�เท่�ใด
  8.2.6 ผู้สอนจำ�ลองสถ�นก�รณ์กับผู้เรียนว่� “ห�กนักเรียนท้ังห้องต้องก�รร่วมกันทำ�ของขวัญให้กับเพ่ือน 5 คน 
   โดยก�รพับกระด�ษออกม�เป็นรูปต่�ง ๆ  อย่�งน้อย 3 รูปแบบ นักเรียนจะมีขั้นตอนก�รพับกระด�ษ 
   เพื่อทำ�ของขวัญสำ�หรับเพื่อนทั้ง 5 คนอย่�งไร” 
  8.2.7 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แล้วแจกใบกิจกรรมที่ 6.1 และก�ร์ดคัมบัง
  8.2.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสนทน�ในประเด็นต่อไปนี้
   1) แต่ละกลุ่มจะพับกระด�ษเป็นรูปอะไรบ้�ง และจำ�นวนเท่�ใด
   2) แต่ละกลุ่มต้องทำ�ง�นอะไรบ้�ง และใครเป็นผู้รับผิดชอบ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42 กิจกรรมที่ 6 | การพัฒนาแอปพลิเคชัน

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



   3) แต่ละกลุ่มมีก�รจัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญของง�นที่ทำ�อย่�งไร
   4) เวล�ที่ใช้ในก�รทำ�ง�นแต่ละง�น
  8.2.9 ผูส้อนให้ผู้เรียนทำ�ใบกิจกรรมท่ี 6.1 สรรสร้�งของขวัญ ข้อ 1-2 ให้เสร็จครบทุกกลุ่ม จ�กน้ันให้แต่ละกลุ่ม 
   ส่งตัวแทนนำ�ก�ร์ดคัมบังม�ติดที่กระด�นคัมบังหน้�ชั้นเรียน ในช่อง สิ่งที่ต้องทำ� (To do) แล้วทำ� 
   ใบกิจกรรมที่ 6.1 ข้อ 3
  8.2.10 ผู้สอนเริ่มจำ�ลองสถ�นก�รณ์ก�รทำ�ของขวัญ โดยเริ่มจับเวล�และตรวจสอบว่�ผู้เรียนปฏิบัติง�น 
   ต�มร�ยละเอียดของง�นที่ได้รับมอบหม�ยได้ถูกต้องหรือไม่ โดยสังเกตดังนี้

ลำ�ดับก�ร
ทำ�ง�น

ร�ยละเอียด
ของง�นที่ทำ�

เริ่มต้นตรวจสอบ
ก่อนก�รทำ�ง�น

ตรวจสอบ
ระหว่�งก�รทำ�ง�น

ตรวจสอบ
หลังก�รทำ�ง�นเสร็จแล้ว

1 ตัดกระด�ษสำ�หรับพับ
ทั้ง 3 แบบ

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่ต้องทำ�

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่กำ�ลังทำ�

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่ทำ�เสร็จแล้ว

2 พับกระด�ษเป็นรูป……. ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่ต้องทำ�

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่กำ�ลังทำ�

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่ทำ�เสร็จแล้ว

พับกระด�ษเป็นรูป……. ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่ต้องทำ�

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่กำ�ลังทำ�

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่ทำ�เสร็จแล้ว

พับกระด�ษเป็นรูป……. ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่ต้องทำ�

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่กำ�ลังทำ�

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่ทำ�เสร็จแล้ว

3 รวบรวมสิ่งที่พับ
ใส่ขวดโหลสำ�หรับเพื่อน
ทั้ง 5 คน

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่ต้องทำ�

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่กำ�ลังทำ�

ก�ร์ดคัมบังอยู่ในช่อง 
สิ่งที่ทำ�เสร็จแล้ว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43กิจกรรมที่ 6 | การพัฒนาแอปพลิเคชัน

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



  8.2.11 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ย สรุปผลและคว�มรู้ที่ได้จ�กก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 6.1
  8.2.12 ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 1.3 เครื่องมือช่วยว�งแผนและติดต�มคว�มก้�วหน้� จ�กหนังสือเรียน และให้ 
   แต่ละกลุ่มทดลองสร้�งง�น 1 ง�นในเทรลโล พร้อมกำ�หนดร�ยละเอียดของง�น ซึ่งในส่วนนี้ 
   จะเป็นก�รทดลองสร้�งง�น ซึ่งจะอยู่ในช่องที่จะทำ� (Things To Do)
  8.2.13 ผู้สอนตั้งคำ�ถ�มเพื่อประเมินคว�มรู้ของผู้เรียน ดังนี้
   1) กระบวนก�รพัฒน�แอปพลิเคชันประกอบด้วยอะไรบ้�ง
   2) ข้อคว�มที่เขียนในก�ร์ดคัมบัง ประกอบด้วยอะไรบ้�ง
   3) กระด�นคัมบังประกอบด้วยกี่ช่อง และแต่ละช่องมีคว�มหม�ยอย่�งไร
   4) กระด�นคัมบังมีประโยชน์กับเร�อย่�งไร
  8.2.15 ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปเนื้อห�ทั้งหมดอีกครั้ง 
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม 
 9.2 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.3 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  เว็บไซต์ เทรลโล trello.com
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ประเด็นคำ�ถ�มในก�รนำ�เข้�สู่บทเรียนส�ม�รถเปลี่ยนแปลงได้ อ�จเป็นเรื่องใกล้ตัว
  หรือเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รใช้ชีวิตประจำ�วันของผู้เรียน
 11.2 ผู้สอนแนะนำ�รูปที่ผู้เรียนในชั้นเรียนจะพับกระด�ษออกม�เป็นรูปต่�ง ๆ ได้หมดทุกคน
 11.3 ผู้สอนอ�จสุ่มผู้เรียนออกม� 2 คนเพื่อช่วยผู้สอนตรวจสอบก�รทำ�ง�นของทุกกลุ่ม ในระหว่�งที่ทำ�กิจกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44 กิจกรรมที่ 6 | การพัฒนาแอปพลิเคชัน

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



 1. สถ�นก�รณ์ คือ นักเรียนต้องก�รทำ�ของขวัญให้กับเพื่อน 5 คน โดยก�รพับกระด�ษเป็นรูปแบบต่�ง ๆ  3 
รูปแบบ และรวบรวมกระด�ษที่พับแล้วใส่ขวดโหล 5 ขวด สำ�หรับเพื่อนแต่ละคน โดยแต่ละขวดใส่กระด�ษที่พับ 
แตกต่�งกันดังนี้

   ขวดที่ 1 ใส่กระด�ษที่พับรูปที่ 1 และรูปที่ 3 
   ขวดที่ 2 ใส่กระด�ษที่พับรูปที่ 2 และรูปที่ 3
   ขวดที่ 3 ใส่กระด�ษที่พับรูปที่ 1 รูปที่ 2 และรูปที่ 3 
   ขวดที่ 4 ใส่กระด�ษที่พับรูปที่ 3
   ขวดที่ 5 ใส่กระด�ษที่พับรูปที่ 1 และรูปที่ 2

   โดยให้มีสม�ชิก 1 คนทำ�หน้�ที่กำ�กับติดต�มก�รทำ�ง�น และตรวจสอบคว�มถูกต้องของก�รโยกย้�ย 
  ก�ร์ดคัมบัง บนกระด�นคัมบังเพื่อให้สอดคล้องกับก�รทำ�ง�นจริง

1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

2. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

3. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

4. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

5. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

6. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 6.1  สรรสร้�งของขวัญ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45กิจกรรมที่ 6 | การพัฒนาแอปพลิเคชัน

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



 2. ก�รว�งแผนก�รทำ�ของขวัญให้เพื่อน โดยกรอกข้อมูลลงในต�ร�งต่อไปนี้

 ลำ�ดับที ่  ร�ยละเอียดของง�นที่ทำ� ระดับคว�มสำ�คัญ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวล�

 1 ตัดกระด�ษสำ�หรับพับรูปที่ 1 คือ 

  รูป ………....………................................... ................................. ................................. .................... 

  ตัดกระด�ษสำ�หรับพับรูปที่ 2 คือ 

  รูป ………....………................................... ................................. ................................. ....................

  ตัดกระด�ษสำ�หรับพับรูปที่ 3 คือ 

  รูป ………....………................................... ................................. ................................. ....................

 2 พับกระด�ษรูปที่ 1 คือ

  รูป ………....………................................... ................................. ................................. ....................

 3 พับกระด�ษรูปที่ 2 คือ

  รูป ………....………................................... ................................. ................................. ....................

 4 พับกระด�ษรูปที่ 3 คือ

  รูป ………....………................................... ................................. ................................. ....................

 5 รวบรวมสิ่งที่พับแล้วใส่ขวดโหล 

  สำ�หรับเพื่อนคนที่ 1 ................................. ................................. ....................

  รวบรวมสิ่งที่พับแล้วใส่ขวดโหล 

  สำ�หรับเพื่อนคนที่ 2 ................................. ................................. ....................

  รวบรวมสิ่งที่พับแล้วใส่ขวดโหล 

  สำ�หรับเพื่อนคนที่ 3 ................................. ................................. ....................

  รวบรวมสิ่งที่พับแล้วใส่ขวดโหล 

  สำ�หรับเพื่อนคนที่ 4 ................................. ................................. ....................

  รวบรวมสิ่งที่พับแล้วใส่ขวดโหล 

  สำ�หรับเพื่อนคนที่ 5 ................................. ................................. ....................

โดยผู้ที่รับผิดชอบกำ�กับติดต�มก�รทำ�ง�นคือ ………………………………….

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46 กิจกรรมที่ 6 | การพัฒนาแอปพลิเคชัน

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



 3. นำ�ร�ยละเอียดของง�นที่ทำ�ในข้อ 2 ไปเขียนลงในก�ร์ดคัมบัง และทำ�ง�นต�มที่กำ�หนดพร้อมกับย้�ยก�ร์ด 
  ไปอยู่ในช่องที่สอดคล้องกับก�รทำ�ง�น

 4. กลุ่มของนักเรียนได้ปฏิบัติต�มร�ยละเอียดของง�นที่ได้รับมอบหม�ยสำ�เร็จหรือไม่ ให้ระบุปัญห�และ 
  แนวท�งแก้ไข ............................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................................... 
  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47กิจกรรมที่ 6 | การพัฒนาแอปพลิเคชัน

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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เวล� 4 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี จัดก�รข้อมูลเบ้ืองต้น

1. ตัวชี้วัด
 1.1 พัฒน�แอปพลิเคชันที่มีก�รบูรณ�ก�รกับวิช�อื่นอย่�งสร้�งสรรค์
 1.2 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำ�เสนอข้อมูล และส�รสนเทศ
  ต�มวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริก�รบนอินเทอร์เน็ตที่หล�กหล�ย
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน เช่น Scratch, python, java, c, 
  AppInventor
  ก�รประมวลผลเป็นก�รกระทำ�กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคว�มหม�ยและ 
  มีประโยชน์ต่อก�รนำ�ไปใช้ง�น
  ก�รใช้ซอฟต์แวรห์รอืบรกิ�รบนอินเทอรเ์นต็ทีห่ล�กหล�ยในก�รรวบรวม ประมวลผล  
  สร้�งท�งเลือก ประเมินผล นำ�เสนอ จะช่วยให้แก้ปัญห�ได้อย่�งรวดเร็ว ถูกต้อง 
  และแม่นยำ�
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 เขียนโปรแกรมประมวลผลข้อมูลเป็นส�รสนเทศ
 3.2 เขียนโปรแกรมทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ



4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
  ทักษะก�รแก้ปัญห�
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  ก�รเขียนโปรแกรมด้วยภ�ษ�ไพทอนเบื้องต้น เช่น ใช้คำ�สั่งในก�รรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล 
  ก�รทำ�ง�นแบบมีท�งเลือก วนซ้ำ�
  ข้อมูลและก�รประมวลผล
6. ส�ระสำ�คัญ
  ก�รประมวลผลส�รสนเทศเบ้ืองต้นด้วยภ�ษ�ไพทอน ทำ�ได้โดยใช้โมดูล pandas ช่วยในก�รอ่�นข้อมูล 
 ประมวลผลและทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ สำ�หรับนำ�ไปใช้ง�นต�มจุดประสงค์ต่�ง ๆ  ได้ 
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

 7.2 อื่น ๆ
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
   แบบประเมินก�รแก้ปัญห�และก�รเขียนโปรแกรม
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 
   ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

7.1 ต�มห�ข้อมูล  45

7.2 ประมวลผลข้อมูล 60

7.3 ทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ 45

7.4 ห�ค่�ดัชนีมวลก�ย 60

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49
กิจกรรมที่ 7 | จัดการข้อมูลเบื้องต้น

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 7.1 ต�มจำ�นวนคน และใบกิจกรรมที่ 7.2 - 7.4 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2 ติดต้ังโปรแกรม PyCharm Edu ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ด�วน์โหลดจ�ก https://www.jetbrains.com 
   /pycharm-edu/download/ แนะนำ� 2019.2.2) หรือติดตั้งไอดีอีสำ�หรับเขียนโปรแกรมภ�ษ� 
   ไพทอนตัวอื่น เช่น Winpython, Python3.7
  8.1.3 แบบประเมินก�รแก้ปัญห�และก�รเขียนโปรแกรม แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
   และแบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม 
  8.1.4 ไฟลข์อ้มลูทีต่อ้งนำ�ม�ประมวลผลในใบกจิกรรม ไดแ้ก ่score.csv, Data1.csv, Data2.csv  
   และไฟล์ที่ใช้ประกอบก�รประมวลผลตัวอย่�งในหนังสือเรียน ได้แก่ studentData.csv, 
   studentData-noHeader.csv และ sciScore.csv 
 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  ชั่วโมงที่ 1 - 2
  8.2.1 ผูส้อนใหผู้เ้รยีนยกตวัอย�่งขอ้มลูในชวิีตประจำ�วนัทีส่นใจ เชน่ ขอ้มลูประวตันิกัเรยีน ขอ้มลูคะแนนสอบ 
   ข้อมูลสุขภ�พ พร้อมบอกประโยชน์ในก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ง�น 
  8.2.2 ผู้สอนถ�มผู้เรียนถึงข้อมูลท่ีสนใจว่�ประกอบไปด้วยข้อมูลย่อยอะไรบ้�ง เช่น ประวัตินักเรียน ประกอบด้วย  
   เลขประจำ�ตัว ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด ชื่อผู้ปกครอง น้ำ�หนัก ส่วนสูง แล้วจะนำ�ข้อมูลเหล่�น้ัน 
   ม�ประมวลผลได้อย่�งไร เช่น ต้องก�รห�คนที่น้ำ�หนักม�กที่สุด ห�จำ�นวนคนที่มีอ�ยุ 15 ปีขึ้นไป
  8.2.3 ผู้สอนแนะนำ�ให้ผู้เรียนรู้จัก Pandas ซ่ึงเป็นโมดูลในภ�ษ�ไพทอนท่ีช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�ร 
   ประมวลผลข้อมูล แล้วร่วมกันทบทวนก�รเขียนโปรแกรมด้วยภ�ษ�ไพทอนเบื้องต้น และติดตั้ง 
   โมดูล pandas
  8.2.4 ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 2.1.1 ก�รติดตั้งโมดูล Pandas ในโปรแกรม PyCharm EDU จนถึง หัวข้อ 2.1.4  
   ก�รเชื่อมโยงข้อมูล แล้วเขียนโปรแกรมตัวอย่�งที่ 2.1-2.4 จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 2
  8.2.5 ผู้เรียนทำ�ใบกิจกรรมที่ 7.1 ต�มห�ข้อมูล แล้วผู้สอนสุ่มผู้เรียนนำ�เสนอคำ�ตอบ
  8.2.6 ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกนัอภปิร�ยสรปุ ข้อมลูท่ีเกบ็ใน Pandas ท่ีเป็น Series และ DataFrame ก�รอ�่น 
   ไฟล์ข้อมูลท่ีเป็นซีเอสวี ก�รใช้คำ�สั่งในก�รแสดงผลข้อมูลจ�กไฟล์ ก�รนับจำ�นวนข้อมูล และก�ร 
   นำ�ข้อมูลม�ห�ค่�เฉลี่ย
  8.2.7 ผู้เรียนศึกษ�และเขียนโปรแกรมตัวอย่�งที่ 2.5-2.8 จ�กหนังสือเรียน
  8.2.8 ผูู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปคำ�ส่ังในก�รห�ค่�เฉลี่ยแยกต�มกลุ่ม ก�รจัดเรียงข้อมูล ก�รเชื่อมโยง 
   ข้อมูลจ�กไฟล์ 2 ไฟล์ และผู้สอนแนะนำ�ถึงก�รอ่�นไฟล์จ�กโปรแกรม Microsoft Excel
  8.2.9 ผู้เรียนทำ�ใบกิจกรรมที่ 7.2 ประมวลผลข้อมูล แล้วผู้สอนสุ่มผู้เรียนนำ�เสนอคำ�ตอบ
  8.2.10 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยสรุป แนวท�งปฏิบัติในก�รใช้ง�นโมดูล pandas

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  ช่ัวโมงท่ี 3 - 4
  8.2.11 ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่�งก�รทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พท่ีพบในชีวิตประจำ�วัน เช่น แผนภูมิสรุปจำ�นวน 
   นักเรียนในแต่ละระดับชั้น กร�ฟแสดงอุณหภูมิในแต่ละวัน แล้วอภิปร�ยถึงประโยชน์ของข้อมูล 
   ที่แสดงเป็นภ�พ
  8.2.12 ให้ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 2.1.5 ก�รทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ แล้วเขียนโปรแกรมตัวอย่�งท่ี 2.9-2.10 
   จ�กหนังสือเรียน
  8.2.13 ผู้เรียนทำ�ใบกิจกรรมท่ี 7.3 ทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ และใบกิจกรรมท่ี 7.4 ห�ค่�ดัชนีมวลก�ย
  8.2.14 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยสรุป ก�รรวมข้อมูล ก�รทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ และก�รนำ� Pandas 
   ไปใช้ประโยชน์ในด้�นอ่ืน ๆ  
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม
 9.2 ประเมินก�รแก้ปัญห�และก�รเขียนโปรแกรม
 9.3 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.4 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  เว็บไซต์เขียนโปรแกรมภ�ษ�ไพทอนออนไลน์ https://repl.it/languages/python3 
  เว็บไซต์ภ�ษ�ไพทอน https://www.python.org/
  เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Pandas เช่น 
   https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/getting_started/10min.html
  https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/index.html
  https://pandas.pydata.org/Pandas_Cheat_Sheet.pdf
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 สำ�หรับก�รประเมินผล ผู้สอนอ�จให้ผู้เรียนผลัดกันทดสอบโปรแกรม โดยทดสอบจ�กข้อมูลเข้�หล�ยชุด 
  ที่ครอบคลุมกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด
 11.2 สำ�หรับโรงเรียนที่ใช้ระบบปฏิบัติก�ร Windows XP นั้น จะรองรับโปรแกรมไพทอนได้สูงที่สุด คือ ไพทอน 
  เวอร์ชัน 3.4.4 ให้ดำ�เนินก�รติดตั้งโปรแกรม PyCharm Edu 3.5 สำ�หรับเขียนโปรแกรม 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 7.1  ต�มห�ข้อมูล

31750,somsak,60

31751,somchai,45

31752,suwit,89

31753,anake,56

31754,banjob,87

31755,chawit,76

31756,derek,35

31757,onjai,77

31758,lalana,80

 1. ศึกษ�หัวข้อ 2.1.2 โครงสร้�งข้อมูลของ Pandas 2.1.3 ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบซีเอสวี และ 2.1.4 ก�รเช่ือมโยงขอ้มลู 
  แล้วทดลองเขียนโปรแกรมตัวอย่�งที่ 2.1 - 2.4 จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 2 และให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้
  …………………….............………....………………………………….......……......………………………………........................... 
  ………………………….............………....………………………..…………..…...…………………………………........................... 
  …………………….............………....……………………....……………..……...………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…….....………………………………........................... 
  ………………………….............………....………………………..…………..…...…………………………………........................... 
  …………………….............………....……………………....……………..……...………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…….....………………………………........................... 
  …………………….............………....………………………………….....…….....………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………......…………………….......………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………......…………………….......………………........................... 
   
