
สําหรับครูเทานั้น ลิขสิทธิ์ สสวท. หามเผยแพรหรือแจกจายบนสื่อสาธารณะ หามจําหนาย



คู่มือครู

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

จัดทำาโดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ



คำานำา

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร วิธี

การเรียนรู้ การประเมินผล การจัดทำาหนังสือเรียน คู่มือครู แบบฝึกทักษะ กิจกรรม และสื่อการเรียนรู้เพื่อ

ใช้ประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ นี้จัดทำา

ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยี 

(วิทยาการคำานวณ) ตารางวิเคราะห์การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

๕ ที่ต้องใช้ควบคู่กัน

 สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือครูเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และเป็นส่วนสำาคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  บุคลากรทางการศึกษาและหน่วย

งานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำาไว้ ณ โอกาสนี้

(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์)

ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ



คำาชี้แจง

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนา

หลกัสตูรวชิาคอมพวิเตอร ์โดยมกีารประกาศใชห้ลกัสตูรครัง้แรกในปพีทุธศกัราช ๒๕๒๘ และมกีารปรบัปรงุ

หลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ได้เปลี่ยนชื่อวิชาเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และมีการเปลี่ยนชื่อเป็น

วิทยาการคำานวณ อยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะ การคิดเชิงคำานวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่พบ

ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คู่มือครูเล่มนี้ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการ

คำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยสถานศึกษาสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ตามความ

เหมาะสม เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ แนวคิด ตัวอย่างสื่อ

อปุกรณ์ ข้ันตอนดำาเนินกจิกรรม การวดัและประเมนิผล สือ่และแหลง่เรยีนรู ้และขอ้เสนอแนะ ซึง่ควรนำาไป

จดัการเรยีนรูร้ว่มกับหนงัสอืเรยีนรายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี (วทิยาการคำานวณ) ชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่ ๕ ที่พัฒนาโดย สสวท. จะทำาให้การจัดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์สอดคล้องตามที่หลักสูตรกำาหนด

 สสวท. ขอขอบคณุคณาจารย ์ผูท้รงคณุวฒุ ินกัวชิาการ และครผููส้อน จากสถาบนัตา่ง ๆ  ทีใ่หค้วาม

รว่มมอืในการพฒันาคูม่อืคร ูและหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่คูม่อืครเูลม่นีจ้ะเป็นประโยชนต่์อเยาวชนและผู้เกีย่วขอ้ง

กับการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ในการจัดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์ตามเป้าหมาย

ของหลักสูตรต่อไป

สาขาเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ



คำาแนะนำาการใช้คู่มือครู 
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

 คู่มือครูเล่มนี้มี 10 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมประกอบด้วย ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ สาระ
สำาคญั แนวทางการจดัการเรียนรู้ สือ่และอปุกรณ์ การวดัและประเมินผล และขอ้เสนอแนะ ในการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพควรใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการ
คำานวณ) ชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่5 สาระเทคโนโลย ีกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์(ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 ซ่ึงไดก้ำาหนดตัวช้ีวดั คือ รวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่า
ให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์
 กิจกรรมในคู่มอืครนูี ้มคีวามสอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั โดยกำาหนดเวลาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูจ้ำานวน 

40 ชั่วโมง ดังตารางต่อไปนี้

กิจกรรมที่ เรื่อง สอดคล้องกับเนื้อหา
ในหนังสือเรียน

เวลาในการจัด
กิจกรรม (ชั่วโมง)

1 ข้อมูลมีคุณค่า บทที่ 1 2

2 รู้จักกับวิทยาการข้อมูล บทที่ 1 2

3 แนวคิดเชิงออกแบบ บทที่ 1 2

4 การรวบรวมข้อมูล บทที่ 2 6

5 การสำารวจข้อมูล บทที่ 2 2

6 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา บทที่ 3 4

7 การทำานายเชิงตัวเลข บทที่ 3 4

8 การทำานายเชิงหมวดหมู่ บทที่ 3 4

9 การทำาข้อมูลให้เป็นภาพ บทที่ 4 2

10 โครงงานวิทยาการข้อมูล บทที่ 4 12

รวม 40

 ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดสื่อการสอน แนวการตอบใบกิจกรรม และอื่น ๆ ได้ที่ http://oho.