 2. เขียนโปรแกรมชื่อ ex_71.py เพื่อแสดงข้อมูลรหัสประจำ�ตัวนักเรียน ชื่อ และคะแนนสอบ จ�กไฟล์ score. 
  csv โดยให้มีหัวต�ร�งเป็น ID, Name, Score

ไฟล์ score.csv มีร�ยละเอียดดังนี้ ตัวอย่�งผลลัพธ์ 

  ID Name Score

 0 31750 somsak 60

 1 31751 somchai 45

 2 31752 suwit 89

 3 31753 anake 56

 4 31754 banjob 87

 5 31755 chawit 76

 6 31756 derek 35

 7 31757 onjai 77

 8 31758 lalana 80

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 3. เขียนคำ�ส่ังโดยใช้ DataFrame จ�กข้อ 2 ให้แสดงผลลัพธ์ดังต่อไปน้ี

ผลลัพธ์ คำ�สั่ง

4.1 แสดง DataFrame ทั้งหมด 

4.2  แสดง ชื่อกับคะแนน 

4.3 แสดงชื่อ 5 คนแรก 

4.4 แสดงข้อมูลนักเรียนที่มีคะแนนตั้งแต่ 
 50 คะแนนขึ้นไป

4.5 แสดงจำ�นวนนักเรียนทั้งหมด

4.6 แสดงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมด

4.7 แสดงคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน 4 คนสุดท้�ย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 7.2  ประมวลผลข้อมูล

import pandas as pd

stdData1=pd.read_csv('Data1.csv')

stdData2=pd.read_csv('Data2.csv')

mData = stdData1.merge(stdData2)

 1. เขียนโปรแกรมตัวอย่�งท่ี 2.5 - 2.8 จ�กหนังสือเรียนในบทท่ี 2
 2.  ให้นักเรียนเตรียมไฟล์ Data1.csv และไฟล์ Data2.csv จ�กครูผู้สอน แล้วเขียนโปรแกรมรวมข้อมูล 
  ท้ัง 2 ไฟล์ ช่ือ ex_72.py ต�มคำ�ส่ังดังน้ี

 3. เขียนคำ�ส่ังโดยใช้ DataFrames จ�กข้อ 2 ให้แสดงผลลัพธ์ดังต่อไปน้ี

ผลลัพธ์ คำ�สั่ง

3.1 แสดงข้อมูลทั้งหมดของก�รรวมข้อมูล 

3.2  แสดงข้อมูล ชื่อชั้นเรียน ชื่อนักเรียน 
 และหมู่เลือด 

3.3 แสดงข้อมูล ช่ือช้ันเรียน ช่ือนักเรียน คว�มสูง 
 และเลขประจำ�ตัว โดยเรียงลำ�ดับต�มคว�มสูง  
 จ�กม�กไปน้อย 

3.4 แสดงขอ้มลู ชือ่ชัน้เรยีน เลขที ่ชือ่นกัเรยีน และ 
 น้ำ�หนัก เรียงต�มชื่อชั้นเรียนและเลขที่ จ�ก 
 น้อยไปม�ก

3.5 แสดงค่�น้ำ�หนักเฉลี่ยแยกต�มหมู่เลือด

3.6 แสดงค่�คว�มสูงของคนที่สูงที่สุดในแต่ละ
 ชั้นเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 4. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงข้อมูลใน Data1.csv โดยลบข้อมูลชื่อ Adebayor ให้เหลือเป็นช่องว่�ง 
  เมื่อรันโปรแกรมจะได้ผลลัพธ์อย่�งไร
  …………………….............………....………………………………….......……......………………………………........................... 
  ………………………….............………....………………………..…………..…...…………………………………........................... 
  …………………….............………....……………………....……………..……...………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…….....………………………………........................... 
  ………………………….............………....………………………..…………..…...…………………………………........................... 
  …………………….............………....……………………....……………..……...………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…….....………………………………........................... 
  …………………….............………....………………………………….....…….....………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………......…………………….......………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………......…………………….......………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………...................................... 
  …………………….............………....………………………………….......……......………………………………........................... 
  ………………………….............………....………………………..…………..…...…………………………………........................... 
  …………………….............………....……………………....……………..……...………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…….....………………………………........................... 
  ………………………….............………....………………………..…………..…...…………………………………........................... 
  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 7.3  ทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ

 1. ศึกษ�หัวข้อ 2.1.5 ก�รทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ แล้วเขียนโปรแกรมตัวอย่�งที่ 2.9 จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 2
 2. เขียนโปรแกรมชื่อ ex_73.py แสดงฮิสโทแกรมของน้ำ�หนัก ที่มีชื่อเป็น Weight Frequency โดยแสดงน้ำ�หนัก 
  (Weight) ที่มีค่�อยู่ระหว่�ง 60-80 กิโลกรัม แบ่งเป็น 21 ช่วง บนแกน x และแสดงจำ�นวนคน (Frequency) 
  บนแกน y ที่มีค่�อยู่ระหว่�ง 0-5 และแสดงเส้นกริดต�มแนวแกน x ทุก 2 กิโลกรัม และต�มแนวแกน y 
  ทุก 1 ค่�คว�มถี่ โดยมีตัวอย่�งผลลัพธ์ดังนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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 3. เขยีนโปรแกรมแสดงแผนภ�พก�รกระจ�ยของคว�มสมัพนัธ์ระหว�่งน้ำ�หนกัและสว่นสูง โดยให้แสดงเลขประจำ�ตวั 
  ของเจ้�ของข้อมูลตรงตำ�แหน่งที่แสดงบนแผนภ�พ
  ตัวอย่�งก�รแสดงผลลัพธ์มีดังนี้
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1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 7.4  ห�ค่�ดัชนีมวลก�ย

 1. ด�วน์โหลดไฟล์ข้อมูลน้ำ�หนักและส่วนสูงของทุกคนจ�กไฟล์ bmi.csv แล้วเขียนโปรแกรมในกิจกรรมที่ 2.1 
  ข้อ 1-2 จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 2 ต�มขั้นตอนก�รแก้ปัญห� แล้วบันทึกชื่อไฟล์เป็น act21.py
  ก�รวิเคร�ะห์และกำ�หนดร�ยละเอียดของปัญห�
  ข้อมูลเข้� คือ ……………….……………….……………….………......................................................……….……………….
  ขอ้มลูออก คอื ……………….…………………….……………….……………….……………….……………….……….………………
  วิธีในก�รตรวจสอบข้อมูล มีดังนี้
  …………………….............………....………………………………….....…….....………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………......…………………….......………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………......…………………….......………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………......................................

ก�รว�งแผนก�รแก้ปัญห� 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ก�รดำ�เนินก�รแก้ปัญห� โดยเขียนโปรแกรมได้ดังนี ้

 2. ถ้�นักเรียนต้องก�รเห็นคว�มสัมพันธ์ของดัชนีมวลก�ยของทุกคนในภ�พรวม ข้อมูลที่ได้จ�กก�รรันโปรแกรม 
  ข้อ 1 เหม�ะสมหรือไม่ หรือควรจะแสดงข้อมูลในรูปแบบใดจึงจะแสดงได้ชัดเจนขึ้น 
  …………………….............………....………………………………….....…….....………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………......…………………….......………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………......…………………….......………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………......................................
  …………………….............………....………………………………….....…….....………………………………........................... 
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 3. เขยีนโปรแกรมในกจิกรรมที ่2.1 ขอ้ 3  
  จ�กหนังสือเรียน แล้วบันทึกชื่อไฟล์ 
  เป็น act21_3.py ตัวอย่�งผลลัพธ์ 
  ที่ได้มีดังนี้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8

เวล� 4 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี โมดูล tkinter

1. ตัวชี้วัด
  พัฒน�แอปพลิเคชันที่มีก�รบูรณ�ก�รกับวิช�อื่นอย่�งสร้�งสรรค์
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  ขั้นตอนก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน
   เช่น Scratch, python, java, c, AppInventor
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 เขียนโปรแกรมสร้�งส่วนต่อประส�นกร�ฟิกกับผู้ใช้
 3.2 สร้�งแอปพลิเคชันด้วยภ�ษ�ไพทอน



4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
  ทักษะก�รแก้ปัญห�
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  คำ�สั่งพื้นฐ�นในภ�ษ�ไพทอน
  ก�รใช้ง�นฟังก์ชัน 
6. ส�ระสำ�คัญ
  ก�รเขียนโปรแกรมท่ีมีส่วนต่อประส�นกร�ฟิกกับผู้ใช้จะช่วยให้มองเห็นภ�พรวมของโปรแกรมได้ดีข้ึน 
 ใช้ง�นง่�ย และมีคว�มน่�สนใจ ในภ�ษ�ไพทอน ส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รใช้ tkinter ซ่ึงเป็นโมดูลท่ีช่วยในก�รเขียน 
 โปรแกรมท่ีมีส่วนต่อประส�นกร�ฟิกกับผู้ใช้
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

 7.2 อื่น ๆ
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
   โมดูล tkinter
   แบบประเมินก�รแก้ปัญห�และก�รเขียนโปรแกรม
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
   เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 
   สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

8.1 เครื่องคิดเลข  20

8.2
tkinter

สร้�งส่วนต่อประส�นกร�ฟิกกับผู้ใช้
60

8.3 แอปชนแอป 120
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8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 8.1-8.3 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2 ติดต้ังโปรแกรม PyCharm Edu ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (ด�วน์โหลดจ�ก https://www.jetbrains 
   .com/pycharm-edu/download/ แนะนำ� 2019.2.2) หรือติดตั้งไอดีอีสำ�หรับเขียนโปรแกรม 
   ภ�ษ�ไพทอนตัวอื่น เช่น Winpython, Python3.7
  8.1.3 แบบประเมินก�รแก้ปัญห�และก�รเขียนโปรแกรม แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
   และแบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม 
  8.1.4 ไฟลโ์ปรแกรมเครือ่งคดิเลขอย่�งง�่ยในตวัอย�่งท่ี 2.11 - 2.15 จ�กหนงัสอืเรยีน เพือ่ใหผู้เ้รยีนทดสอบ 
   ก�รรันโปรแกรม ได้แก่ ex2_11.py, ex2_12.py, ex2_13.py, ex2_14.py และ ex2_15.py 
 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  ชั่วโมงที่ 1 - 2
  8.2.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่�งก�รใช้ง�นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันในชีวิตประจำ�วัน 
   ที่ทำ�ให้ก�รดำ�เนินชีวิตของผู้เรียนสะดวกม�กขึ้น เช่น แอปพลิเคชันพย�กรณ์อ�ก�ศ แอปพลิเคชัน 
   แสดงสภ�พก�รจร�จร 
  8.2.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 2.2 ก�รสร้�งส่วนต่อประส�นกร�ฟิกกับผู้ใช้ และทดลองรันโปรแกรม 
   อย่�งง่�ยจ�กตัวอย่�งที่ 2.11 - 2.13 จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 2
  8.2.3  ผู้เรียนศึกษ�ตัวอย่�งท่ี 2.14 แล้วร่วมกันสรุปรูปแบบก�รเขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลขอย่�งง่�ย 
  8.2.4  ผู้เรียนศึกษ�ตัวอย่�งท่ี 2.15 - 2.16 แล้วร่วมกันอภิปร�ยสรุป และให้ผู้เรียนทำ�ใบกิจกรรมท่ี 8.1 
   เครื่องคิดเลข หลังจ�กนั้นผู้สอนสุ่มตัวแทนผู้เรียนนำ�เสนอคำ�ตอบ
  8.2.5 ผู้เรียนทำ�ใบกิจกรรมที่ 8.2 tkinter สร้�งส่วนต่อประส�นกร�ฟิกกับผู้ใช้
  8.2.6 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนนำ�เสนอคำ�ตอบและวิธีก�รแก้ปัญห� และร่วมกันสรุปก�รใช้ง�นโมดูล tkinter 
  ช่ัวโมงท่ี 3 - 4
  8.2.7 ผู้สอนให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม แล้วจับสล�กโจทย์สำ�หรับก�รเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒน�แอปพลิเคชัน ดังน้ี
    โจทย์ท่ี 1 แปลงอุณหภูมิ (Temperature)
    โจทย์ท่ี 2 แปลงศักร�ช (Era)
    โจทย์ท่ี 3 แปลงสกุลเงิน (Currency)
    หรือ โจทย์อ่ืน ๆ ต�มท่ีผู้สอนเห็นสมควร
  8.2.8 ให้ผู้เรียนทำ�ใบกิจกรรมท่ี 8.3 แอปชนแอป พร้อมท้ังพัฒน�โปรแกรมให้ส�ม�รถทำ�ง�นได้ต�มท่ีโจทย์ 
   กำ�หนด
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  8.2.9 ผู้เรียนแต่ละคนผลัดกันตรวจสอบโปรแกรม โดยนำ�ข้อมูลทดสอบท่ีผู้เรียนเตรียมไว้ จ�กใบกิจกรรมท่ี 
   8.3 ข้อ 2 ม�ตรวจสอบกับโปรแกรมของเพ่ือนท่ีได้โจทย์เดียวกัน หลังจ�กน้ันผู้สอนสอบถ�มผล 
   ก�รตรวจสอบแล้วให้ผู้เรียนนำ�เสนอส�เหตุและวิธีแก้ไขในกรณีท่ีโปรแกรมแสดงผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม
 9.2 ประเมินก�รแก้ปัญห�และก�รเขียนโปรแกรม
 9.3 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.4 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  เว็บไซต์เขียนโปรแกรมภ�ษ�ไพทอนออนไลน์ https://repl.it/languages/python3 
  เว็บไซต์ภ�ษ�ไพทอน https://www.python.org/
  เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ tkinter เช่น 
   https://www.geeksforgeeks.org/python-gui-tkinter
   https://effbot.org/tkinterbook/tkinter-index.htm
   https://www.javatpoint.com/python-tkinter-button
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ผู้สอนควรกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิธีก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องให้ครอบคลุมทุกกรณีในขั้นตอนก�รวิเคร�ะห์ 
  และกำ�หนดร�ยละเอียดของปัญห� ห�กมีกรณีใดที่โปรแกรมไม่รองรับให้เขียนส่วนดักจับกรณีดังกล่�วไว้
 11.2 ผู้สอนอ�จให้ผู้เรียนผลัดกันทดสอบโปรแกรมในข้ันตอนก�รตรวจสอบและปรับปรุง โดยทดสอบจ�กข้อมูล 
  เข้�หล�ยชุดที่ครอบคลุมกรณีที่เป็นไปได้ทั้งหมด
 11.3 ก�รเขียนโปรแกรมต�มตัวอย่�งในหนังสืออ�จใช้เวล�ม�กในก�รพิมพ์ ผู้สอนอ�จแจกไฟล์บ�งส่วนเพื่อให้ 
  ก�รเขียนโปรแกรมเป็นไปได้อย่�งรวดเร็ว
 11.4 ห�กมีเวล�เพียงพอผู้สอนอ�จให้ผู้เรียนค้นห�โปรแกรมหรือเว็บไซต์ที่ส�ม�รถแปลงไฟล์ .py เป็นไฟล์ .exe  
  เพื่อส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมภ�ษ�ไพทอน
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 1. ศึกษ�หัวข้อ 2.2 ก�รสร้�งส่วนต่อประส�นกร�ฟิกกับผู้ใช้ และทดลองรันโปรแกรมตัวอย่�งที่ 2.12 - 2.14 
  แล้วทำ�กิจกรรมที่ 2.2 ข้อ 1 จ�กหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนเขียนคำ�สั่งในก�รแสดงปุ่มต่อไปนี้ลงต�ร�ง

1. ชือ่-สกลุ ………………………………….…………………………………….…..…………………………….… 

2. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

3. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

4. ชือ่-สกุล ……………………………….…………………………………….…..…………………………….…... 

 ใบกิจกรรมที่ 8.1  เครื่องคิดเลข 

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

ปุ่มหม�ยเลข คำ�สั่งที่ใช้ในก�รแสดงปุ่ม

1 button1 = tk.Button(m, text='1', width=25, 

command=lambda: press('1'))

button1.pack()

2

4

8
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 2. ศึกษ�ตัวอย่�งที่ 2.15 - 2.16 แล้วให้นักเรียนทำ�กิจกรรมที่ 2.2 ข้อ 2 จ�กหนังสือเรียน 
  โดยสมมติเครื่องคิดเลขของนักเรียนเป็นดังนี้ และให้นักเรียนเขียนคำ�สั่งในก�รแสดงปุ่มลงต�ร�งต่อไปนี้

ปุ่มหม�ยเลข คำ�สั่งที่ใช้ในก�รแสดงปุ่ม

1 button1 = tk.Button(m, text='1', width=6, 

command=lambda: press('1'))

button1.grid(row=1, column=0)

2

4

8
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 3. เขียนโปรแกรมให้เครื่องคิดเลขจ�กข้อ 2 ส�ม�รถทำ�ง�นได้ แล้วตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้
  3.1 ปุ่ม Clear ทำ�หน้�ที่ล้�งข้อมูลใน label1Text นักเรียนสร้�งฟังก์ชันสำ�หรับปุ่ม Clear ได้ดังนี้

   มีคำ�สั่งในก�รเรียกใช้ง�นฟังก์ชันสำ�หรับปุ่ม Clear อย่�งไร

  3.2 นักเรียนได้ใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมตัวอย่�งที่ 2.16 ม�ประกอบในโปรแกรมเครื่องคิดเลขของนักเรียนหรือไม่  
   อย่�งไร
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 1. เขียนโปรแกรมต่อไปนี้ แล้วว�ดผลลัพธ์และตอบคำ�ถ�ม

  ว�ดรูปผลลัพธ์จ�กโปรแกรมข้�งต้น

  
  1.1 ห�กต้องก�รให้ปุ่มแต่ละปุ่มเรียงต่อกันต�มแนวนอนใน 1 แถว จะต้องแก้ไขโปรแกรมอย่�งไร
   …………………......................…………………………………………………………………………………………………… 
   …………………......................…………………………………………………………………………………………………… 
   …………………......................……………………………………………………………………………………………………...… 
  1.2 ห�กต้องก�รเปลี่ยนสีปุ่มให้ตรงกับชื่อของปุ่ม จะต้องแก้ไขโปรแกรมอย่�งไร
   …………………......................………………………………………………………………………………………………… 
   …………………......................…………………………………………………………………………………………………….....
   …………………......................…………………………………………………………………………………………………… 

1. ชือ่-สกลุ ………………………………….…………………………………….…..…………………………….… 

2. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

3. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

4. ชือ่-สกุล ……………………………….…………………………………….…..…………………………….…... 

 ใบกิจกรรมที่ 8.2  tkinter สร้�งส่วนต่อประส�นกร�ฟิกกับผู้ใช้ 

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

1
2
3
4
5
6
7
8
9

import tkinter as tk
m=tk.Tk()
redbutton =tk.Button(m,text='Red',width=8)
redbutton.pack()
greenbutton =tk.Button(m,text='Green',width=8)
greenbutton.pack()
bluebutton =tk.Button(m,text='Blue',width=8)
bluebutton.pack()
m.mainloop()

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

67กิจกรรมที่ 8 | โมดูล tkinter

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



 2. เขียนโปรแกรมต่อไปนี้

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

import tkinter as tk

import random

def rand(n):

rdm=random.randint(1,int(n))

label2Text.set(str(rdm))

def clear():

label2Text.set('')

entry1.delete(0,5)

entry1.insert(1,1)

m=tk.Tk()

label2Text=tk.StringVar()

m.title('Random')

label1=tk.Label( text = 'ผลสุ่ม' ,width = 10)

label1.grid(row=0, column=0)

label2=tk.Label(m,textvariable=label2Text,

   borderwidth=2, relief="ridge",width=20,bg='grey')

label2.grid(row=0,column=1,columnspan=2)

label3=tk.Label(text='กำ�หนดค่�สูงสุด',width=10)

label3.grid(row=1,column=0)

entry1=tk.Entry(m)

entry1.grid(row=1,column=1,columnspan=2)

button1=tk.Button(m,text='Random',width=8)

button1.grid(row=2,column=0)

m.mainloop()
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 3. จ�กโปรแกรมข้�งต้น คำ�ส่ังสำ�หรับกำ�หนดสีให้กับ Widgets lable2 เป็นสีเท� คือ ......................................... 
  ................................................................................................................................................................................ 
 4. ถ้�ต้องก�รเพิ่มปุ่ม Clear และปุ่ม Close ให้ได้ดังรูปตัวอย่�ง โดยกำ�หนดให้ button2 เป็นปุ่ม Clear และ 
  button3 เป็นปุ่ม Close คำ�สั่งที่ใช้ คือ 

  ................................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................................................................ 
 
 5. ปรับปรุงโปรแกรมลงในปุ่ม Close ดังนี้
  
  button3 = tk.Button(m, text='Close', width=8, 

      command=lambda: m.destroy())

  ผลลพัธเ์มือ่กดปุ่ม Close คอื .............................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................................. 
  ........................................................................................................................................................................... 
  ........................................................................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................................................................
 6. เขียนคำ�สั่งปุ่ม Random และปุ่ม Clear ให้สมบูรณ์
  button1 = tk.Button(m, text='Random', width=8, 

      command=lambda:________________(entry1.get()))

  button2 = tk.Button(m, text='Clear', width=8, ____________________) 
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 1. โจทยท์ีก่ลุม่นกัเรียนไดร้บั คอื ……………......................………………………………………………………………..…………… 
 2. ให้นักเรียนออกแบบและเขียนโปรแกรมของโจทย์ที่ได้รับต�มขั้นตอนก�รแก้ปัญห�ต่อไปนี้
  2.1 ก�รวิเคร�ะห์และกำ�หนดร�ยละเอียดของปัญห� มีดังนี้
   1) ข้อมูลเข้� คือ …………………......................………………………...........………………………………………… 
   2) ข้อมูลออก คือ …………………......................…………………….........……………………………………..……… 
   3) วิธีก�รตรวจสอบคว�มถูกต้อง มีดังนี้
   …………………......................……………………………………………………………………………………………………… 
   …………………......................…………………………………………………………………………………………………….... 
   …………………......................……………………………………………………………………………………………………… 
   …………………......................……………………………………………………………………………………………………… 
  2.2 ก�รว�งแผนก�รแก้ปัญห� 
   2.2.1 ส่วนต่อประส�นกับผู้ใช้ (User Interface: UI)

1. ชือ่-สกลุ ………………………………….…………………………………….…..…………………………….… 

2. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

3. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

4. ชือ่-สกุล ……………………………….…………………………………….…..…………………………….…... 

 ใบกิจกรรมที่ 8.3  แอปชนแอป 

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…
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   2.2.2 ต�ร�งแสดงร�ยละเอียดวิดเจ็ต ดังนี้

   2.2.3 รหัสลำ�ลองหรือผังง�น มีดังนี้

  
  

 
  2.3 เขียนโปรแกรมต�มที่นักเรียนออกแบบไว้ในข้อ 2.2 แล้วทดสอบก�รทำ�ง�นเพื่อตรวจสอบคว�มถูกต้อง 
  2.4  ให้เพื่อนกลุ่มอื่นร่วมทดสอบโปรแกรม แล้วบันทึกข้อผิดพล�ดเพื่อใช้ในก�รปรับปรุงหรือแก้ไขโปรแกรม

ลำ�ดับที่ ชื่อวิดเจ็ต หน้�ที่
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9

เวล� 4 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี ร�ยก�รข้อมูล 

1. ตัวชี้วัด
 1.1 พัฒน�แอปพลิเคชันที่มีก�รบูรณ�ก�รกับวิช�อื่นอย่�งสร้�งสรรค์
 1.2 รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นำ�เสนอข้อมูลและส�รสนเทศ ต�มวัตถุประสงค์ 
  โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริก�รบนอินเทอร์เน็ตที่หล�กหล�ย
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน เช่น Scratch, python, java, c, 
  AppInventor
  ก�รประมวลผลเป็นก�รกระทำ�กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคว�มหม�ยและ 
  มีประโยชน์ต่อก�รนำ�ไปใช้ง�น
   ก�รใช้ซอฟต์แวรห์รอืบรกิ�รบนอินเทอรเ์นต็ทีห่ล�กหล�ยในก�รรวบรวม ประมวลผล  
  สร้�งท�งเลือก ประเมินผล นำ�เสนอ จะช่วยให้แก้ปัญห�ได้อย่�งรวดเร็ว ถูกต้อง 
  และแม่นยำ�
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 ใช้บล็อกคำ�สั่งในก�รตรวจสอบก�รเลือกลูกศรซ้�ย/ขว�
 3.2 ใช้บล็อกคำ�สั่ง List ในก�รจัดก�รข้อมูล 
 3.3 เขียนโปรแกรมโดยใช้ร�ยก�รในก�รแก้ปัญห�



4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
  ทักษะก�รแก้ปัญห�
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  ก�รใช้คำ�สั่งที่มีก�รทำ�ง�นแบบลำ�ดับ มีท�งเลือก และวนซ้ำ� โดยมีก�รรับข้อมูล ก�รแสดงผล ก�รใช้ตัว 
  ดำ�เนินก�ร และตัวแปร
6. ส�ระสำ�คัญ
  ตัวแปรเป็นชื่อที่กำ�หนดข้ึนเพื่อใช้เก็บข้อมูลและเรียกใช้ในก�รทำ�ง�น ซึ่งขณะใดขณะหน่ึงตัวแปรจะมีได้ 
 เพียงค่�เดียวเท่�น้ัน แต่ถ้�ต้องก�รเก็บหล�ยค่�ส�ม�รถทำ�ได้โดยสร้�งเป็นร�ยก�ร (List) โดยใน Scratch 3.0 
 บล็อกคำ�ส่ังสำ�หรับสร้�งร�ยก�รจะอยู่ในกลุ่มบล็อก Variables แล้วเลือกบล็อกคำ�ส่ัง Make a List เม่ือมีก�ร 
 สร้�งร�ยก�รใหม่โปรแกรมจะสร้�งบล็อกต่�ง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับร�ยก�รนั้นเพ่ิมเติมเพื่อใช้ในก�รทำ�ง�นต่�ง ๆ  
 เช่น ก�รลบ/แทรกข้อมูลในร�ยก�ร ก�รอ้�งถึงข้อมูลในร�ยก�ร บล็อกคำ�สั่ง
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

 7.2 อื่น ๆ
   เครื่องคอมพิวเตอร์
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
   เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 
   สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

9.1 คู่หรือคี่ 45

9.2 สนุกกับร�ยก�ร 45
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8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 9.1 - 9.2 ต�มจำ�นวนผู้เรียน
  8.1.2 ติดตั้งโปรแกรม Scratch offline Editor 3.0 หรือ Scratch 
   Desktop ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้โปรแกรม Scratch แบบ 
   ออนไลน์ https://scratch.mit.edu
  8.1.3 แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และแบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  ชั่วโมงที่ 1 - 2
  8.2.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่�งก�รใช้ง�นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันในชีวิตประจำ�วัน 
   ที่ทำ�ให้ก�รดำ�เนินชีวิตของผู้เรียนสะดวกม�กขึ้น เช่น แอปพลิเคชันพย�กรณ์อ�ก�ศ แอปพลิเคชัน 
   แสดงสภ�พก�รจร�จร 
  8.2.2 ผู้สอนทบทวนก�รทำ�ง�น คำ�สั่งต่�ง ๆ  ของโปรแกรม Scratch เช่น คำ�สั่งที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข 
   คำ�ส่ังเงื่อนไขแบบสองท�งเลือก คำ�ส่ังวนซ้ำ�ไม่รู้จบ คำ�ส่ังกำ�หนดตำ�แหน่งเริ่มต้นของตัวละคร 
   คำ�สั่งกระจ�ยส�ร คำ�สั่งรับส�ร
  8.2.3 ผูเ้รยีนศกึษ�หวัขอ้ 3.1 ผลรวมของฉันเป็นจำ�นวนคู่หรอืไม ่แล้วรว่มกันพจิ�รณ� วิเคร�ะหส์ถ�นก�รณ์ 
   ที่กำ�หนดให้จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 3 และร่วมกันตอบคำ�ถ�ม
  8.2.4 ผูส้อนและผูเ้รยีนทบทวนขัน้ตอนก�รแกป้ญัห� 4 ขัน้ตอน ได้แก ่ก�รวิเคร�ะหแ์ละกำ�หนดร�ยละเอยีด 
   ของปัญห� ก�รว�งแผนก�รแก้ปัญห� ก�รดำ�เนินก�รแก้ปัญห� และก�รตรวจสอบและประเมินผล
  8.2.5 ผู้เรียนศึกษ�และทดลองเขียนโปรแกรมต�มตัวอย่�งท่ี 3.1 ก�รสร้�งโปรแกรมผลรวมของฉันเป็น 
   จำ�นวนคู่หรือไม่ จ�กหนังสือเรียน แล้วให้ผู้เรียนทำ�ใบกิจกรรมท่ี 9.1 คู่หรือค่ี เพ่ือปรับปรุงโปรแกรม 
   ให้มีคว�มสมบูรณ์ย่ิงข้ึน
  8.2.6 ผู้สอนคัดเลือกผู้เรียนที่ส�ม�รถปรับปรุงโปรแกรมให้มีคว�มน่�สนใจ ม�นำ�เสนอผลง�นหน้�ชั้นเรียน  
   ถึงแนวคิดและวิธีก�ร ก่อนก�รสรุปร่วมกันถึงคำ�สั่งและรูปแบบก�รเขียนโปรแกรม
  ชั่วโมงที่ 3 - 4
  8.2.7 ผู้สอนยกตัวอย่�งสถ�นก�รณ์ที่ต้องมีก�รเก็บข้อมูลหล�ยร�ยก�รไว้ในตัวแปรเดียวกัน ส�ม�รถ 
   ทำ�ได้อย่�งไร ยกตัวอย่�งเช่น ชื่อเพื่อนในห้องหรือชื่ออ�ห�รที่ชอบ ห�กเก็บข้อมูลไว้ในตัวแปร 
   จะเก็บได้เพียงค่�เดียว ซ่ึงก็หม�ยถึงก�รเก็บช่ืออ�ห�รท่ีชอบได้ 1 ชนิด แต่ถ้�ห�กเร�มีอ�ห�ร 
   ท่ีชอบม�กกว่� 1 ชนิด เร�ต้องสร้�งตัวแปรเพื่อเก็บชื่ออ�ห�รให้เท่�กับจำ�นวนร�ยชื่ออ�ห�รที่ชอบ 
   ซึ่งถ้�ห�กมีจำ�นวนม�กอ�จสร้�งคว�มสับสนหรือข้อผิดพล�ดได้ง่�ย
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  8.2.8 ผู้เรียนศึกษ�วิธีก�รสร้�งร�ยก�ร และบล็อกคำ�สั่งที่ใช้สำ�หรับร�ยก�ร ในหัวข้อ 3.2 ร�ยก�รข้อมูล 
   แล้วทดลองเขียนโปรแกรมต�มตัวอย่�งท่ี 3.2 ห�น้ำ�หนักเฉล่ียของเพ่ือนในห้องด้วยร�ยก�ร 
   จ�กหนังสือเรียน หลังจ�กน้ันร่วมกันอภิปร�ยกับผู้สอน แล้วให้ผู้เรียนทำ�ใบกิจกรรมท่ี 9.2 สนุกกับ 
   ร�ยก�ร
  8.2.9 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนนำ�เสนอคำ�ตอบและร่วมกันสรุปเกี่ยวกับก�รใช้ง�นร�ยก�รและประโยชน์ของก�ร 
   ใช้ง�นร�ยก�ร
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม
 9.2 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.3 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  -
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ห�กผู้เรียนมีคว�มรู้พื้นฐ�นม�กเพียงพอ ก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 9.1 ข้อ 3-8 ผู้สอนอ�จให้ผู้เรียนทำ�ด้วยตนเอง 
  ไม่ต้องทำ�ต�มขั้นตอนที่กำ�หนดไว้ในใบกิจกรรม 
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1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 9.1  คู่หรือคี่

 ให้นักเรียนศึกษ�หัวข้อ 3.1 ผลรวมของฉันเป็นจำ�นวนคู่หรือไม่ และเขียนโปรแกรมต�มตัวอย่�งที่ 3.1 ก�รสร้�ง
โปรแกรมผลรวมของฉันเป็นจำ�นวนคู่หรือไม่ จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 3 แล้วตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

 1. กรอกผลลัพธ์ของก�รรันโปรแกรมตัวอย่�งที่ 3.1 ลงในต�ร�ง

 
  ** ผลก�รรันโปรแกรมที่บันทึก เกิดจ�กก�รคลิกธงเขียวเพียง 1 ครั้ง แล้วมีก�รทดสอบโปรแกรมต�มลำ�ดับ
 
 2. ในกรณีที่ผลรวมของตัวแปร num1 และตัวแปร num2 เป็นจำ�นวนคี่ แล้วตัวละคร Answer 
  สัมผัสกับตัวละคร 
  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ……………………………………………………………………………………………………………………...….
 3. เพิ่มตัวละคร Wrong เป็นเครื่องหม�ยก�กบ�ทซึ่งจะแสดงเมื่อผู้ใช้ตอบผิด 
  โดยให้เขียนคำ�สั่งเพื่อให้ตัวละคร Wrong แสดงเครื่องหม�ยเป็นเวล� 1 วิน�ที แล้วซ่อนตัวละคร 

ลำ�ดับที่
ตัวแปร 
num1 

มีค่�เท่�กับ

ตัวแปร 
num2 

มีค่�เท่�กับ

ตัวแปร
result 

มีค่�เท่�กับ

ผลลัพธ์เมื่อตัวละคร Answer
 (ตะกร้�) สัมผัสกับตัวละคร Even
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 4. ที่ตัวละคร Answer ให้นักเรียนเขียนบล็อกคำ�สั่งกระจ�ยส�ร broadcast เพื่อส่งส�รไปที่ตัวละคร Wrong 
  ที่มีก�รรับส�ร wrong จ�กข้อ 3 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………......................................
 5. เขียนเงื่อนไขเมื่อค่�ในตัวแปร result เป็นจำ�นวนคู่ และตัวละคร Answer เลื่อนชนตัวละคร 
  จะแสดงเครื่องหม�ยผิด 

 
 6 เขียนเงื่อนไขเมื่อค่�ในตัวแปร result เป็นจำ�นวนคี่ และตัวละคร Answer เลื่อนชนตัวละคร 
  จะแสดงเครื่องหม�ยถูก

 
 7. เขียนคำ�สั่งเพิ่มคะแนน 5 คะแนนให้กับตัวแปร score เมื่อตัวละคร Answer เลื่อนชนตัวละคร  ได้ถูกต้อง

 
 8. เขียนคำ�สั่งลบคะแนน 2 คะแนนจ�กตัวแปร score เมื่อตัวละคร Answer เลื่อนชนตัวละครผิด

 9. เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมส่วนอื่น ๆ ให้มีคว�มน่�สนใจ
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1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 9.2  สนุกกับร�ยก�ร

 คำ�ชี้แจงตอนที่ 1 ให้นักเรียนศึกษ�หัวข้อ 3.2 ร�ยก�รข้อมูล จ�กหนังสือเรียนในบทท่ี 3 แล้วพิจ�รณ�ว่�ควร 
    เก็บข้อมูลในรูปแบบตัวแปร หรือร�ยก�ร แล้วตั้งชื่อให้เหม�ะสม

ข้อมูล รูปแบบก�รเก็บข้อมูล ชื่อ

รหัสนักเรียนของนักเรียนชั้น ม.3
 ตัวแปร 
 ร�ยก�ร

อ�ยุของคุณแม่
 ตัวแปร 
 ร�ยก�ร

ชื่อโรงเรียน
 ตัวแปร 
 ร�ยก�ร

จำ�นวนนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียน
 ตัวแปร 
 ร�ยก�ร

ผลลัพธ์ของ 5+(4-3)
 ตัวแปร 
 ร�ยก�ร

ร�ยชื่อนักฟุตบอลทีมโรงเรียน
 ตัวแปร 
 ร�ยก�ร

ชื่อของวันแต่ละวันใน 1 สัปด�ห์
 ตัวแปร 
 ร�ยก�ร

 คำ�ชี้แจงตอนที่ 2 ให้นักเรียนศึกษ�หัวข้อ 3.2 ร�ยก�รข้อมูล จ�กหนังสือเรียนและเขียนโปรแกรมต�มตัวอย่�ง 
    ที่ 3.2 ห�น้ำ�หนักเฉลี่ยของเพื่อนในห้องด้วยร�ยก�ร แล้วตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้
 1. ผลลัพธ์ของโปรแกรมตัวอย่�งที่ 3.2 ตัวละครพูดว่� ……………….........................................................…………… 
  ........................................................................................................................................................................... 
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 3. เขยีนโปรแกรมต�มท่ีออกแบบไว้ โดยเมือ่รนัโปรแกรม ผลลพัธน์้ำ�หนกั คือ ....…….......................................………
 4. เขียนโปรแกรมตรวจสอบว่�มีคนที่มีน้ำ�หนักน้อยกว่� 50 กิโลกรัม กี่คน 
  ก�รว�งแผนก�รแก้ปัญห� (รหัสลำ�ลอง)

 
 5. เขยีนโปรแกรมต�มท่ีออกแบบไว ้พรอ้มทัง้ตรวจสอบและปรบัปรงุ โดยเมือ่รันโปรแกรม ผลลพัธน์้ำ�หนกัทีน่อ้ยกว�่ 
  50 กิโลกรัม มีจำ�นวน ...................... คน
 คำ�ชี้แจงตอนที่ 3 ให้นักเรียนทำ�กิจกรรมที่ 3.2 จ�กหนังสือเรียน แล้วตอบคำ�ถ�มด้�นล่�ง
 1. เมื่อคลิกธงเขียวตัวละครจะพูดว่� ………………………………………………………………………………………………………. 
 2. ร�ยก�ร myFavFood มีจำ�นวนข้อมูลทั้งหมด …….................……... ข้อมูล โดยมีก�รเรียงลำ�ดับข้อมูลจ�ก 
  ร�ยก�รที ่1 จนถงึร�ยก�รสดุท�้ยอย�่งไร ……………………………………………………………………………………………… 
  ...........................................................................................................................................................................
 3. ห�กคลิกธงเขียวเพ่ือรันโปรแกรมอีกครั้ง จะมีจำ�นวนข้อมูลทั้งหมด ………...............….. ข้อมูล โดยมีก�รเรียง 
  ลำ�ดับข้อมูลจ�กร�ยก�รที่ 1 จนถึงร�ยก�รสุดท้�ยอย่�งไร ……………………………………………………………………… 
  ……………………………......................................................................................................................................... 
 4. ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมในกิจกรรมที่ 3.2 ข้อ 2 จ�กหนังสือเรียน

 2. เขียนโปรแกรมตรวจสอบว่�ข้อมูลน้ำ�หนักใดในร�ยก�รที่มีค่�ม�กที่สุด
  ก�รว�งแผนก�รแก้ปัญห� (รหัสลำ�ลอง)
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เวล� 4 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี สนุกกับ Scratch 

1. ตัวชี้วัด
  พัฒน�แอปพลิเคชันที่มีก�รบูรณ�ก�รกับวิช�อื่นอย่�งสร้�งสรรค์
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน เช่น Scratch, python, java, c, 
  AppInventor
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 ใช้ง�นกลุ่มบล็อก Vedio Sensing ในก�รแก้ปัญห� 
 3.2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีก�รใช้ง�นวิดีโอ
 3.3  สร้�งแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Scratch



4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
  ทักษะก�รแก้ปัญห�
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  ก�รใช้คำ�สั่งที่มีก�รทำ�ง�นแบบลำ�ดับ มีท�งเลือก และวนซ้ำ� โดยมีก�รรับข้อมูล ก�รแสดงผล ก�รใช้ตัว 
  ดำ�เนินก�ร และตัวแปร
6. ส�ระสำ�คัญ
  Scratch ส�ม�รถนำ�ม�สร้�งสื่อเรียนรู้ เกมต่�ง ๆ  โดยก�รออกแบบโปรแกรมแล้วเขียนคำ�ส่ังควบคุมก�ร 
 ทำ�ง�นของตัวละคร เก็บข้อมูลลงในร�ยก�ร ใช้ข้อมูลในร�ยก�รม�ประมวลผล ใช้ง�นร่วมกับวิดีโอ ตรวจจับก�ร 
 สัมผัสใช้ง�นร่วมกับปุ่มคีย์บอร์ด เพื่อเพิ่มคว�มน่�สนใจให้กับแอปพลิเคชันม�กขึ้น
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

 7.2 อื่น ๆ
   แบบประเมินก�รแก้ปัญห�และก�รเขียนโปรแกรม 
   เครื่องคอมพิวเตอร์
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
   เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 
   สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