ipst.ac.th/csm5 โดยมีรหัสผ่านคือ IPSTcsm5

หน้า



สารบัญ

กิจกรรมที่ เนื้อหา

1 ข้อมูลใกล้ตัว 2

ใบกิจกรรมที่ 1.1 ใคร ๆ ก็สามารถใช้ข้อมูลได้ 5

2

รู้จักกับวิทยาการข้อมูล 11

ใบกิจกรรมที่ 2.1 ข้อมูลเปลี่ยนมุมมอง 17

ใบกิจกรรมที่ 2.2 ข้อมูลช่วยชุมชนและโลกอย่างไร 19

ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ก) เวลาของฉัน 21

ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ข) Surprise!!! 25

ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ค) ฝน 27

ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ง) ไดโนเสาร์ 30

3
แนวคิดเชิงออกแบบ 33

ใบความรู้ที่ 3.1 เกมเป่ายิงฉุบ 40

ใบกิจกรรมที่ 3.1 คิดแบบนักออกแบบ 42

ใบกิจกรรมที่ 3.2 โครงงานวิทยาการข้อมูลของฉัน 44

4
การรวบรวมข้อมูล 46

ใบกิจกรรมที่ 4.1 ข้อมูลตอบโจทย์ 51

ใบกิจกรรมที่ 4.2 ผู้จัดการข้อมูล 53

5 การสำารวจข้อมูล 60

ใบกิจกรรมที่ 5.1 นักสำารวจ 64

6
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 66

ใบกิจกรรมที่ 6.1 ข้อมูลนี้มีอะไร 69

ใบกิจกรรมที่ 6.2 สัมพันธ์กันหรือไม่ 74



7
การทำานายเชิงตัวเลข 76

ใบกิจกรรมที่ 7.1 ยอดวิว 80

ใบกิจกรรมที่ 7.2 ผลทำานายใครแม่น 82

ใบกิจกรรมที่ 7.3 รู้แล้วรวย 85

8

การทำานายเชิงหมวดหมู่ 87

ใบความรู้ที่ 8.1 การสร้างกราฟเรดาร์ใน Google Sheets 90

ใบกิจกรรมที่ 8.1 ชีวิตฉันคล้ายใคร 94

ใบกิจกรรมที่ 8.2 ตัวนี้ พวกไหนดี 95

ใบกิจกรรมที่ 8.3 K ใครแม่นกว่ากัน 98

9
การทำาข้อมูลให้เป็นภาพ 102

ใบกิจกรรมที่ 9.1 นำาเสนออย่างมืออาชีพ 106

ใบกิจกรรมที่ 9.2 แบบนี้ใช่รึเปล่า 108

10 โครงการวิทยาการข้อมูล 110

ใบกิจกรรมที่ 10.1 ร้อยเรียงเรื่องราวสู่สังคม 115

ภาคผนวก 118

แบบประเมินการเรียนรู้ของตนเอง 119

แบบประเมินการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ 120

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม 122

คณะผู้จัดทำา 124

สารบัญ

กิจกรรมที่ เนื้อหา



1  ตัวชี้วัด
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

2  สาระการเรียนรู้
 2.1 ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ
 2.2 ประโยชน์หรือคุณค่าของข้อมูล

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
 3.1 ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่อยู่รอบตัว
 3.2 ค้นหา และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบนเว็บไซต์เพื่อแก้ปัญหา
 3.2 สื่อสารและนำาเสนอข้อมูลผลลัพธ์ในรูปแบบของตนเอง 

4  ทักษะและกระบวนการ
 4.1 ทักษะการสืบค้นข้อมูล
 4.2 ทักษะการแก้ปัญหา
 4.3 ทักษะการสื่อสารและร่วมมือ

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6  สาระสำาคัญ
 ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ เป็นยุคของการใช้ข้อมูล ที่มีอยู่จำานวนมหาศาล มาสร้างมูลค่าให้เกิด
ประโยชน์กับบุคคล หรือองค์กร การจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน หรือการใช้
ชีวิตของตนเอง จะต้องนำาข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยตนเอง หรืออาจนำาข้อมูลทุติยภูมิที่มีผู้รวบรวมหรือสรุป
ไวแ้ล้ว มาผา่นกระบวนการประมวลผลขอ้มลูใหเ้ปน็สารสนเทศ นอกจากนีก้ารนำาเสนอขอ้มลูดว้ยภาพ และ
เรื่องราวบนพื้นฐานของข้อมูล จะทำาให้ผู้อื่นเข้าใจ เห็นความสำาคัญและคุณค่าของข้อมูล

กิจกรรมที่ 1 ข้อมูลใกล้ตัว คาบที่ 1 - 2 | เวลา 2 ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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7  สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