10.1 Don’t Move  60

10.2 เกมสอยด�ว 60

10.3 The Maze 60

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 10.1 - 10.2 ต�มจำ�นวนผู้เรียน และใบกิจกรรมที่ 10.3 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2 ติดตั้งโปรแกรม Scratch offline Editor 3.0 หรือ Scratch Desktop ในเครื่องคอมพิวเตอร์
    หรือใช้โปรแกรม Scratch แบบออนไลน์ https://scratch.mit.edu
  8.1.3 ไฟล์ introVideo.sb3 เพื่อนำ�เข้�สู่บทเรียน
  8.1.3 แบบประเมินก�รแก้ปัญห�และก�รเขียนโปรแกรม แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
   และแบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  ชั่วโมงที่ 1 - 2
  8.2.1 ผู้สอนให้ผู้เรียนยกตัวอย่�งผลง�น สื่อเรียนรู้ เกม ที่รู้จัก แล้วผู้สอนเปิดตัวอย่�งโปรแกรมที่เขียนด้วย  
   Scratch ใหผู้เ้รียนด ูและวิเคร�ะหว์�่ส�ม�รถใช้บลอ็กคำ�สัง่ใดในก�รทำ�ง�นและใชอ้ย่�งไร และเช่ือมโยง 
   ถึงส่ือท่ีมีในปัจจุบันท่ีีมีก�รทำ�ง�นร่วมกับกล้อง ซ่ึงใน Scratch ก็ส�ม�รถทำ�ได้เช่นกัน โดยเปิดตัวอย่�ง 
   ไฟล์โปรแกรม Scratch ที่มีก�รใช้ง�นร่วมกับกล้องให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่�ง
  8.2.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 3.3 ก�รเขียนโปรแกรมร่วมกับวิดีโอ จ�กหนังสือเรียนในบทท่ี 3 และ แนะนำ� 
   เก่ียวกับก�รใช้ง�นกลุ่มบล็อกคำ�ส่ัง Video Sensing ซ่ึงเป็นก�รใช้กล้องของคอมพิวเตอร์ในก�รรับค่� 
   ต่�ง ๆ  เช่น ก�รตรวจจับก�รเคลื่อนไหว 
  8.2.3 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับก�รใช้ง�นกลุ่มบล็อกคำ�สั่ง Video Sensing
  8.2.4 ผู้เรียนศึกษ�และทดลองเขียนโปรแกรมต�มตัวอย่�งที่ 3.3 เกม Don't Move แล้วร่วมกันพิจ�รณ�  
   และวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ท่ีกำ�หนดให้จ�กหนังสือเรียน และตอบคำ�ถ�มในใบกิจกรรมท่ี 10.1 Don't Move
  8.2.5 ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 3.4 ก�รสร้�งแอปพลิเคชันด้วย Scratch และ ทดลองเขียนโปรแกรมต�มตัวอย่�ง 
   ที่ 3.4 เกมสอยด�ว จ�กนั้นให้ผู้เรียนทำ�ใบกิจกรรมที่ 10.2 เกมสอยด�ว ข้อ 1-3 และถ้�มีเวล� 
   เพียงพอให้ทำ�ข้อ 4 ด้วย
  8.2.6 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนออกม�นำ�เสนอผลลัพธ์ และร่วมกันสรุปเกี่ยวกับก�รสร้�งแอปพลิเคชันด้วย Scratch
  ชั่วโมงที่ 3 - 4
  8.2.7 ผู้สอนแนะนำ�ผู้เรียน เรื่อง ก�รสร้�งแอปพลิเคชัน พร้อมยกตัวอย่�งเกม Pacman โดยให้ผู้เรียน 
   ดูตัวอย่�งได้จ�กเว็บไซต์ Google 
  8.2.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคร�ะห์เกมจ�กตัวอย่�งว่�มีข้อมูลเข้� ข้อมูลออก และมีเงื่อนไขใดบ้�ง 
   ของเกมที่จะทำ�ให้ได้คะแนนหรือเสียคะแนน
  8.2.9 ผูเ้รยีนทดลองออกแบบและเขยีนแอปพลิเคชนัต�มทีส่นใจ หรอืผู้สอนอ�จใหท้ำ�ต�มใบกจิกรรมท่ี 10.3 
   The Maze
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  8.2.10 ผูส้อนใหผู้เ้รยีนออกม�นำ�เสนอผลง�นโดยก�รนำ�เสนอหน�้ชัน้เรยีนหรอือัปโหลดข้ึนเวบ็ไซด ์Scratch 
   Online เพื่อให้ผู้เรียนคนอื่นร่วมกันแสดงคว�มคิดเห็น
  8.2.11 ผูส้อนและผูเ้รยีนรว่มกันสรปุผลก�รพฒัน�แอปพลเิคชนั ในก�รสร�้ง ก�รออกแบบ ก�รเขยีนโปรแกรม 
   และก�รปรับปรุงพัฒน�โปรแกรม
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม
 9.2 ประเมินก�รแก้ปัญห�และก�รเขียนโปรแกรม
 9.3 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.4 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  -
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ในใบกิจกรรมท่ี 10.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำ�หรับจัดกิจกรรมจำ�เป็นต้องมีกล้องวิดีโอสำ�หรับเช่ือมต่อ 
  คอมพิวเตอร์หรือกล้องเว็บแคม ห�กไม่มีอุปกรณ์ดังกล่�วผู้สอนอ�จใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องวิดีโอ 
  แสดงโปรแกรมและผลลัพธ์ ให้ผู้เรียนร่วมกันแสดงคว�มคิดเห็นและวิเคร�ะห์ก�รทำ�ง�น เพื่อให้ผู้เรียนทร�บ 
  ถึงวิธีก�รใช้ง�นกลุ่มบล็อกคำ�สั่ง Video Sensing
 11.2 สำ�หรับก�รทำ�ใบกิจกรรมท่ี 10.2 ใช้ในกรณีท่ีผู้เรียนไม่ส�ม�รถวิเคร�ะห์แนวท�งก�รเขียนโปรแกรมได้ 
  จงึใชใ้บกจิกรรมในก�รนำ�ท�งใหผู้เ้รยีน และผูส้อนควรกระตุน้ใหผู้เ้รยีนเขยีนโปรแกรมในสว่นอืน่ ๆ  ใหโ้ปรแกรม 
  มีคว�มน่�สนใจยิ่งขึ้น 
 11.3 ระหว่�งก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 10.1 ข้อ 2 จะมีก�รประยุกต์ ร�ยก�ร กับก�รเขียนโปรแกรม ให้ผู้สอนและ 
  ผู้เรียนร่วมกันทบทวน บล็อกคำ�สั่ง List
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1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 10.1  Don’t Move

 คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนสร้�งตัวละครหน้�ก�กหรือใช้ไฟล์หน้�ก�กค้�งค�ว bat.sprite3 โดยด�วน์โหลดได้จ�กลิงก์ 
   ในหนังสือเรียนในบทที่ 3 แล้วตอบคำ�ถ�ม 
 1. เขียนโปรแกรมต�มตัวอย่�งท่ี 3.3 จ�กหนังสือเรียนแล้วรันโปรแกรมโดยคลิกปุ่มธงเขียว ปฏิบัติต�ม 
  และตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้
  1.1 คลิกที่ปุ่ม  ผลลัพธ์ที่ได้ คือ …………………….............……………………………………………………………. 
  1.2 ให้นักเรียนหยุดนิ่งสักครู่ หลังจ�กนั้นขยับใบหน้� ผลลัพธ์ที่ได้ คือ …………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………............................................……………………………........
   ……………………………………………………………………............................................……………………………........ 
   ……………………………………………………………………............................................……………………………........
  หม�ยเหตุ เมื่อมีก�รรันโปรแกรม (  ) กล้องเว็บแคมท่ีจอจะทำ�ง�นตลอดเวล�แม้ว่�นักเรียนจะกดปุ่มหยุด 
   (  ) แลว้ก็ต�ม มผีลใหค้ะแนนตดิลบลงเรือ่ย ๆ  ห�กนกัเรยีนตอ้งก�รหยดุก�รทำ�ง�นของกลอ้งใหน้ำ�บลอ็กคำ�สัง่ 
  ม�ว�งพื้นที่เขียนโปรแกรมแล้วคลิกที่บล็อกคำ�สั่ง 1 ครั้ง และถ้�ต้องก�รเริ่มรันโปรแกรมใหม่ 
  อีกครั้งก็กดปุ่มธงเขียว
 2. ทำ�กิจกรรมที่ 3.3 จ�กหนังสือเรียน อ�จปรับจ�กโปรแกรมในข้อ 1 ปฏิบัติต�ม และตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้
  2.1 ที่ตัวละคร  button1 เมื่อมีก�รคลิกปุ่ม Start ชุดตัวละครจะเปลี่ยนไป นักเรียนจะเพิ่มคำ�สั่ง 
   สำ�หรบักำ�หนดค่�เริม่ต้นเวล� โดยใชบ้ลอ็กคำ�สัง่ …………………………………….............................. นอกจ�กนี้ 
   จะมีตัวแปรที่กำ�หนดสถ�นะว่�มีก�รคลิกปุ่มแล้ว โดยตั้งชื่อตัวแปรว่� ……………………...............……….….. 
   ซึ่งจะกำ�หนดค่�เป็น 1 โดยใช้บล็อกคำ�สั่ง …...........................................................……………………………… 
   2.2 ท่ีตัวละครหน้�ก�ก เมื่อมีก�รขยับใบหน้� โปรแกรมจะตรวจสอบว่�มีก�รคลิกที่ปุ่ม  หรือไม่ถ้�มีก�ร 
   คลิกปุ่ม START และมีก�รขยับใบหน้� โปรแกรมก็จะบันทึกเวล�ลงร�ยก�รที่นักเรียนสร้�งขึ้น 
   ช่ือ ……………………...............................………...................……….. คำ�สั่งที่ใช้ในก�รบันทึกเวล�ลงร�ยก�ร  
   คือ …………………………......….................................................................................................……………...... 
   เม่ือมีก�รบันทึกเรียบร้อยแล้ว จะกำ�หนดให้โปรแกรมรอก�รคลิกปุ่ม START ใหม่ โดยจะกำ�หนดสถ�นะ 
   ค�่ตวัแปรสำ�หรบัก�รคลิกปุ่มใหม้ค่ี�เปน็ 0 โดยใชบ้ลอ็กคำ�สัง่ ………….............…………………………………..... 
   ……………………………………………………………………............................................……………………………........ 
   ……………………………………………………………………............................................……………………………........
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ตัวละคร …………………………………….

โปรแกรม 

ตัวละคร …………………………………….

โปรแกรม 

 3. เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมจ�กข้อ 2 เพื่อค้นห�เวล�ที่อยู่นิ่งได้น�นที่สุดในร�ยก�ร
  ตัวอย่�งรหัสลำ�ลองก�รห�เวล�สูงสุดในร�ยก�ร
  1. กำ�หนดตัวแปรเพื่อเก็บค่�เวล�ที่อยู่นิ่งได้น�นที่สุด max  0
  2. กำ�หนดค่�ตัวแปร i  0
  3.  ทำ�ซ้ำ�คำ�สั่งต่อไปนี้ จนกว่�จะครบทุกข้อมูลในร�ยก�ร
   3.1 ถ้�ข้อมูลในร�ยก�รที่ i > max ให้ max  ข้อมูลในร�ยก�รที่ i 
   3.2 เพิ่มค่� i อีก 1
  4. แสดง max

   และเมือ่มกี�รบนัทกึเวล�ลงร�ยก�รแลว้ นกัเรยีนจะเปลีย่นตวัละครปุ่ม START ทีม่กี�รกด ใหเ้ปลีย่นชุด 
   ตัวละครสำ�หรับพร้อมกดอย่�งไร และเปลี่ยนที่ตัวละครใด ………….............……………………………….…....
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1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 10.2  เกมสอยด�ว

 คำ�ชี้แจง ให้นักเรียนศึกษ�หัวข้อ 3.4 ก�รสร้�งแอปพลิเคชันด้วย Scratch จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 3 และเขียน 
   โปรแกรมต�มตัวอย่�งที่ 3.4 เกมสอยด�ว แล้วปรับปรุงโปรแกรมดังต่อไปนี้
 1. ปรับปรุงโปรแกรมให้เพิ่มร�งวัล โดยทุกร�งวัลที่มีอยู่ในร�ยก�ร จะมีอย่�งละ 2 ชิ้น
   1.1 ปรับปรุงโปรแกรมที่ตัวละคร …………………….............................................................………………………. 
   1.2 คำ�สั่งที่ใช้ในก�รเพิ่มร�งวัล คือ 

 
 2. เพิ่มด�วดวงเล็ก และเพิ่มร�งวัลสำ�หรับด�วดวงเล็ก แล้วเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้มีก�รคำ�นวณเมื่อผู้ใช้
  คลิกด�วดวงเล็กแล้วจะมีก�รแสดงร�งวัลและคำ�นวณร�ยได้จ�กก�รข�ยด�วดวงละ 10 บ�ท นักเรียนมีแนวท�ง 
  ในก�รปรับปรุงโปรแกรมอย่�งไร
  ……………....…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
  ……………....…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
  ……………....…………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
 3. เพิ่มตัวละครไม้ เพื่อใช้สำ�หรับสอยด�ว ให้นักเรียนเขียนคำ�สั่งที่ตัวละครด�ว เพื่อสร้�งบล็อกคำ�ส่ังกระจ�ยส�ร  
  broadcast ส่งส�รไปที่ตัวละครไม้

 4. เขียนคำ�สั่งในตัวละครไม้เพื่อรับส�รจ�กตัวละครด�ว เพื่อให้ไม้สอยด�วเคลื่อนที่ต�มตัวชี้เม�ส์
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 ให้นักเรียนพิจ�รณ�กิจกรรมท้�ยบทจ�กหนังสือเรียนในบทที่ 3 แล้วดำ�เนินก�รแก้ปัญห�ต�มขั้นตอนดังนี้
 1. วิเคร�ะห์และกำ�หนดร�ยละเอียดของปัญห�
  ข้อมูลเข้� คือ ……………………………………………………………………........……………………………………………………...
  ขอ้มลูออก คอื ……………………………………………………….......…………………………………………………………………...
   ………………………....……………………………………………………………………………………………………………………….....
   ………………………………………………….....……………………………………………………………………………………….……...
  วิธีตรวจสอบข้อมูล มีดังนี้
   ………………………....……………………………………………………………………………………………………………………….....
   ………………………………………………….....……………………………………………………………………………………….……...
   ………………………....……………………………………………………………………………………………………………………….....
 2. ว�งแผนก�รแก้ปัญห�และก�รเขียนโปรแกรม เป็นดังนี้
  2.1 โปรแกรมเพื่อควบคุมก�รเดินของตัวละคร เมื่อกดลูกศรข้ึน (up arrow) ตัวละครจะเปล่ียนเป็นรูป  
   ให้แก้ไขโปรแกรม เมื่อเดินชนกำ�แพงจะไม่เดินทะลุกำ�แพงท�งด้�นบน

1. ชือ่-สกลุ ………………………………….…………………………………….…..…………………………….… 

2. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

3. ชือ่-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….….. 

4. ชือ่-สกุล ……………………………….…………………………………….…..…………………………….…... 

 ใบกิจกรรมที่ 10.3  The Maze

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

รหัสลำ�ลอง/ผังง�น โปรแกรมมีดังนี ้

เมื่อมีก�รกดลูกศรขึ้น
 เปลี่ยนพิกัด y เพิ่มอีก 10 หน่วย
 เปลี่ยนชุดตัวละครให้ตัวละครมีป�กขึ้นด้�นบน
 ตรวจสอบว่�ตัวละครมีก�รชนขอบสีดำ�หรือไม่
 ถ้�ใช่ให้ลดค่�พิกัด y ลง 10 หน่วย 
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  2.2 โปรแกรมควบคุมก�รเดินของตัวละคร เมื่อกดลูกศรซ้�ย (left arrow) ตัวละครจะเปลี่ยนเป็นรูป 
   ให้แก้ไขโปรแกรม เมื่อเดินชนกำ�แพงจะไม่เดินทะลุกำ�แพงท�งด้�นซ้�ย

รหัสลำ�ลอง/ผังง�น โปรแกรมมีดังนี ้

เมื่อมีก�รกดลูกศรซ้�ย
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... 
...........................................................................

  2.3 โปรแกรมควบคุมก�รเดินของตัวละคร เมื่อกดลูกศรขว� (right arrow) ตัวละครจะเปลี่ยนเป็นรูป
    ให้แก้ไขโปรแกรม เมื่อเดินชนกำ�แพงจะไม่เดินทะลุกำ�แพงท�งด้�นขว�

รหัสลำ�ลอง/ผังง�น โปรแกรมมีดังนี ้

เมื่อมีก�รกดลูกศรขว�
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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  2.4 โปรแกรมควบคุมก�รเดินของตัวละคร เมื่อกดลูกศรลง (down arrow) ตัวละครจะเปลี่ยนเป็นรูป 
    ให้แก้ไขโปรแกรม เมื่อเดินชนกำ�แพงจะไม่เดินทะลุกำ�แพงท�งด้�นล่�ง

รหัสลำ�ลอง/ผังง�น โปรแกรมมีดังนี ้

เมื่อมีก�รกดลูกศรลง
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... 
...........................................................................

  2.5 แก้ไขโปรแกรมที่ตัวละคร ……..............…………………. ซึ่งเมื่อเดินชนจุดแดง  แล้วจุดแดงจะห�ยไป 

รหัสลำ�ลอง/ผังง�น โปรแกรมมีดังนี ้

เมื่อมีก�รคลิกตัวละครโคลนของไวต�มิน
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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 3. แก้ไขโปรแกรมให้แสดงคะแนน เมื่อเดินชนจุดแดง คะแนนจะเพิ่มขึ้น 1 คะแนน
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เวล� 6 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี ประมวลผลข้อมูล

1. ตัวชี้วัด
  รวบรวมขอ้มลู ประมวลผล ประเมนิผล นำ�เสนอข้อมูลและส�รสนเทศ ต�มวตัถปุระสงค ์ 
 โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริก�รบนอินเทอร์เน็ตที่หล�กหล�ย
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  ก�รรวบรวมข้อมูลจ�กแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ประมวลผล สร้�งท�งเลือก  
  ประเมินผล จะทำ�ให้ได้ส�รสนเทศเพื่อใช้ในก�รแก้ปัญห�หรือก�รตัดสินใจได้อย่�ง 
  มีประสิทธิภ�พ
  ก�รประมวลผลเป็นก�รกระทำ�กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคว�มหม�ยและ 
  มีประโยชน์ต่อก�รนำ�ไปใช้ง�น
  ก�รใช้ซอฟต์แวรห์รอืบรกิ�รบนอินเทอรเ์นต็ทีห่ล�กหล�ยในก�รรวบรวม ประมวลผล 
  สร้�งท�งเลือก ประเมินผล นำ�เสนอ จะช่วยให้แก้ปัญห�ได้อย่�งรวดเร็ว ถูกต้อง 
  และแม่นยำ�
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 นิย�มปัญห�จ�กสถ�นก�รณ์ที่กำ�หนด
 3.2 วิเคร�ะห์ปัญห�จ�กสถ�นก�รณ์ที่กำ�หนด
 3.3 ออกแบบเครื่องมือสำ�หรับจัดเก็บข้อมูลเพื่อตอบคำ�ถ�มที่ต้องก�ร
 3.4 ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีก�รที่เหม�ะสม
 3.5 ทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พอย่�งเหม�ะสม
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4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  ก�รรวบรวมข้อมูลจ�กแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ก�รประมวลผล สร้�งท�งเลือก ก�รประเมินผล
  ชนิดของข้อมูล
  ก�รใช้ Google Forms ในก�รรวบรวม และใช้ Google Sheets ในก�รประมวลผล
  ก�รสร้�งท�งเลือก และก�รนำ�เสนอ
6. ส�ระสำ�คัญ
  ก�รเกบ็รวบรวมขอ้มลูจ�กแหล่งต่�ง ๆ  ตอ้งวเิคร�ะห์วตัถปุระสงค์ของก�รนำ�ข้อมลูไปใช ้เพือ่นำ�ไปสูก่�รเลอืกวธิ ี
 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลอย่�งเหม�ะสม เช่น ก�รสังเกต ก�รสัมภ�ษณ์ ก�รสอบถ�ม ก�รสำ�รวจ ก�รสนทน�กลุ่ม 
 หลังจ�กน้ันจึงออกแบบเครื่องมือในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล และดำ�เนินก�รเก็บข้อมูลต�มที่ได้ว�งแผนไว้ เมื่อได้ข้อมูล 
 ม�แล้วต้องมีก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รนำ�ไปประมวลผลต่อไป
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

 7.2 อื่น ๆ
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
   แบบประเมินก�รนิย�มและวิเคร�ะห์ปัญห� แบบประเมินก�รออกแบบก�รเก็บรวบรวมข้อมูล และแบบ 
   ประเมินก�รประมวลผลข้อมูล 
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 
   ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

11.1 ปัญห�คืออะไร 30

11.2 รวบรวมข้อมูล 30

11.3 ประมวลผลข้อมูล 40

11.4 ข้อมูลนี้ มีคว�มหม�ย 20

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

91กิจกรรมที่ 11 | ประมวลผลข้อมูล

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 11.1-11.4 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2 ไฟล์ข้อมูลสำ�หรับใบกิจกรรมที่ 11.3 และ 11.4
  8.1.3 บัตรสถ�นก�รณ์ใบกิจกรรมที่ 11
  8.1.4 แบบประเมินก�รนิย�มและวิเคร�ะห์ปัญห� แบบประเมินก�รออกแบบก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 
   แบบประเมนิก�รประมวลผลขอ้มลู  แบบสงัเกตพฤตกิรรมก�รมสีว่นรว่มในชัน้เรยีน และแบบประเมนิ 
   ก�รทำ�ง�นกลุ่ม 
 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  ชั่วโมงที่ 1 - 2
  8.2.1 ผู้สอนตั้งคำ�ถ�มว่� “นักเรียนเคยสังเกตไหมว่� เมื่อเข้�เว็บไซต์ เครือข่�ยสังคม หรือแอปพลิเคชัน 
   ในก�รสั่งซื้อสินค้� จะมีข้อมูลโฆษณ�สินค้� หรือข้อมูลเกี่ยวกับส่ิงที่นักเรียนสนใจปร�กฏอยู่เสมอ” 
   ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยถึงส�เหตุที่เป็นไปได้ที่ทำ�ให้เกิดก�รโฆษณ�นั้น 
  8.2.2 ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 4.1 ข้อมูลดีมีชัยไปกว่�ครึ่ง จ�กหนังสือเรียนในบทท่ี 4 แล้วร่วมกันอภิปร�ยถึง 
   คว�มสำ�คัญและประโยชน์ของข้อมูล
  8.2.3 ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 4.2 ก�รนำ�ข้อมูลม�ใช้ในก�รแก้ปัญห� เรื่อง ก�รนิย�มปัญห� และก�รวิเคร�ะห์ 
   ปัญห� จ�กหนังสือเรียน 
  8.2.4 ผู้เรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้จ�กก�รศึกษ�จ�กสถ�นก�รณ์ปัญห�ขยะในโรงเรียน
  8.2.5 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วแจกบัตรสถ�นก�รณ์ใบกิจกรรมที่ 11
  8.2.6 ผูส้อนใหผู้เ้รยีนคน้ห�ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถ�นก�รณ์ทีไ่ดรั้บ แลว้ทำ�ใบกจิกรรมที ่11.1 ปญัห�คอือะไร 
  8.2.7 ผู้สอนสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกม�นำ�เสนอผลที่ได้จ�กก�รทำ�ใบกิจกรรมที่ 11.1
  8.2.8 ผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยสรุปก�รนิย�มปัญห�และก�รวิเคร�ะห์ปัญห�
  8.2.9 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษ�เรื่อง ก�รรวบรวมข้อมูล จ�กหนังสือเรียน แล้วทำ�ใบกิจกรรมท่ี 11.2 รวบรวม 
   ข้อมูล 
  8.2.10 ผู้สอนสุ่มตัวแทนแต่ละกลุ่มออกม�นำ�เสนอผลท่ีได้จ�กก�รทำ�ใบกิจกรรมท่ี 11.2 พร้อมกับสรุป 
   แนวคิดในก�รพิจ�รณ�ก�รเลือกใช้ข้อมูลและรูปแบบก�รเก็บข้อมูล พร้อมทั้งร่วมกันออกแบบ 
   เครื่องมือเพื่อใช้ในก�รจัดเก็บข้อมูล
  8.2.11 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยสรุปก�รกำ�หนดและวิเคร�ะห์ปัญห� และก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
  ชั่วโมงที่ 3 - 6
  8.2.12 ผูส้อนยกตวัอย�่งขอ้มลูทีม่คีว�มผิดพล�ดทีเ่กดิจ�กคว�มไม่สมบรูณ ์ไมเ่ป็นรปูแบบเดียวกนัไมค่รบถว้น  
   ไม่ทันสมัย จ�กนั้นให้ผู้เรียนร่วมกันพิจ�รณ�ว่�มีส่วนใดที่ผิดพล�ด และคิดว่�ผิดพล�ดอย่�งไร 
  8.2.13 ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษ� เรื่อง ก�รเตรียมข้อมูล จ�กหนังสือเรียน 
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  8.2.14 ผูส้อนแบง่ผูเ้รยีนเปน็กลุม่ กลุม่ละ 4 คน แล้วใหผู้้เรยีนทำ�ใบกจิกรรมที ่11.3 ประมวลผลข้อมลู ขอ้ 1-2  
   จ�กนั้นผู้สอนสุ่่มผู้เรียนตอบคำ�ถ�ม
  8.2.15 ผู้เรียนเปิดลิงก์ข้อมูลจ�กกิจกรรมที่ 4.1 ข้อ 2 ในหนังสือเรียน แล้วให้วิเคร�ะห์คว�มผิดปกติของ 
   ข้อมูล แล้วตอบคำ�ถ�มในใบกิจกรรมที่ 11.3 ข้อ 3 
  8.2.16 ผู้สอนให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยว่�พบคว�มผิดปกติของข้อมูลในตำ�แหน่งใดบ้�ง และจะปรับปรุง/ 
   แก้ไขข้อมูลอย่�งไร 
  8.2.17 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำ�ก�รปรับแก้ไขข้อมูลที่มีคว�มผิดปกติ (data cleansing) ต�มที่พบว่�มีคว�ม 
   ผิดพล�ด แล้วตอบคำ�ถ�มในใบกิจกรรมที่ 11.3 ข้อ 4
  8.2.18 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษ� เรื่อง ก�รประมวลผลข้อมูล จ�กหนังสือเรียน แล้วออกแบบก�รกำ�หนด 
   รหัสแทนข้อมูล ออกแบบก�รประมวลผลข้อมูล และดำ�เนินก�รประมวลผลข้อมูลเพื่อตอบคำ�ถ�ม 
   ในใบกิจกรรมที่ 11.3 ข้อ 5-6
  8.2.19 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนตอบคำ�ถ�มที่ได้จ�กก�รประมวลผลต�มใบกิจกรรมที่ 11.3 ข้อ 5-6
  8.2.20 ผู้สอนนำ�เสนอตัวอย่�งก�รทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ ทำ�ให้มีคว�มชัดเจน เข้�ใจง่�ย แล้วให้ผู้เรียนร่วมกัน 
   อภิปร�ยถึงข้อดี-ข้อเสีย 
  8.2.21 ผู้สอนถ�มผู้เรียนว่� “ถ้�ต้องก�รนำ�เสนอข้อมูลที่ได้จ�กก�รประมวลผลให้น่�สนใจ จะนำ�เสนอ 
   ในรูปแบบใดได้บ้�ง และมีก�รสร้�งอย่�งไร”
  8.2.22 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มศึกษ� เรื่อง ก�รนำ�เสนอข้อมูล จ�กหนังสือเรียน และทำ�ใบกิจกรรมที่ 11.3 ข้อ 7 
   แล้วนำ�เสนอผลง�นหน้�ชั้นเรียน
  8.2.23 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเปิดลิงก์ ข้อมูลก�รใช้สม�ร์ตโฟน จ�กกิจกรรมท้�ยบทที่ 4 ในหนังสือเรียน 
   แล้ววิเคร�ะห์ข้อมูลที่ได้รับลงในใบกิจกรรมที่ 11.4 ข้อมูลนี้ มีคว�มหม�ย 
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  8.2.24 ผู้สอนตั้งคำ�ถ�มเพื่อสรุปเนื้อห�ด้วยประเด็นต่อไปนี้ แล้วสุ่มผู้เรียนนำ�เสนอคำ�ตอบ 
   1) ข้อมูลท่ีได้จ�กก�รเก็บรวบรวมส�ม�รถนำ�ม�ประมวลได้ทันทีหรือไม่ ถ้�ไม่ต้องมีกระบวนก�ร 
    อย่�งไร
   2) ก�รทำ�คว�มสะอ�ดข้อมูลมีประโยชน์ต่อก�รประมวลผลอย่�งไร
   3) ทำ�ไมจึงต้องกำ�หนดรหัสแทนข้อมูลก่อนก�รประมวลผล
   4) กระบวนก�รในก�รได้ม�ซึ่งส�รสนเทศและก�รนำ�เสนอข้อมูลให้น่�สนใจมีอะไรบ้�ง
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม
 9.2 ประเมินก�รนิย�มและก�รวิเคร�ะห์ปัญห�
 9.3 ประเมินก�รออกแบบก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
 9.4 ประเมินก�รประมวลผลข้อมูล
 9.5 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.6 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  gg.gg/phonedata3
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ใบกิจกรรมที่ 11.1 และ 11.2 ผู้สอนส�ม�รถเพิ่มเติมหรือปรับสถ�นก�รณ์ตัวอย่�งที่กำ�หนดให้ต�มคว�ม 
  เหม�ะสมกับบริบทของโรงเรียน หรือเลือกเพียง 1 สถ�นก�รณ์ แล้วให้ผู้เรียนศึกษ�สถ�นก�รณ์เดียวกัน
 11.2 ก�รทำ�กิจกรรมจะใช้ก�รประมวลผลด้วยโปรแกรมต�ร�งทำ�ง�น Google Sheets ผู้สอนอ�จปรับให้ใช้ 
  โปรแกรมต�ร�งก�รทำ�ง�นอื่น ๆ  ได้ เช่น Microsoft Excel
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บัตรสถ�นก�รณ์ใบกิจกรรมท่ี 11

สถ�นก�รณ์ที่ 1

 โรงเรียนแห่งหนึ่งมีครูจำ�นวน 50 คน นักเรียนจำ�นวน 
1,200 คน เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1-6 ต้องก�ร
กำ�หนดร�ยชื่อชุมนุมที่จะเปิดในปีก�รศึกษ�นี้ให้ตรงต�ม 
คว�มต้องก�รของนักเรียนแต่ละระดับชั้นม�กที่สุด โดย 
จำ�นวนชุมนุมท่ีส�ม�รถเปิดได้ต้องไม่เกินจำ�นวนครูที่มี  
เนื่องจ�กครูแต่ละคนส�ม�รถเปิดชุมนุมได้เพียง 1 ชุมนุม 
แต่ละชุมนุมส�ม�รถรับนักเรียนได้ไม่เกิน 30 คน นักเรียน 
ทุกคนต้องมีชุมนุมและส�ม�รถเลือกได้เพียง 1 ชุมนุมเท่�นั้น 

สถ�นก�รณ์ที่ 2

 พรรคกล้�คิด กล้�ทำ� ต้องก�รลงสมัครเลือกตั้งประธ�น
นักเรียนในปีก�รศึกษ�น้ี และต้องก�รกำ�หนดนโยบ�ยที่ตรง 
กับคว�มต้องก�รของนักเรียนในโรงเรียน โดยสม�ชิกพรรค 
มีข้อตกลงร่วมกันว่�นโยบ�ยหลักของพรรคจะมีจำ�นวน 3 ข้อ 
จึงได้มีแนวคิดในก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รของนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นเพื่อนำ�ม�กำ�หนดเป็นนโยบ�ยหลักของพรรค 

สถ�นก�รณ์ที่ 3

 โรงเรียนแห่งหนึ่งได้ปรับปรุงโรงอ�ห�รโดยก�รขย�ยร้�น
อ�ห�รเพิ่มเติมอีกจำ�นวน 3 คูห�เพื่อรองรับจำ�นวนนักเรียน 
ที่เพิ่มข้ึน ท�งโรงเรียนต้องก�รจัดห�ร้�นอ�ห�รม�เพิ่ม 
ซึ่งต้องตรงกับคว�มต้องก�รของนักเรียน และมีคุณค่�ท�ง
โภชน�ก�ร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สถ�นก�รณ์ที่ 4

 โรงเรียนมัธยมศึกษ�แห่งหนึ่งต้องก�รจัดกิจกรรมในวัน 
ขึ้นปีใหม่ โดยมีกิจกรรมหลักคือก�รจับสล�กเพื่อแลก 
ของขวัญระหว่�งนักเรียน โดยหล�ยปีที่ผ่�นม�นักเรียนมี 
ข้อเสนอว่� ควรกำ�หนดร�ค�ของขวัญแยกต�มระดับชั้น 
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ยควรมีร�ค�ของ 
ของขวัญสูงกว่�นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น 
โรงเรียนจึง นำ�ข้อเสนอดังกล่�วม�ปรับปรุงก�รกำ�หนด ร�ค�
ของของขวัญให้เหม�ะสมกับระดับช้ัน

สถ�นก�รณ์ที่ 5

 ในปีก�รศึกษ�นี้  โรงเรียนมีนโยบ�ยที่จะพ�นักเรียน 
ระดับชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษ�นอกสถ�นท่ี โดยจัดให้เดินท�ง 
วันละ 1 ห้อง ให้นักเรียนเป็นผู้เลือกสถ�นที่ท่ีต้องก�รจ�ก 
ตัวเลือกท่ีกำ�หนดให้ไม่น้อยกว่� 3 สถ�นที่ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับคว�มต้องก�รของนักเรียนแต่ละห้องม�กท่ีสุด ซึ่งสถ�นท่ี
เหล่�นั้นส�ม�รถเดินท�งไป-กลับได้ภ�ยใน 1 วัน และมีค่� 
ใช้จ่�ยไม่เกิน 350 บ�ทต่อคน 

สถ�นก�รณ์ที่ 6

 ในเดือนมีน�คม โรงเรียนจัดง�นตล�ดอ�ชีพ ซึ่งนักเรียน
ระดับชั้น ม.3 ในแต่ละห้อง ได้รับมอบหม�ยให้เปิดร้�น 
เพ่ือจำ�หน่�ยสินค้�ประเภทขนมหว�นที่สนองต่อคว�ม 
ต้องก�รของนักเรียนในโรงเรียน โดยโรงเรียนให้ก�รสนับสนุน
ต้นทุนห้องละ 2,000 บ�ท 
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สถ�นก�รณ์ที่ 7

 โรงเรียนต้องก�รสำ�รวจคว�มคิดเห็นในกิจกรรมก�รเข้�ค่�ยลูกเสือ
ของนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อนำ�ผลก�รประเมินม�ใช้ปรับปรุงก�รจัด 
ค่�ยลูกเสือในปีถัดไป

สถ�นก�รณ์ที่ 8

 โรงเรียนแห่งหนึ่งต้องก�รกำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับสวัสดิภ�พ 
และคว�มปลอดภัยในก�รเดินท�งม�โรงเรียนของนักเรียน และ 
ต้องก�รนำ�เสนอข้อมูลเก่ียวกับก�รเดินท�งม�โรงเรียนของนักเรียน 
แยกต�มระดับชั้นต่อผู้อำ�นวยก�ร 

สถ�นก�รณ์ที่ 9

 คณะกรรมก�รนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งพบว่� มีนักเรียน 
บ�งส่วนม�โรงเรียนส�ยเป็นประจำ�และไม่ทันร่วมกิจกรรมหน้�เส�ธง 
ทำ�ให้นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ทร�บข้อมูลข่�วส�รบ�งอย่�งของโรงเรียน 
คณะกรรมก�รนักเรียนต้องก�รแก้ไขปัญห�และออกแบบกติก�เพื่อ 
ใหนั้กเรยีนม�โรงเรยีนทนัเวล� เชน่ นกัเรียนทีม่�ส�ยเกนิ 5 ครัง้/เดอืน 
จะถูกหักคะแนนคว�มประพฤติ 10 คะแนน เป็นต้น 

สถ�นก�รณ์ที่ 10

 คณะกรรมก�รนักเรียนของโรงเรียนแห่งหน่ึงต้องก�รจัดล�น 
กิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนเข้�ร่วมกิจกรรมท่ีตนสนใจ โดยแบ่งกิจกรรม
ออกเป็นประเภทศิลปะ-ดนตรี กีฬ� และวิช�ก�ร ซึ่งแต่ละประเภท 
อ�จมีนักเรียนสนใจแตกต่�งกัน คณะกรรมก�รนักเรียนต้องก�ร
ออกแบบกิจกรรมแต่ละประเภทอย่�งหล�กหล�ยและเพียงพอ 
สำ�หรับรองรับนักเรียนต�มคว�มสนใจ
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1. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…....................................……......….…... เลขที ่................

2. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…...........................................…………... เลขที ่................

3. ชือ่-สกลุ ….……………………….…..…....................................…....……….…... เลขที ่................

4. ชื่อ-สกุล ….……………………….…..…..........……….................................…... เลขที่ ...............

 ใบกิจกรรมที่ 11.1  ปัญห�คืออะไร

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

 1. ศึกษ�เนื้อห�บทที่ 4 เรื่อง ก�รนิย�มปัญห� และก�รวิเคร�ะห์ปัญห� จ�กหนังสือเรียน
 2. รบับตัรสถ�นก�รณจ์�กคร ูสถ�นก�รณท่ี์ได้รบัมอบหม�ย คือ สถ�นก�รณท์ี ่……………………....................…………
 3. จ�กสถ�นก�รณ์ที่กลุ่มได้รับ 
  3.1 ปญัห�จ�กสถ�นก�รณ์ คอื ……………………………………………….........……………………………………....…………
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  3.2 เงื่อนไข/ข้อกำ�หนด ต�มสถ�นก�รณ์ คือ ………………...........…………………………………………………….....…...
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. จ�กปัญห�ในข้อ 3 นักเรียนส�ม�รถวิเคร�ะห์ปัญห�ได้ ดังนี้
  4.1 นักเรียนต้องก�รข้อมูลอะไรบ้�งเพื่อแก้ปัญห�ข้�งต้น
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
 ……………………..........………………………………………………………………………………………………

………………………..……………………..........…………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………..........……………………………………………………
…………………………………………………………………..……………………..........………………………………
……………………………………………………………………………………….................................................

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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  4.2 นักเรียนจะออกแบบก�รเก็บข้อมูลอย่�งไรให้ครอบคลุมส�เหตุทั้งหมด

  4.3 เพื่อให้ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงพอสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ปัญห� นักเรียนจะกำ�หนดขอบเขตในประเด็น 
   ต่อไปนี้อย่�งไร
   1) ปริม�ณข้อมูลที่ต้องก�รจัดเก็บ ………………………………………………………………………......…………… 
   2) ระยะเวล�ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล …………………………..…………………………………….......…………… 
   3) ช่วงเวล�ในจัดเก็บข้อมูล ……………………………………………………………………………….........…………… 
   4) แหล่งกำ�เนิดข้อมูล หรือสถ�นที่ท่ีจะไปเก็บข้อมูล …………………………………………………......………….. 
   5) ผู้ให้ข้อมูล ………………………………………………………………………………………………………………............. 

ข้อมูล ชนิดของข้อมูล
(เช่น ตัวเลข ข้อคว�ม)

รูปแบบของข้อมูล
(เช่น ตัวเลข อ�จมีรูปแบบ

เป็นจำ�นวนเต็มหรือ
ทศนิยม วันที่ มีรูปแบบ

วว/ดด/ปปปป หรือ 
ดด/วว/ปปปป)
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คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



1. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…....................................……......….…... เลขที ่................

2. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…...........................................…………... เลขที ่................

3. ชือ่-สกลุ ….……………………….…..…....................................…....……….…... เลขที ่................

4. ชื่อ-สกุล ….……………………….…..…..........……….................................…... เลขที่ ...............

 ใบกิจกรรมที่ 11.2  รวบรวมข้อมูล

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

 1. ศึกษ�เนื้อห�บทที่ 4 เรื่อง รวบรวมข้อมูล จ�กหนังสือเรียน
 2. จ�กสถ�นก�รณ์ในใบกิจกรรมที่ 11.1 ที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับ นักเรียนจะเก็บข้อมูลจ�กใคร 
  หรือแหล่งข้อมูลใด 
  ………………………………………………..……………………………………………........…………………………………………………
  ………………………………………………..………………………………………………........………………………………………………
  ………………………………………………..…………………………………………........……………………………………………………
  ข้อมูลที่นักเรียนจะเก็บเป็นข้อมูลประเภท (เลือกได้ม�กกว่� 1 ประเภท)
    ข้อมูลปฐมภูมิ   ข้อมูลทุติยภูมิ
 3. จ�กแหล่งข้อมูล/กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในข้อ 2 นักเรียนใช้วิธีก�รใดในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูล 
  อย่�งไร อธิบ�ยพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ (เลือกได้ม�กกว่� 1 วิธี)
   ก�รสังเกต 
   ก�รสำ�รวจ
   ก�รสอบถ�ม
   ก�รสัมภ�ษณ์ 
   อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………......................................... 
   เพร�ะ .................................................................................................... 
   ……………………..........…………………………………………………………………… 
   …………………………………………………..……………………..........……………… 
   ………………………………………………………………………………………………………..............................................
   ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………..........…………………………………………………………………………………………………………………
   ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………..........……………………………………………………………………………………………………………..... 
   ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………...
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1. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…....................................……......….…... เลขที ่................

2. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…...........................................…………... เลขที ่................

3. ชือ่-สกลุ ….……………………….…..…....................................…....……….…... เลขที ่................

4. ชื่อ-สกุล ….……………………….…..…..........……….................................…... เลขที่ ...............

 ใบกิจกรรมที่ 11.3  ประมวลผลข้อมูล 

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

 1. ศึกษ�เนื้อห�บทที่ 4 เรื่อง ก�รเตรียมข้อมูล จ�กหนังสือเรียน
 2. ให้นักเรียนตอบคำ�ถ�มในกิจกรรมที่ 4.1 ข้อ 1 จ�กหนังสือเรียน แล้วตรวจสอบคำ�ตอบกับเพื่อน
  ………………………………………………..……………………………………………........…………………………………………………
 3. ให้นักเรียนศึกษ�ข้อมูลต�มลิงก์ในกิจกรรมที่ 4.1 ข้อ 2 จ�กหนังสือเรียน แล้ววิเคร�ะห์คว�มผิดปกติของข้อมูล
  ต�มต�ร�งต่อไปนี้

ตำ�แหน่ง คว�มผิดปกติที่พบ ประเภทของคว�มผิดปกติ

คว�มสมบูรณ์
(validity)

รูปแบบเดียวกัน
(uniformity)

คว�มครบถ้วน
(completeness)

คว�มทันสมัย
(timeliness)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

101กิจกรรมที่ 11 | ประมวลผลข้อมูล

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



 4. จ�กข้อ 3 ให้นักเรียนปรับ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยมีก�รปรับปรุงหรือลบข้อมูลใดบ้�ง 
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. จ�กข้อมูลที่กำ�หนด ให้นักเรียนใส่เครื่องหม�ย / ในช่องวิธีก�รประมวลผลที่เหม�ะสมกับข้อมูลที่กำ�หนด 
  (ส�ม�รถเลือกใช้ได้ม�กกกว่� 1 รูปแบบ)

ข้อมูล วิธีีก�รประมวลผล

คว�มถี่ ร้อยละ พิสัย ฐ�นนิยม มัธยฐ�น ค่�เฉลี่ย

เพศ

อ�ยุ

น้ำ�หนัก

ส่วนสูง

เกรดเฉลี่ย

วิช�ที่ชอบ

 6. จ�กข้อมูลให้นักเรียนใช้โปรแกรมต�ร�งทำ�ง�น ในก�รห�คำ�ตอบต่อไปนี้และระบุสูตรในก�รคำ�นวณ

ข้อมูล ส�รสนเทศ สูตรในก�รคำ�นวณ

จำ�นวนนักเรียนช�ย/หญิง 1. จำ�นวนนักเรียนช�ย

2. จำ�นวนนักเรียนหญิง

3. ร้อยละของนักเรียนช�ย

4. ร้อยละของนักเรียนหญิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

102 กิจกรรมที่ 11 | ประมวลผลข้อมูล

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ข้อมูล ส�รสนเทศ สูตรในก�รคำ�นวณ

อ�ยุ (ปี) 5. อ�ยุเฉลี่ย

6. คำ�นวณอ�ยุ ณ ปีปัจจุบันของนักเรียน
 จ�กวันเดือนปีเกิด

น้ำ�หนัก (กิโลกรัม) 7.  น้ำ�หนักสูงสูด

8.  น้ำ�หนักต่ำ�สุด

9.  น้ำ�หนักเฉลี่ย

10. นักเรียนที่มีน้ำ�หนักน้อยกว่� 50 กก. 
       มีจำ�นวนกี่คน

11. นักเรียนที่มีน้ำ�หนักม�กกว่� 50 กก. 
 มีจำ�นวนกี่คน

ส่วนสูง (เซนติเมตร) 12. ส่วนสูงสูงสุด

13. ส่วนสูงต่ำ�สุด

14. ส่วนสูงเฉลี่ย

15. นักเรียนที่มีส่วนสูงน้อยกว่� 160 ซม. 
 มีจำ�นวนกี่คน

16. นักเรียนที่มีส่วนสูงม�กกว่� 160 ซม. 
 มีจำ�นวนกี่คน

เกรด 17. เกรดเฉลี่ยสูงสุด

18. เกรดเฉลี่ยต่ำ�สุด

19. เกรดเฉลี่ยแยกต�มเพศช�ย

20. เกรดเฉลี่ยแยกต�มเพศหญิง

21. เกรดเฉลี่ยของเพศใดสูงกว่�กัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

103กิจกรรมที่ 11 | ประมวลผลข้อมูล

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ข้อมูล ส�รสนเทศ สูตรในก�รคำ�นวณ

วิช�ที่ชอบ 22. วิช�ที่ชอบอันดับ 1

23. วิช�ที่ชอบอันดับ 2

24. วิช�ที่ชอบอันดับ 3

25. ร�ยก�รวิช�ที่ชอบของเพศช�ย

26. ร�ยก�รวิช�ที่ชอบของเพศหญิง

ดัชนีมวลก�ย 27. ห�ค่�ดัชนีมวลก�ยของนักเรียนแต่ละคน

 7. ให้นักเรียนทำ�ข้อมูลต่อไปนี้ให้เป็นภ�พ (data visualization) 
  7.1 สัดส่วนของเพศช�ยและเพศหญิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

104 กิจกรรมที่ 11 | ประมวลผลข้อมูล

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



  7.2 คว�มสัมพันธ์ของอ�ยุ (ปี) และค่�น้ำ�หนักเฉลี่ยจำ�แนกต�มอ�ยุ (กิโลกรัม)

  7.3 คว�มสัมพันธ์ของเพศและเกรดเฉลี่ยจำ�แนกต�มเพศ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

105กิจกรรมที่ 11 | ประมวลผลข้อมูล

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



1. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…....................................……......….…... เลขที ่................

2. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…...........................................…………... เลขที ่................

3. ชือ่-สกลุ ….……………………….…..…....................................…....……….…... เลขที ่................

4. ชื่อ-สกุล ….……………………….…..…..........……….................................…... เลขที่ ...............

 ใบกิจกรรมที่ 11.4  ข้อมูลนี้ มีคว�มหม�ย 

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

 1. จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลก�รใช้สม�ร์ตโฟนจ�กลิงก์ในกิจกรรมท้�ยบทที่ 4 ในหนังสือเรียน 
  นักเรียนจะนำ�ข้อมูลใด ไปใช้ประโยชน์ด้�นใดได้บ้�ง
  ตัวอย่�งเช่น ต้องก�รทร�บข้อมูลนักเรียนระดับชั้นใด ภ�คใด ใช้สม�ร์ตโฟนม�กที่สุดและใช้ง�นโดยเฉลี่ยกี่ชั่วโมง
  ต่อวัน
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. เพื่อให้ทร�บข้อมูลในข้อ 1 นักเรียนใช้ค่�สถิติใดบ้�งในก�รวิเคร�ะห์
  ตัวอย่�งเช่น ร้อยละ คว�มถี่ ค่�เฉลี่ย
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........……………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

106 กิจกรรมที่ 11 | ประมวลผลข้อมูล

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



 3. จ�กข้อ 1 ให้นักเรียนนำ�เสนอข้อมูลด้วยภ�พ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

107กิจกรรมที่ 11 | ประมวลผลข้อมูล

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



เวล� 4 ชั่วโมง

 กิจกรรมท่ี ด�ต้�ท่ีท้�ท�ย

1. ตัวชี้วัด
  รวบรวมขอ้มลู ประมวลผล ประเมนิผล นำ�เสนอข้อมูลและส�รสนเทศ ต�มวตัถปุระสงค ์ 
 โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริก�รบนอินเทอร์เน็ตที่หล�กหล�ย
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  ก�รรวบรวมข้อมูลจ�กแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุตยภูมิ ประมวลผล สร้�งท�งเลือก  
  ประเมินผล จะทำ�ให้ได้ส�รสนเทศเพื่อใช้ในก�รแก้ปัญห�หรือก�รตัดสินใจได้อย่�ง 
  มีประสิทธิภ�พ
  ก�รประมวลผลเป็นก�รกระทำ�กับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคว�มหม�ยและ
  มีประโยชน์ต่อก�รนำ�ไปใช้ง�น
  ก�รใช้ซอฟต์แวรห์รอืบรกิ�รบนอินเทอรเ์นต็ทีห่ล�กหล�ยในก�รรวบรวม ประมวลผล  
  สร้�งท�งเลือก ประเมินผล นำ�เสนอ จะช่วยให้แก้ปัญห�ได้อย่�งรวดเร็ว ถูกต้อง 
  และแม่นยำ� 
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 รวบรวมข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริก�รบนอินเทอร์เน็ต
 3.2. ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีก�รที่เหม�ะสม
 3.3. ทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริก�รบนอินเทอร์เน็ตที่หล�กหล�ย
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4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  ก�รนิย�มปัญห� ก�รวิเคร�ะห์ปัญห� และก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
  ก�รประมวลผลข้อมูล และก�รทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ
  เครื่องมือในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
6. ส�ระสำ�คัญ
  ก�รเก็บรวบรวมข้อมูลจ�กแหล่งต่�ง ๆ  ต้องวิเคร�ะห์วัตถุประสงค์ของก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ เพื่อนำ�ไปสู่ก�รเลือก 
 วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูลอย่�งเหม�ะสม เช่น ก�รสังเกต ก�รสัมภ�ษณ์ ก�รสอบถ�ม ก�รสำ�รวจ ก�รสนทน�กลุ่ม 
 หลังจ�กนั้นจึงออกแบบเครื่องมือในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล และดำ�เนินก�รเก็บข้อมูลต�มที่ได้ว�งแผนไว้ เมื่อได้ 
 ข้อมูลม�แล้วต้องมีก�รตรวจสอบคว�มถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเหม�ะสมสำ�หรับก�รนำ�ไปประมวลผล  
 ก�รใช้ซอฟต์แวร์ในก�รประมวลผลจะทำ�ให้ได้ส�รสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว นอกจ�กนั้นก�รใช้ซอฟต์แวร์ 
 เพื่อช่วยนำ�เสนอข้อมูลหรือท�งเลือกในก�รแก้ปัญห�จะทำ�ให้ประเมินผลและตัดสินใจได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

 7.2 อื่น ๆ
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) 
   ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี
8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 12.1 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2 แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
   และแบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม  

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

12.1 ด�ต้�ที่ท้�ท�ย 240

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

109
กิจกรรมที่ 12 | ดาต้าที่ท้าทาย

คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  ชั่วโมงที่ 1 - 2
  8.2.1 ผู้สอนร่วมสนทน�กับผู้เรียนเกี่ยวกับตัวอย่�งก�รกำ�หนดปัญห�โรงเรียนมีขยะจำ�นวนม�ก
   ในหนังสือเรียน โดยให้ผู้เรียนพิจ�รณ�ว่�โรงเรียนของเร�มีปัญห�ดังกล่�วหรือไม่ อย่�งไร
  8.2.2 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ร่วมกันศึกษ�และวิเคร�ะห์ปัญห�ท่ีเกิดข้ึนในโรงเรียน 
   หรือในชุมชนที่มีผลกระทบกับผู้เรียน และตอบคำ�ถ�มลงในใบกิจกรรมที่ 12.1 ด�ต้�ที่ท้�ท�ย 
   ข้อ 1-3
  8.2.3 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอปัญห�ที่ตนสนใจ และให้เพื่อนในชั้นเรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปร�ย 
   ถึงคว�มเหม�ะสมและคว�มเป็นไปได้ในก�รไปเก็บรวบรวมข้อมูล
  8.2.4 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกแบบวิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วตอบคำ�ถ�มลงในใบกิจกรรมที่ 12.1 ข้อ 4-5 
  8.2.5 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสร้�งเคร่ืองมือสำ�หรับนำ�ไปเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้สอนแนะนำ�ให้ใช้เคร่ืองมือ 
   ท่ีเหม�ะสม เช่น แบบสอบถ�มออนไลน์ แบบสังเกต แบบสัมภ�ษณ์ 
  8.2.6 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอเครื่องมือที่สร้�ง แล้วผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียนร่วมกันอภิปร�ยถึง 
   คว�มเหม�ะสมและคว�มสะดวกในก�รนำ�ไปใช้
  8.2.7 ผู้สอนมอบหม�ยให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มไปเก็บรวบรวมข้อมูลนอกเวล�เรียน เพื่อนำ�ข้อมูลม�ใช้ใน 
   ก�รเรียนในครั้งถัดไป
  ชั่วโมงที่ 3-4
  8.2.8 ผู้สอนร่วมสนทน�กับผู้เรียนถึงปัญห�ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล และมีก�รแก้ปัญห�อย่�งไร
  8.2.9 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันตรวจสอบข้อมูลว่�มีคว�มผิดปกติหรือไม่ อย่�งไร 
  8.2.10 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มประมวลผลข้อมูล โดยผู้สอนกำ�ชับว่�ผลที่ได้ต้องสอดคล้องกับปัญห�ที่กำ�หนดไว้
  8.2.11 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสร้�งง�นนำ�เสนอ โดยทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ และเผยแพร่ผลง�นนำ�เสนอบนสื่อ 
   สังคมออนไลน์ที่เหม�ะสม ให้เพื่อนเข้�ชมและแสดงคว�มคิดเห็น
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม 
 9.2 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.3 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  -
11. ข้อเสนอแนะ
  -
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 ให้นักเรียนร่วมกันกำ�หนดปัญห�ที่สนใจในโรงเรียนหรือชุมชน 

 1. ปัญห� คือ ...……………......….................................................................... 
  …………………….............………....………………………………….......……......…… 
  ……………………….............………....………………………..…………..…...……… 
  …………………….............………....……………………....……………..……...……… 
  …………………….............………....…………………………………..…….....………… 
  …………………….............………....………………………………….....…….....…… 
  …………………….............………....…………………………………......…………………….......………………........................... 
 2. เงื่อนไข / ข้อจำ�กัดของปัญห� คือ ………………………………………………….....................…………….…………….……… 
  ………………………….............………....………………………..…………..…...…………………………………........................... 
  …………………….............………....……………………....……………..……...………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..…….....………………………………........................... 
  …………………….............………....………………………………….....…….....………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………......…………………….......………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………...................................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………...................................... 
 3. ผลลัพธ์ที่ต้องก�รจ�กก�รแก้ปัญห�
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  …………………….............………....…………………………………..………………………………...........……........................... 
  …………………….............………....…………………………………..……………………………………........................... 
  

1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

2. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

3. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

4. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 12.1  ด�ต้�ที่ท้�ท�ย
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 4. ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อก�รแก้ปัญห�

  เพ่ือใหก้�รจดัเก็บขอ้มลูเพยีงพอสำ�หรบัก�รวเิคร�ะหป์ญัห� นกัเรยีนจะกำ�หนดขอบเขตในประเดน็ตอ่ไปนีอ้ย�่งไร
  1) ปรมิ�ณขอ้มลูท่ีต้องก�รจดัเก็บ ……………………………….....…………………………………………………………….......
  2) ระยะเวล�ในก�รเก็บรวบรวมขอ้มลู …………………………..…………………………….....……………………………....... 
  3) ช่วงเวล�ในจัดเก็บข้อมูล ………………………………………………………………………….....……………………….......... 
  4) แหลง่กำ�เนิดขอ้มลู หรอืสถ�นท่ีท่ีจะไปเกบ็ข้อมลู ………………………………….………...........…………………......... 
  5) ผู้ให้ข้อมูล ……………………………………………………………………….......……………………………………………........ 
  5. นักเรียนจะเลือกวิธีก�รใดในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งออกแบบและสร้�งเครื่องมือสำ�หรับเก็บข้อมูลที่ 
  ต้องก�ร
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 ข้อมูล ชนิดของข้อมูล รูปแบบของข้อมูล
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 6. ข้อมูลที่ได้จ�กก�รเก็บรวบรวม มีคว�มผิดปกติหรือไม่ 
  6.1  มี   ไม่มี
  6.2 คว�มผิดปกติท่ีพบคืออะไร และมีิวิธีทำ�คว�มสะอ�ด 
   ข้อมูลที่ผิดปกติอย่�งไร
  ......……………………………..…………………………………………… 
  ….........……………………………………………………………………… 
  ………….........…………………..…………………………………………… 
  …………………………………………………………………………......... 
  ……………………………..……………………………………………….........……………………………………………………………… 
  ……………………………..………………………………………………….........…………………………………………………………… 
  ……………………………..…………………………………………………….......………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………….........…………………………………………………….... 
  ……………………………..…………………………………………………………........………………………………………………….... 
  ……………………………..…………………………………………………………….......………………………………………………… 
  ……………………………..………………………………………………………………........……………………………………………… 
  ……………………………..………………………………………………………………….........………………………………………….... 
  ……………………………..…………………………………………………………………….....………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………........……………………………………… 
 7. ค่�สถิติที่ใช้ประมวลผลมีอะไรบ้�ง เพื่อตอบคำ�ถ�มในข้อ 3 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 
 8. ทำ�ข้อมูลให้เป็นภ�พ แล้วสร้�งง�นนำ�เสนอ ให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องก�รในข้อ 3
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 กิจกรรมท่ี อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง

1. ตัวชี้วัด
  พัฒน�แอปพลิเคชันที่มีก�รบูรณ�ก�รกับวิช�อื่นอย่�งสร้�งสรรค์
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  Internet of Things (IoT)
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 อธิบ�ยองค์ประกอบและขั้นตอนก�รทำ�ง�นของ IoT ผ่�นโพรโทคอล MQTT 
 3.2 ใช้โพรโทคอล MQTT รับ-ส่งข้อมูล
 3.3 สร้�งระบบจำ�ลองก�รเชื่อมต่อระหว่�งอุปกรณ์ที่มีก�รใช้ง�น IoT 
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4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รสื่อส�ร
  ทักษะด้�นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  -
6. ส�ระสำ�คัญ
  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือไอโอที (Internet of Things: IoT) เป็นก�รเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่�ง ๆ  เช่น 
 อุปกรณ์ไฟฟ้� ตัวตรวจวัด เข้�กับโครงข่�ยอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้ส�ม�รถส่งข้อมูลตรวจวัดจ�กสภ�พแวดล้อมไปยัง 
 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ  ที่เชื่อมอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตได้
  MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) เป็นโพรโทคอลที่นำ�ม�ใช้ในง�น IoT เพื่อแลกเปลี่ยน 
 ข้อมูลระหว่�งอุปกรณ์โดยผ่�นเซิร์ฟเวอร์ตัวกล�ง (broker) ประกอบด้วยฝั่งที่แจ้งข้อมูล (publisher) และฝั่งที่ 
 ขอรับข้อมูล (subscriber) โดยจะต้องระบุตัวอ้�งอิงที่เป็นหัวข้อ (topic) ของข้อมูลที่จะรับส่งให้ตรงกัน
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

 7.2 ใบคว�มรู้
   ใบคว�มรู้ที่ 13 เรื่อง MQTTlens
 7.3 อื่น  ๆ
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
   แอปพลิเคชัน MQTTlens และ IoT MQTT Panel 
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี  (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษ� 
   ปีที่ 3 สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