1.1 ใคร ๆ ก็สามารถใช้ข้อมูลได้ 45

 7.2 ใบความรู้
   -
 7.3 อื่นๆ
   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
    8.1 การจัดเตรียม
   8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 1.1 ใคร ๆ ก็สามารถใช้ข้อมูลได้ ตามจำานวนกลุ่ม
   8.1.2 แบบประเมินการเรียนรู้ของตนเอง ตามจำานวนผู้เรียน
 8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
   8.2.1 ผูส้อนนำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยใหผู้เ้รยีนพจิารณาภาพจากคำาถามชวนคดิ “รายไดเ้ฉลีย่ตอ่ครวั

เรือน” ในหนังสือเรียน แล้วถามผู้เรียนว่า 
       “นักเรียนดูภาพนี้แล้ว สามารถอธิบายสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างไรบ้าง 

และหากเป็นผู้บริหารประเทศจะวางนโยบายในการพัฒนาประเทศอย่างไร” 
       และชี้ให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของผลลัพธ์ข้อมูล (data product)
   8.2.2 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 1.1 ยุคของข้อมูลและสารสนเทศ ในหนังสือเรียน   

แล้วผู้สอนตั้งคำาถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ เช่น
  เหตุใดข้อมูลจึงมีค่าดั่งน้ำามันดิบ
 การที่เราแชร์ข้อมูลของตนเอง เช่น ภาพส่วนตัว อีเมล การโพสต์ข้อความ จะมีผู้นำา
ข้อมูลของเราไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างไรได้บ้าง
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   8.2.3 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำาใบกิจกรรมที่ 1.1 ใคร ๆ ก็
สามารถใช้ข้อมูลได้

   8.2.4 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมานำาเสนอโปรแกรมรักสุขภาพ และผู้เรียนร่วมกันโหวต
ว่ากลุ่มใดเล่าเรื่องราวได้น่าสนใจ น่าเชื่อถือ และเข้าใจได้ง่าย

   8.2.5 ผู้สอนให้ผู้เรียนช่วยกันยกตัวอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำางาน หรือการใช้ชีวิตประจำาวัน

   8.2.6 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำากิจกรรม และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
และประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

9  การวัดและประเมินผล
 9.1 ประเมินจากใบกิจกรรม
 9.2 แบบประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
 10.1 http://www.dms.moph.go.th/dmsweb/cpgcorner/heartex.pdf
 10.2 http://oorrunningblog.blogspot.com/2014/09/how-long-should-i-run-10k.html
 10.3 http://www.lokehoon.com/app.php?q_id=calculate_bmr_tdee

11  ข้อเสนอแนะ
11.1 ผู้สอนอาจใช้กระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เช่น  Padlet เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และกระตุ้นความสนใจผู้เรียนผ่านสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ
11.2 กิจกรรมนี้ต้องการให้นักเรียนเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และนำา

เสนอผลลัพธ์ของข้อมูลจากความรู้เดิมของผู้เรียน จากนั้นจึงเชื่อมโยงผู้เรียนให้เข้าใจหลักการ
ของวิทยาการข้อมูลในการเรียนรู้ครั้งต่อไป 
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ใครๆ ก็สามารถใช้ข้อมูลได้

 อ่านสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลต่อไปนี้ และตอบคำาถาม
 

 

 “จาวามีปัญหาเร่ืองความอ้วน และต้องการลดน้ำาหนัก
โดยการวิ่งรอบสนามโรงเรียนทุกวัน แต่ปรากฏว่าน้ำาหนักยัง
เท่าเดิม”

     
 จาวาจึงค้นหาข้อมูล และพบข้อมูลดังกราฟ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ
ทีม่ผีูจ้ดัเก็บรวบรวมไว ้โดยพบวา่ การวิง่ทีใ่หป้ระโยชนส์งูสดุตอ่สขุภาพนัน้ จะตอ้งวิง่จนทำาใหอ้ตัราการเตน้
ของหัวใจ (Heart Rate) อยู่ระหว่าง 70 - 80% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (Maximum Heart 
Rate) และต้องวิ่งติดต่อกันอย่างน้อย 30 นาที 

1  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
2  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
3  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
4  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมที่ 1.1

อัตราการเตนของหัวใจสูงสุดตามอายุ

ชวงอัตราการเตนของหัวใจที่ใหผลดีสูงสุด
ในการออกกำลังกาย

เกณฑระดับ 70%

ระดับ 90%

อัต
รา

กา
รเ

ต้น
ขอ

งห
ัวใ

จ 
(จ

ำน
วน

คร
ั้งต

่อน
าท

ี)