13.1 กระด�นข่�ว 30

13.2 MQTT-Bingo 30

13.3 ฤ�ษีแปลงส�รผ่�น MQTT 30

13.4 IoT Smart Home 30

13.5 IoT for Life 60

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 13.1 - 13. 5 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2 ติดตั้ง MQTTlens สำ�หรับระบบปฏิบัิติก�รวินโดวส์  
   IoT MQTT Panel สำ�หรับสม�ร์ตโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติก�รแอนดรอยด์
  8.1.3 กระด�ษสำ�หรับทำ�บัตรแจ้งข่�วส�ร และบัตรขอแจ้งข่�วส�ร
  8.1. แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และแบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม 
 8.2 ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร 
  ชั่วโมงที่ 1 - 2
  8.2.1 ผู้สอนยกตัวอย่�งนวัตกรรมสำ�หรับร้�นซักผ้�ท่ีลูกค้�ส�ม�รถจองคิว สั่งง�น และติดต�มก�รซักผ้� 
   ผ่�นแอปพลิเคชันสม�ร์ตโฟน และเจ้�ของร้�นตรวจสอบข้อมูลผ่�นเว็บไซต์ได้ (washeasy.me) 
   จ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยเพื่อตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้
    เครื่องซักผ้� สม�ร์ตโฟน และเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ ติดต่อสื่อส�รกันได้อย่�งไร
    นักเรียนรู้จักระบบอื่นที่มีก�รทำ�ง�นเหมือนระบบที่ยกตัวอย่�งหรือไม่ 
  8.2.2 ผู้เรียนศึกษ�หัวข้อ 5.1 องค์ประกอบของระบบไอโอที จ�กหนังสือเรียนในบทที่ 5 
  8.2.3 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วแจกใบกิจกรรมที่ 13.1 กระด�นข่�ว พร้อมกับบัตร 
   แจ้งข่�วส�รและบัตรขอรับข่�วส�ร โดยผู้สอนและผู้เรียนจะแสดงบทบ�ทสมมติเพื่อจำ�ลองก�ร 
   ทำ�ง�นของ MQTT 
  8.2.4 ผู้สอนแจ้งหัวข้อหลัก ตัวอย่�งเช่น england, china, japan, thailand, korea และหัวข้อย่อย 
   ตัวอย่�งเช่น food, song, sport, city แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหัวข้อต�มรูปแบบและกรอก 
   ลงในใบกิจกรรมที่ 13.1 ข้อ 1
  8.2.5 ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้รับหน้�ที่เป็นฝ่�ยแจ้งข่�วส�ร และฝ่�ยขอรับข่�วส�รในรอบที่ 1 โดยให้ 
   จำ�นวนกลุ่มของทั้งสองฝ่�ยมีจำ�นวนเท่�กันหรือใกล้เคียงกันที่สุด
  8.2.6 ผู้เรียนกลุ่มที่เป็นฝ่�ยขอรับข่�วส�รหรือซับสไครบ์ (subscriber) เลือกหัวข้อจ�กข้อ 1 ที่ต้องก�ร 
   เพื่อไปส่งบัตรขอรับข่�วส�รที่คนกล�ง (ผู้สอน หรือตัวแทนผู้เรียน) แล้วคนกล�งจะแจ้งถ้�มีหัวข้อ 
   ตรงกับที่ร้องขอ โดยกรอกข้อมูลลงบัตรขอรับข่�วส�ร 
  8.2.7 ผู้เรียนในกลุ่มแจ้งข่�วส�รหรือพับบลิช (publisher) เลือกหัวข้อ 1 หัวข้อเขียนลงในบัตรแจ้งข่�วส�ร 
   ม�ส่งผู้สอนที่ทำ�หน้�ที่เป็นคนกล�งหรือโบรกเกอร์ (broker)
  8.2.8 ผู้สอนสรุปกลุ่มขอรับข่�วส�รที่ส�ม�รถเลือกหัวข้อตรงกับที่มีผู้แจ้งไว้ แล้วสุ่มผู้เรียนออกม� 2-3 กลุ่ม 
   ถ�มข้อมูลที่กลุ่มนั้น ๆ  ได้รับ จ�กนั้นให้กลุ่มแจ้งข่�วส�รและขอรับข่�วส�รสลับบทบ�ทกันแล้วทำ� 
   กิจกรรมอีกครั้งในรอบที่ 2 
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  8.2.9 ผู้สอนให้ผู้ เรียนทำ�กิจกรรมท่ี 5.1 จ�กหนังสือเรียนในบทท่ี 5 แล้วผู้สอนสุ่มผู้เรียนเพื่อตอบ 
   คำ�ถ�ม
  8.2.10 ผู้สอนแนะนำ�โปรแกรมแอปพลิเคชัน MQTTlens ใน Chrome web store แล้วให้ผู้เรียน 
   ศึกษ�ใบคว�มรู้ที่ 13 เรื่อง MQTTlens หลังจ�กนั้นให้ผู้เรียนติดตั้งโปรแกรม
  8.2.11 ผู้สอนแจ้งที่อยู่โบรกเกอร์ส�ธ�รณะและหัวข้อที่ใช้พับบลิชผ่�น MQTT broker ตัวอย่�งเช่น 

ร�ยละเอียดที่ผู้สอนกำ�หนด
ใน MQTTlens 

และแจ้งให้นักเรียนทร�บ

hostname : broker.hivemq.com port : 1883 (tcp)
publish (topic) : ipst/m301/test 
(ให้ผู้สอนเปลี่ยน ipst เป็นอักษรย่อของโรงเรียนแทน)

ข้อมูลที่พับบลิช
(ไม่แจ้งผู้เรียนโดยตรง)

message    : วิทย�ก�รคำ�นวณ ม.3

  8.2.12 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเปิดแอปพลิเคชัน MQTTlens เชื่อมต่อโบรกเกอร์ แล้วซับสไครบ์ต�มร�ยละเอียด 
   ท่ีผู้สอนแจ้ง เมื่อได้รับข้อมูลกลับแล้ว ให้บอกว่�ข้อมูลที่ได้คืออะไร หลังจ�กนั้นผู้สอนทดลอง 
   พับบลิชข้อมูลอื่น ๆ  ต�มต้องก�ร แล้วสอบถ�มผู้เรียนว่�ได้รับข้อมูลใดบ้�ง
  8.2.13 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรับใบกิจกรรมที่ 13.2 MQTT-Bingo แล้วเลือกเขียนเลข 1- 100 ลงในต�ร�ง 16 
   ช่องของกิจกรรมที่ 13.2 ข้อ 2 ท้ัง 2 ต�ร�ง ช่องละ 1 ตัวเลขจนครบ 16 ช่อง โดยต�ร�งเดียวกัน 
   ห้�มใช้ตัวเลขซ้ำ�กัน
  8.2.14 ผู้สอนแจ้งร�ยละเอียดของ MQTT Broker และหัวข้อที่ใช้ในก�รเล่นบิงโก ตัวอย่�งเช่น

ร�ยละเอียดที่ผู้สอนพับบลิช
hostname : broker.hivemq.com port : 1883 (tcp)
publish (topic) : ตัวอักษรย่อชื่อโรงเรียน/m301/bingo

  8.2.15 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มใช้ MQTTlens เชื่อมต่อ MQTT Broker แล้วซับสไครบ์หัวข้อที่ผู้สอนกำ�หนด
  8.2.14 ผู้สอนเลือกสุ่มเลข 1-100 แล้วพับบลิชผ่�น MQTTlens ไปเรื่อย ๆ  จนกว่�จะมีกลุ่ม ผู้เรียนบิงโก
  8.2.15 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรอรับข้อมูลที่ผู้สอนพับบลิช ถ้�มีตัวเลขในต�ร�งที่เขียนไว้ตรงกับข้อมูลที่ได้รับ 
   ให้ผู้เรียนก�กบ�ทที่ตัวเลขนั้น เมื่อก�กบ�ทครบ 4 ตัวเลขเรียงกันในแนวนอน แนวตั้ง แนวทแยง 
   ให้ยกมือทั้งกลุ่มแล้วร้องบิงโก
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  8.2.16 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปก�รแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่�น MQTT จ�กก�รทำ�กิจกรรมที่ 13.1 
   และกิจกรรมที่ 13.2 และสรุปร�ยละเอียดที่ใช้ก�รติดต่อผ่�น MQTT ได้แก่ ที่อยู่โบรกเกอร์ พอร์ต 
   โพรโทคอล (ในกิจกรรมใช้ TCP) และหัวข้อสำ�หรับพับบลิชหรือซับสไครบ์
  ชั่วโมงที่ 3-4 
  8.2.17 ผูส้อนแบง่ผูเ้รยีนเปน็กลุม่ กลุม่ละ 4-5 คน โดยกำ�หนดหม�ยเลขแต่ละกลุม่เปน็ 1-10 (ขึน้อยูก่บัจำ�นวน 
   กลุ่ม) เพื่อใช้ในก�รเรียงลำ�ดับส่งข้อคว�มต�มลำ�ดับหม�ยเลขกลุ่ม
  8.2.18 ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันทบทวนข้ันตอนพร้อมกับทดสอบก�รรับ-ส่งข้อมูลผ่�น MQTT โดยใช้ 
   MQTTlens จ�กบทเรียนชั่วโมงที่ผ่�นม�
  8.2.19 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันตกลงร�ยละเอียดในก�รเชื่อมต่อ MQTT และรูปแบบหัวข้อของแต่ละกลุ่ม 
   แล้วทำ�ใบกิจกรรมที่ 13.3 ฤ�ษีแปลงส�รผ่�น MQTT
  8.2.20 ผู้เรียนกลุ่มแรกเร่ิมพับบลิชข้อคว�มไม่เกิน 5 พย�งค์ เมื่อกลุ่มถัดไปท่ีซับสไครบ์รอไว้ได้รับข้อคว�มให้ 
   แต่งเพิ่มจ�กข้อคว�มที่ได้ม�อีก 5 พย�งค์แล้วพับบลิช (แนะนำ�ให้ผู้เรียนเลือกข้อคว�มแล้วกดปุ่ม  
   Ctrl-C เพื่อคัดลอกไปว�งในกล่อง Message ด้วยปุ่ม Ctrl-V แทนก�รพิมพ์ข้อคว�มใหม่ทั้งหมด) 
   ทำ�ต่อไปเรื่อย ๆ  จนกระทั่งถึงกลุ่มสุดท้�ยให้พับบลิชข้อคว�มท้ังหมด โดยกลุ่มเริ่มต้นซับไครบ์รอไว้ 
   อยู่แล้วจะได้รับข้อคว�มที่ทุกกลุ่มแต่งเพิ่มกลับม�
   ตัวอย่�งเช่น

   หัวข้อที่ผู้สอนจะซับสไครบ์ คือ สถ�บัน/ชั้นเรียน/+/message
   ตัวอย่�งเช่น ipst/class3-1/+/message (เครื่องหม�ยบวก หม�ยถึง ข้อคว�มใด ๆ  ก็ได้)
   หม�ยเหต ุทุกกลุ่มส�ม�รถซับสไครบ์หัวข้อของกลุ่มก่อนหน้�รอได้เลย
  8.2.21 เมื่อส่งข้อคว�มครบ 1 รอบจนม�สิ้นสุดที่กลุ่มเริ่มต้นได้รับข้อคว�มแล้ว ให้สม�ชิกในกลุ่มเริ่มต้น
   อ่�นข้อคว�ม แล้วแต่ละกลุ่มช่วยกันตรวจสอบคว�มถูกต้อง

กลุ่ม 1
(กลุ่มเริ่มต้น)

กลุ่ม 2

-
publish:  ipst/class3-1/group1/
    message
message: วันหนึ่งฉันเดินอยู่

 กลุ่มผู้เรียน รับข้อคว�ม แจ้งข้อคว�ม 

subscribe: ipst/class3-1/group1/
    message
message: วันหนึ่งฉันเดินอยู่

publish:  ipst/class3-1/
    group2/message
message: วันหนึ่งฉันเดินอยู่
     หน้�ร้�นสะดวกซื้อ
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  8.2.22 ผูเ้รยีนศกึษ�เน้ือห�หวัขอ้ 5.2 กรณศึีกษ�ก�รพฒัน�แอปพลเิคชันไอโอท ี“ระบบรดน้ำ�ตน้ไมอ้ตัโนมตั”ิ 
   จ�กหนังสือเรียน
  8.2.23 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปร�ยถึงส่วนประกอบของระบบรดน้ำ�ต้นไม้อัตโนมัติ และถ้�จะต้อง 
   เพิ่มเติมหรือปรับปรุง ผู้เรียนจะเพิ่มส่วนใด และมีก�รทำ�ง�นอย่�งไร
  8.2.22 ผูส้อนแนะนำ�แอปพลเิคชนั IoT MQTT Panel ในสม�รต์โฟนระบบแอนดรอยด์ และส�ธิตก�รใช้ง�น 
   เชื่อมต่อ MQTTlens กับ IoT MQTT Panel 
  8.2.23 ผู้เรียนทุกกลุ่มจับคู่ระหว่�งกลุ่ม 2 กลุ่ม แล้วทำ�ใบกิจกรรมที่ 13.4 IoT Smart Home แล้วใช้ 
   แอปพลิเคชัน IoT MQTT Panel สร้�งแผงควบคุม Smart Home หลังเดียวกัน โดยแผงควบคุม 
   ของทั้งสองกลุ่มจะต้องควบคุมและแสดงผลค่�ที่ปรับปรุงได้แบบเรียลไทม์ เช่น กลุ่ม A เลื่อนสวิตช์ 
   สั่งปิดไฟ จะส่งผลให้สวิตช์ของกลุ่ม B เปลี่ยนเป็นสถ�นะปิดด้วย
  8.2.24 ผู้เรียนกลุ่มท่ีจับคู่ท้ังสองกลุ่มร่วมกันกำ�หนดชื่อหัวข้อที่ใช้ในก�รควบคุมผ่�น MQTT แล้วบันทึกใน 
   ใบกิจกรรมที่ 13.4 ข้อ 1 และร�ยละเอียดของพ�เนลที่ใช้ในใบกิจกรรมที่ 13.4 ข้อ 2
  8.2.25 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเร่ิมทดสอบกับกลุ่มคู่ของตนเองว่� ส�ม�รถสั่งง�นจ�กกลุ่มหนึ่งไปปรับปรุงค่� 
   ในแผงควบคุมของอีกกลุ่มหนึ่งได้หรือไม่ หลังจ�กนั้นให้อภิปร�ยในกลุ่มถึงก�รนำ�ไปประยุกต์
  8.2.26 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำ�ใบกิจกรรมที่ 13.5 IoT for Life แล้วนำ�เสนอผลง�นและอภิปร�ยร่วมกันถึง 
   ข้อดีและข้อเสีย และสิ่งที่ควรปรับปรุงของแอปพลิเคชันที่ผู้เรียนได้ออกแบบ
  8.2.27 ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุปก�รนำ�คว�มรู้เกี่ยวกับระบบไอโอทีไปประยุกต์ใช้ง�น
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม 
 9.2 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
 9.3 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งข้อมูล
  -
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ผู้สอนควรตรวจสอบก�รเช่ือมต่อโบรกเกอร์ MQTT ที่ใช้ง�น 
  ได้จริงโดยใช้ร�ยช่ือโบรกเกอร์จ�ก https://github.com/mqtt/ 
  mqtt.github.io/wiki/public_brokers ก่อนเริ่มค�บเรียน
 11.2 ใบกิจกรรมท่ี 13.4 ต้องมีสม�ร์ตโฟนประกอบก�รสอน ดังน้ัันถ้�โรงเรียนไม่มีสม�ร์ตโฟน ให้ผู้สอนอธิบ�ย 
  และยกตัวอย่�งประกอบแทน
 11.3 ใบกิจกรรมที่ 13.5 ห�กเวล�ไม่เพียงพออ�จให้ผู้เรียนทำ�เป็นร�ยง�นส่ง
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 คำ�สั่ง ให้นักเรียนเลือกใช้หัวข้อหลักและหัวข้อย่อยต่อไปนี้

หัวข้อ ข้อมูล

ตัวอย่�ง China/food ซ�ล�เป�

1. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…....................................……......….…... เลขที ่................

2. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…...........................................…………... เลขที ่................

3. ชือ่-สกลุ ….……………………….…..…....................................…....……….…... เลขที ่................

4. ชื่อ-สกุล ….……………………….…..…..........……….................................…... เลขที่ ...............

 ใบกิจกรรมที่ 13.1  กระด�นข่�ว

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

หัวข้อหลัก  1. Thailand 2. China 3. Japan 

หัวข้อย่อย  1. food  2. city

 1. เขียนหัวข้อ (topic) และข้อมูลต�มหัวข้อที่เลือกม� 3 หัวข้อ โดยใช้หัวข้อที่กำ�หนดให้ 

รอบที่ 1

บทบ�ทของกลุ่ม  Publisher (ผู้แจ้งข่�วส�ร)  Subscriber (ผู้ขอรับข่�วส�ร)

หัวข้อที่ใช้

ข้อมูลที่แจ้ง/ได้รับ

 2. ให้เลือกหัวข้อจ�กข้อ 1 แล้วกรอกลงในบัตรแจ้งข่�วส�รหรือบัตรขอรับข่�วส�รต�มบทบ�ทที่ได้รับ

รอบที่ 2

บทบ�ทของกลุ่ม  Publisher (ผู้แจ้งข่�วส�ร)  Subscriber (ผู้ขอรับข่�วส�ร)

หัวข้อที่ใช้

ข้อมูลที่แจ้ง/ได้รับ
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1. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…....................................……......….…... เลขที ่................

2. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…...........................................…………... เลขที ่................

3. ชือ่-สกลุ ….……………………….…..…....................................…....……….…... เลขที ่................

4. ชื่อ-สกุล ….……………………….…..…..........……….................................…... เลขที่ ...............

 ใบกิจกรรมที่ 13.2  MQTT-Bingo

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

ต�ร�งบิงโกรอบที่ 1 ต�ร�งบิงโกรอบที่ 2

 3. บันทึกเลขที่ได้รับจ�กครูต�มลำ�ดับ

ลำ�ดับ #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16

รอบที่ 
1

รอบที่ 
2

 1. ข้อมูลที่ใช้ในแอปพลิเคชัน MQTTlens สำ�หรับขอรับตัวเลขจ�กครู
  Hostname …………………………………………………………………………….....…………………Port …………....………….
  วิธีก�รที่ใช้   Publish    Subscribe
  หัวข้อ (topic) …………………………………………………………………………...........…………………………………………….
 2. ให้นักเรียนเลือกเขียนตัวเลข 1 - 100 ลงในช่องต�ร�งต่อไปน้ีให้เต็มทุกช่อง เมื่อครูพับบลิชตัวเลขม�ตรงกับที่ 
  นักเรียนเขียนไว้ในต�ร�ง ให้ทำ�เครื่องหม�ยก�กบ�ททับตัวเลขนั้น และห�กก�กบ�ทตัวเลขในต�ร�งครบ 4 ตัว 
  ในแนวตั้ง แนวนอน หรือทแยงมุม จะถือว่�เป็นผู้ชนะในเกมบิงโกรอบนั้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 13 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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1. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…....................................……......….…... เลขที ่................

2. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…...........................................…………... เลขที ่................

3. ชือ่-สกลุ ….……………………….…..…....................................…....……….…... เลขที ่................

4. ชื่อ-สกุล ….……………………….…..…..........……….................................…... เลขที่ ...............

 ใบกิจกรรมที่ 13.3  ฤ�ษีแปลงส�รผ่�น MQTT

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

 1. ข้อมูล MQTT Broker ที่เลือกใช้ในแอปพลิเคชัน MQTTlens
  Hostname …………………………………………………………………………….....………………… Port …………....………….
 2. ให้เขียนร�ยละเอียดในก�รขอรับข้อมูล
  วิธีก�รที่ใช้   Publish    Subscribe
  รูปแบบหัวข้อ สถ�บัน/ชั้นเรียน/ชื่อกลุ่ม/message 
  ตัวอย่�งหัวข้อ  ipst/class3-1/group1/message
  หัวข้อ (topic) …………………………………………………………………………...........………………………………………….….
  ข้อคว�ม (message)
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ให้เขียนร�ยละเอียดในก�รแจ้งข้อมูล
  วิธีก�รที่ใช้   Publish    Subscribe
  หัวข้อ (topic) …………………………………………………………………………...........…………………………………………….
  ข้อคว�ม (message)
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 13 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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สถ�นก�รณ์

 กลุ่มนักเรียนได้รับมอบหม�ยให้จำ�ลองก�รควบคุม Smart Home ที่ใช้ง�นระบบไอโอที ด้วยแอปพลิเคชัน 
IoT MQTT Panel โดยใช้แผนผังและแบบร่�งแผงควบคุมไอโอทีต่อไปนี้

1. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…....................................……......….…... เลขที ่................

2. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…...........................................…………... เลขที ่................

3. ชือ่-สกลุ ….……………………….…..…....................................…....……….…... เลขที ่................

4. ชื่อ-สกุล ….……………………….…..…..........……….................................…... เลขที่ ...............

 ใบกิจกรรมที่ 13.4  IoT Smart Home

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

แผงควบคุม IoT

ไฟห้องนอน 
Switch 
on=เปิด off=ปิด

ประตูสม�ร์ตล็อค 
Switch 
on=เปิด off=ล็อค

ระบบไฟฟ้�ในครัว
Switch 
on=เปิด off=ปิด

เครื่องปรับอ�ก�ศ
Vertical Meter
ช่วงอุณหภูมิ 0-50
หน่วย °C

ตัวปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอ�ก�ศ
Slide
ช่วงสั่งง�น 16-30 
หน่วย °C

แผนผัง IPST Smart Home ดัดแปลงม�จ�ก
www.cubi.casa/floor-plans-smart-homes-iot/

 1. จ�กแผนผัง Smart Home ให้กำ�หนดหัวข้อที่ใช้ใน MQTT 
  รูปแบบหัวข้อ สถ�บัน/ชั้นเรียน/ชื่อกลุ่มทั้งคู่/บริเวณในบ้�น/อุปกรณ์ 
  ตัวอย่�งหัวข้อ  ipst/class3-1/group12/bedroom/light

บริเวณในบ้�น อุปกรณ์ หัวข้อ (topic)

door smart lock
bedroom light

living room air conditioner
kitchen power

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 13 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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 3. จ�กกิจกรรม Smart Home ที่นักเรียนได้ทดลองส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�ต่อยอดได้อย่�งไร
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อพ�เนล ชนิด Payload วิธีก�รแลกเปลี่ยน

ประตูสม�ร์ตล็อค Switch
on= ...................................
off= ..................................

 topic (publish)
 subscribe

ไฟห้องนอน Switch
on= ...................................
off= ..................................

 topic (publish)
 subscribe

ระบบไฟฟ้�ในครัว Switch
on= ...................................
off= ..................................

 topic (publish)
 subscribe

เครื่องปรับอ�ก�ศ Vertical Meter
max= ................................
min= .................................

 topic (publish)
 subscribe

ตัวปรับอุณหภูมิ Slide
max= ................................
min= .................................

 topic (publish)
 subscribe

 2. ให้ใช้แอปพลิเคชัน IoT MQTT Panel เชื่อมต่อ MQTT Broker แล้วสร้�งแผงควบคุมต�มตัวอย่�งที่กำ�หนดให้
  2.1 ข้อมูลโบรกเกอร์
   Broker web/ IP Address ……………………..........…………………………………………………………………..…
   Port …………………...................................................................……………… Network protocol TCP
  2.2 ข้อมูลพ�เนลควบคุม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 13 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

124



1. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…....................................……......….…... เลขที ่................

2. ชือ่-สกุล ….……………………….…..…...........................................…………... เลขที ่................

3. ชือ่-สกลุ ….……………………….…..…....................................…....……….…... เลขที ่................

4. ชื่อ-สกุล ….……………………….…..…..........……….................................…... เลขที่ ...............

 ใบกิจกรรมที่ 13.5  IoT for Life

สม�ชิกกลุ่มที่ ……...…

 ให้นักเรียนร่วมกันออกแบบแอปพลิเคชันที่ใช้ประโยชน์จ�กไอโอทีในชีวิตประจำ�วัน ในประเด็นต่อไปนี้
1. ชื่อแอปพลิเคชัน ……………………….……………….....................................……………………………………………………........
 ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………....... 
2. จุดประสงค์ของแอปพลิเคชัน 
 ……………………..........……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 ………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 …………..........………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 ……..........………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 ..........………………………………………………………………………………………………………………………..…………………......... 
3. ส่วนประกอบของแอปพลิเคชันมีอะไรบ้�ง และใช้ง�นอย่�งไร
 ……………………..........……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 ………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 …………..........………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 ……..........………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 ..........………………………………………………………………………………………………………………………..…………………......... 
4. ประโยชน์ที่จะได้รับจ�กก�รใช้แอปพลิเคชัน
 ……………………..........……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 ………………..........………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 …………..........………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 ……..........………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 ..........………………………………………………………………………………………………………………………..…………………......... 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 13 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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ใบคว�มรู้ที่ 13
ก�รใช้ง�น MQTTlens

ขั้นตอนก�รใช้ง�นมีดังนี้
 1. ติดตั้งแอปพลิเคชัน MQTTLens บน Google Chrome โดยเข้�ไปที่ oho.ipst.ac.th/mqttlens แล้วคลิกที่ปุ่ม  
  Add to Chrome

 2. เปิดแอปพลิเคชัน MQTTLens จะปร�กฏหน้�ต่�ง MQTTlens ให้คลิกเครื่องหม�ย + ที่ Connections 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 13 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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  วิธีใช้ง�น 
  • เมื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้ซับสไครบ์ ให้พิมพ์หัวข้อที่ต้องก�รที่ช่อง topic หม�ยเลข 1 แล้วคลิกปุ่ม SUBSCRIBE
  • เมื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้พับบลิช ให้พิมพ์หัวข้อที่ต้องก�รที่ช่อง topic หม�ยเลข 2 และใส่ข้อคว�มที่ต้องก�รส่ง 
   ในช่อง Message หม�ยเลข 3 แล้วคลิกปุ่ม PUBLISH
  • ข้อคว�มที่เกิดจ�กก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ จะแสดงที่ Subscriptions หม�ยเลข 4

 3. จะปร�กฏหน้�ต่�ง Add a new Connection ดังนี้

 4. จะปร�กฏหน้�ต่�งดังนี้

1) ให้เติมช่ือ Connection Name ท่ี 
 ต้องก�ร
2) เติมชื่อโบรกเกอร์ เช่น broker.hive 
 mq.com, test.mosquitto.org
3) คลิกปุ่ม Save

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 13 | อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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14
 กิจกรรมท่ี ก�รสร้�งแอปพลิเคชัน

1. ตัวชี้วัด
  พัฒน�แอปพลิเคชันที่มีก�รบูรณ�ก�รกับวิช�อื่นอย่�งสร้�งสรรค์
2. ส�ระก�รเรียนรู้
  ขั้นตอนก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน
  ซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน เช่น Scratch, python, java, c, 
  AppInventor
3. จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนส�ม�รถ
 3.1 พัฒน�แอปพลิเคชันต�มที่ว�งแผนไว้
 3.2 แก้ปัญห�ที่เกิดขึ้นระหว่�งก�รลงมือพัฒน�แอปพลิเคชัน
 3.3 ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นเวล� 6 ชั่วโมง



4. ทักษะและกระบวนก�ร (ที่เป็นจุดเน้น ทักษะในศตวรรษที่ 21)
  ทักษะก�รทำ�ง�นร่วมกัน
  ทักษะก�รคิดวิเคร�ะห์
  ทักษะก�รสื่อส�ร
  ทักษะด้�นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร
5. คว�มรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี ซึ่งจะสอดคล้องกับส่วน “ทบทวนคว�มรู้เดิม/สำ�รวจคว�มรู้ก่อนเรียน”
  กระบวนก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน
  ก�รว�งแผนก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน
  ก�รใช้ง�นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน
  ก�รประมวลผลข้อมูล
6. ส�ระสำ�คัญ
  ก�รดำ�เนินก�รพัฒน�แอปพลิเคชันเป็นก�รลงมือปฏิบัติต�มขั้นตอนของกระบวนก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน 
 ซึ่งประกอบด้วย ก�รศึกษ�คว�มต้องก�ร ก�รออกแบบ ก�รสร้�งแอปพลิเคชัน และก�รทดสอบก�รทำ�ง�น และยัง 
 ต้องมีก�รกำ�กับติดต�มและตรวจสอบคว�มคืบหน้�ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด รวมท้ังแก้ไขปัญห�และอุปสรรค 
 ที่เกิดขึ้นเพื่อให้แอปพลิเคชันสำ�เร็จต�มเป้�หม�ย โดยอ�ศัยก�รทำ�ง�นและตัดสินใจร่วมกัน
7. สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวล� (น�ที)

14.1 ก�รศึกษ�คว�มต้องก�ร 60

14.2 ก�รออกแบบและก�รสร้�งแอปพลิเคชัน 300

 7.2 อื่น ๆ
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
   แบบประเมินก�รนำ�เสนอแอปพลิเคชัน
   แบบสังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   แบบประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
   หนังสือเรียนร�ยวิช�พื้นฐ�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
   เทคโนโลยี (วิทย�ก�รคำ�นวณ) ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 
   สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 14 | การสร้างแอปพลิเคชัน
คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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8. แนวท�งก�รจัดก�รเรียนรู้
 8.1 ก�รจัดเตรียม
  8.1.1 ใบกิจกรรมท่ี 14.1-14.2 ต�มจำ�นวนกลุ่ม
  8.1.2 แบบประเมินก�รนำ�เสนอแอปพลิเคชัน แบบสังเกต
   พฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในช้ันเรียน และแบบประเมิน
   ก�รทำ�ง�นกลุ่ม 
 8.2 ข้ันตอนก�รดำ�เนินก�ร
  ช่ัวโมงท่ี 1-2
  8.2.1 ผู้สอนร่วมสนทน�กับผู้เรียนเก่ียวกับแอปพลิเคชันท่ีผู้เรียนนิยมใช้ในชีวิตประจำ�วัน โดยพิจ�รณ�ว่� 
   แอปพลิเคชันเหล่�น้ันถูกสร้�งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ใด มีประโยชน์หรือช่วยอำ�นวยคว�มสะดวก 
   ในชีวิตประจำ�วันอย่�งไร เหตุใดบ�งแอปพลิเคชันได้รับคว�มนิยมม�ก เช่น แอปพลิเคชัน ViaBus 
   เป็นแอปพลิเคชันนำ�ท�งและติดต�มรถโดยส�รประจำ�ท�งแบบเรียลไทม์ ถูกพัฒน�ข้ึนโดย 
   คนไทยเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รและอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ใช้ในด้�นก�รว�งแผนและก�ร 
   เดินท�ง    
  8.2.2 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันทบทวนข้ันตอนก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน และก�รประมวลผลซ่ึงจะนำ� 
   ม�ใช้ในก�รห�ข้อสรุปในก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน
  8.2.2 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน และให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคร�ะห์ปัญห� 
   และคว�มต้องก�รในก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน แล้วบันทึกผลก�รปรึกษ�ลงในใบกิจกรรมท่ี 14.1 
   ศึกษ�คว�มต้องก�ร แล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลก�รศึกษ�คว�มต้องก�รกับผู้สอน
  8.2.3 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบโครงสร้�งและแนวท�งก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน แล้วบันทึกลง 
   ในใบกิจกรรมท่ี 14.2 ก�รออกแบบและก�รสร้�งแอปพลิเคชัน 
  ช่ัวโมงท่ี 3-6
  8.2.4 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มลงมือสร้�งแอปพลิเคชันต�มท่ีได้ออกแบบไว้ พร้อมทดสอบก�รทำ�ง�นของ 
   แอปพลิเคชันให้เป็นไปต�มคว�มต้องก�รของผู้ใช้ 
  8.2.5 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสร้�งกระด�นคัมบังให้สม�ชิกในกลุ่มและผู้สอนส�ม�รถติดต�มคว�มก้�วหน้� 
   ของง�นได้
  8.2.5 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเปิดให้ผู้ใช้ร่วมทดสอบโปรแกรม พร้อมบันทึกผลก�รทดสอบลงใน Google Forms 
   ท่ีผู้เรียนสร้�งข้ึนในใบกิจกรรมท่ี 14.2 ข้อ 6
  ช่ัวโมงท่ี 7-8
  8.2.7 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มกำ�หนดรูปแบบก�รนำ�เสนอแอปพลิเคชันเพ่ือสร้�งคว�มน่�สนใจให้ผลง�นกลุ่ม
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  8.2.8 ผู้เรียนนำ�เสนอผลง�นแอปพลิเคชันภ�ยในเวล�ท่ีกำ�หนดจนครบทุกกลุ่ม ระหว่�งก�รนำ�เสนอ 
   ผู้เรียนกลุ่มอ่ืนท่ีเป็นผู้ฟังช่วยกันประเมินแอปพลิเคชันของกลุ่มเพ่ือนท่ีนำ�เสนอ โดยใช้แบบประเมิน 
   ก�รนำ�เสนอแอปพลิเคชัน กลุ่มละ 1 ชุดหรือใช้ไฟล์แบบประเมินท่ีเป็น Google Forms ท่ีผู้สอน 
   เตรียมไว้
  8.2.9 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำ�เสนอผลง�น โดยครูเปิดโอก�สให้กลุ่มอ่ืนซักถ�ม และระหว่�งก�รนำ�เสนอให้ 
   ผู้เรียนทุกกลุ่มได้ประเมินผลง�นของเพ่ือนกลุ่มอ่ืน
  8.2.10 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเก่ียวกับก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน
9. ก�รวัดและประเมินผล
 9.1 ตรวจคำ�ตอบจ�กก�รทำ�ใบกิจกรรม
 9.2 ประเมินก�รนำ�เสนอแอปพลิเคชัน
 9.3 สังเกตพฤติกรรมก�รมีส่วนร่วมในช้ันเรียน
 9.4 ประเมินก�รทำ�ง�นกลุ่ม
10. สื่อและแหล่งเรียนรู้
  -
11. ข้อเสนอแนะ
 11.1 ผู้สอนควรเชิญท่ีปรึกษ�ร่วม (ถ้�มี) เข้�ฟังก�รนำ�เสนอและเผยแพร่แอปพลิเคชัน และควรมีส่วนในก�รประเมิน 
  ก�รนำ�เสนอแอปพลิเคชันร่วมกับผู้สอน
 11.2 ผู้สอนแนะนำ�ผู้เรียนให้เผยแพร่แอปพลิเคชันท่ีพัฒน�เรียบร้อยแล้วผ่�นส่ือท่ีเหม�ะสม
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1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

2. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

3. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

4. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 14.1    ก�รศึกษ�คว�มต้องก�ร

 1. ปัญห� คือ ………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
  ...........………………………………………………………………………………………………………………………..……………........ 
 2. ส�เหตุของปัญห�

 3. เลือกส�เหตุของปัญห�ในข้อ 2 เพื่อสร้�งแอปพลิเคชัน

  ...........………………………………………………………………………………………………………………………..……………........

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………....………………………................................... 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………....………………………................................... 
  ……………………………………………………………………………………………....………………………...................................

 ส�เหตุของปัญห� ลำ�ดับคว�มสำ�คัญ
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 4. จ�กส�เหตุของปัญห�ข้อ 3 ให้นักเรียนระบุขอบเขตง�นเพื่อเป็นแนวท�งในก�รนำ�ไปพัฒน�แอปพลิเคชัน 
  เช่น นักเรียนต้องก�รสร้�งแอปพลิเคชันช่วยน้อง ๆ ฝึกทักษะก�รคำ�นวณ นักเรียนอ�จระบุขอบเขตว่� 
  แอปพลิเคชันนี้ทำ�ง�นอะไรได้บ้�ง ทำ�ได้แค่ไหน และแต่ละง�นมีลักษณะอย่�งไร 

  ...........………………………………………………………………………………………………………………………..……………........

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………....………………………................................... 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………....………………………................................... 
  ……………………………………………………………………………………………....………………………................................. 
 5. ให้นักเรียนนำ�ประเด็นในข้อ 4 ม�ทำ�แบบสอบถ�มซึ่งอ�จทำ�ใน Google Forms เพื่อถ�มคว�มต้องก�ร 
  ของเพื่อน ครู ผู้ปกครอง หรือผู้ที่จะเป็นผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้ ว่�ต้องก�รให้แอปพลิเคชันที่นักเรียนจะออกแบบ 
  มีลักษณะอย่�งไร

 

 6. ประมวลผลคว�มต้องก�รของผู้ใช้จ�กข้อ 5 แล้วสรุปเพื่อนำ�ม�เป็นข้อมูลในก�รสร้�งแอปพลิเคชัน ดังนี้

  1. …………………………………………………………………………………….…………………………….……………………………..

  2. …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

  3. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..

  4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  5. ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..
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1. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

2. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

3. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

4. ชื่อ-สกุล ………………………………….…………………………………….…..…………………………….…... เลขที่ ................ 

 ใบกิจกรรมที่ 14.2    ก�รออกแบบและก�รสร้�งแอปพลิเคชัน

 1. ชื่อแอปพลิเคชัน คือ ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2. ก�รว�งแผนก�รพัฒน�แอปพลิเคชัน

 ลำ�ดับที ่ ร�ยละเอียดของง�น ระดับคว�มสำ�คัญ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวล�

 3. นำ�ร�ยละเอียดในข้อ 2 ไปสร้�งกระด�นคัมบัง (Kanban board) 

 4. ให้นักเรียนสร้�งแอปพลิเคชันต�มที่ได้ว�งแผนไว้
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 6. ผู้เรียนสร้�ง Google Forms ก�รประเมินต�มร�ยก�รข้�งต้น ให้ผู้ใช้ใช้ประกอบก�รทดสอบแอปพลิเคชัน

 7. ผู้เรียนเตรียมสื่อหรือโปรแกรมสำ�หรับนำ�เสนอผลง�น

 5. เม่ือสร้�งแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ได้ทดสอบก�รทำ�ง�นพร้อมประเมินผล (อ�จนำ�ข้อมูลที่ได้จ�กก�ร 
  ประมวลผลคว�มต้องก�รของผู้ใช้ในใบกิจกรรมที่ 14.1 ข้อ 6 ม�เป็นร�ยก�รในก�รประเมินด้วย)

ข้อเสนอแนะ
ในก�รปรับปรุงแก้ไข

ระดับก�รประเมิน
ที่ ร�ยก�ร

 ผ่�น ไม่ผ่�น

 1 

 2 

 3 

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10
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 2. ดร.ศรเทพ  วรรณรัตน์ สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้จัดทำ�คู่มือคร ู

 1. ผศ. ศิริกร  จันทร์นวล  มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

 2. ผศ. ดร.ชวลิต ศรีสถ�พรพัฒน์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

 3. รศ. ดร.สมช�ย นำ�ประเสริฐชัย มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

 4. ผศ. ดร.ชัยพร  ใจแก้ว มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

 5. น�ยกิตติ์ดนัย  แจ้งแสงทอง โรงเรียนหนองเสือวิทย�คม จังหวัดปทุมธ�นี

 6. น�งส�วกัญญ�วีร์  วุฒิศิริพรรณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมห�นคร

 7. น�ยบุญสิทธิ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนส�ยน้ำ�ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมห�นคร 

 8. ดร.พัชรพล  ธรรมแสง โรงเรียนบุญเหลือวิทย�นุสรณ์ จังหวัดนครร�ชสีม�

 9. ดร.สุชิร�  มีอ�ษ� โรงเรียนนครน�ยกวิทย�คม จังหวัดนครน�ยก

 10. น�งส�วมณฑ�รพ  สิงห์โตเกษม โรงเรียนพรหม�นุสรณ์ เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี

 11. น�ยสุธนัย  สุธ�ประดิษฐ์ โรงเรียนศรัทธ�สมุทร  จังหวัดสมุทรสงคร�ม

 12. น�ยอลงกต  ห�ญชนะ โรงเรียนร�ชสีม�วิทย�ลัย จังหวัดนครร�ชสีม�

 13. น�ยเรวัตร  งะบุรงค์ โรงเรียนหนองเสือวิทย�คม จังหวัดปทุมธ�นี

 14. น�ยพรพจน์  พุฒวันเพ็ญ สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

 15. น�งส�วทัศนีย์  กรองทอง สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคผนวก
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คณะผู้พิจ�รณ�ร่�งคู่มือครู

 1. ผศ.ศิริกร  จันทร์นวล มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

 2. ผศ.ดร.ชวลิต  ศรีสถ�พรพัฒน์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

 3. ผศ.ดร.ชัยพร  ใจแก้ว มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

 4. ผศ. ดร.ปรวัฒน์  วิสูตรศักดิ์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้�พระนครเหนือ

 5. น�งส�วโศภิษฐ์  สวนปลิก โรงเรียนกำ�แพงเพชรพิทย�คม จังหวัดกำ�แพงเพชร

 6. น�ยบุญสิทธิ์  แซ่อึ้ง โรงเรียนส�ยน้ำ�ผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมห�นคร

 7. น�ยสุธนัย  สุธ�ประดิษฐ์ โรงเรียนศรัทธ�สมุทร จังหวัดสมุทรสงคร�ม

 8. ดร.พัชรพล  ธรรมแสง โรงเรียนบุญเหลือวิทย�นุสรณ์ จังหวัดนครร�ชสีม�

 9. น�งส�วนุกูล  สถ�พร ต�คลีประช�สรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 10. น�งส�วมณฑ�รพ  สิงห์โตเกษม โรงเรียนพรหม�นุสรณ์ เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

 11. น�งส�วกมลวรรณ  ทองบุญเหลือ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมห�นคร

 12. น�ยพรพจน์  พุฒวันเพ็ญ สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

 13. น�งส�วทัศนีย์  กรองทอง สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

คณะบรรณ�ธิก�ร

 1. น�งส�วน�รี  วงศ์สิโรจน์กุล สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี 

 2. ผศ. ดร.รวิวรรณ  เทนอิสสระ สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

 3. น�ยพรพจน์  พุฒวันเพ็ญ สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

 4. น�งส�วทัศนีย์  กรองทอง สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาคผนวก
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