อายุ
*ผู้ออกกำลังกายเริ่มต้นไม่ควรเกินระดับ 80% ของ MHR
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1  ข้อมูลอะไรบ้าง จากสถานการณ์ข้างต้น ที่จะช่วยให้จาวาพัฒนาการวิ่งของตนเองได้

    
    

2  ถ้านักเรียนต้องการลดน้ำาหนัก และใช้ข้อมูลจากกราฟข้างต้น ควรจะวิ่งให้ได้อัตราการเต้นของหัวใจ
เป็น       ครั้ง/นาที จึงจะเท่ากับ 70% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด

3  ให้นักเรียนทดสอบด้วยการวิ่งจริง  หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าการวิ่งด้วยความเร็วระดับใดหรือลักษณะ
ใด จึงจะทำาให้อัตราการเต้นของหัวใจ อยู่ระหว่าง 70-80% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด แล้ว
บันทึกข้อมูลลงในตารางต่อไปนี้

 

อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (MHR) ลักษณะการวิ่ง

50% ของ MHR =   ครั้ง/นาที

60% ของ MHR =   ครั้ง/นาที

70% ของ MHR =   ครั้ง/นาที

80% ของ MHR =   ครั้ง/นาที

90% ของ MHR =   ครั้ง/นาที

100% ของ MHR =   ครั้ง/นาที

หมายเหตุ การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ  นักเรียนอาจใช้สายรัดข้อมือสุขภาพ (fit-
ness tracker) หรือหากไม่มีสายรัดข้อมือสุขภาพ ให้จับชีพจรที่ข้อมือหรือใต้กกหู 
เป็นเวลา 6 วินาที นับจำานวนครั้งของการเต้นของชีพจร  แล้วนำามาคูณกับ 10 จะได้
อัตราการเต้นของหัวใจ
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4  แตล่ะกลุม่เลอืกสมาชกิมา 1 คน จากนัน้สอบถามความต้องการของเพือ่นคนนัน้วา่ ต้องการลดน้ำาหนกั
หรอืปรบัปรงุตนเองใหม้สีขุภาพดีขึน้จากการว่ิง แลว้จดัโปรแกรมรกัสขุภาพโดยแนะนำาวธิกีารออกกำาลงั
กายดว้ยการวิง่ และการรับประทานอาหารใหเ้พือ่นคนดงักลา่ว โดยโปรแกรมแนะนำาการออกกำาลงักาย
จะประกอบด้วย

 โซนการออกกำาลังที่เหมาะสม และข้อมูลการเผาผลาญแคลอรี ไขมัน คาร์โบไฮเดรท หรือโปรตีน

 

วิ่งด้วยอัตราการเต้นหัวใจ            ครั้ง/นาที 
โดยวิ่งในลักษณะ                                                                     เป็นเวลา          นาที
เผาผลาญได้                                                     แคลอรี/นาที
ใช้ไขมัน            %
ใช้คาร์โบไฮเดรท            %
ใช้โปรตีน            %

 อาหารท่ีควรรับประทานใน 1 วัน (3 มื้อ) โดยระบุองค์ประกอบของสารอาหารแต่ละชนิด เช่น  
ไขมัน คาร์โบไฮเดรท หรือโปรตีน ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ 

 

อาหารมื้อเช้า :                                                                                                    
องค์ประกอบของสารอาหาร :                                                                                
อาหารมื้อกลางวัน :                                                                                              
องค์ประกอบของสารอาหาร :                                                                                  
อาหารมื้อเย็น :                                                                                                     
องค์ประกอบของสารอาหาร :                                                                                    

  

หมายเหตุ: ข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยในการคำานวณ ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณแคลอรี
และข้อมูลค่าพลังงานในการทำากิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
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ข้อมูลปริมาณแคลอรีที่ร่างกายใช้ต่อวัน 

BMR (Basal Metabolic Rate) คือ ค่าพลังงานที่ร่างกายต้องการเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำารง
ชีวิต

 ผู้ชาย : BMR = 66 + (13.7 x น้ำาหนักตัวเป็น กก.) + (5 x ส่วนสูงเป็น ซม.) – (6.8 x อายุ)
 ผู้หญิง : BMR = 665 + (9.6 x น้ำาหนักตัวเป็น กก.) + (1.8 x ส่วนสูงเป็น ซม.) – (4.7 x อายุ)

ข้อมูลค่าพลังงานในการทำากิจกรรม

 TDEE (Total Daily Energy Expenditure) คือ ค่าของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดในแต่ละวัน เมื่อ
มีการทำากิจกรรมต่าง ๆ 

 มีสูตรในการคำานวณดังนี้
 ออกกำาลังกายน้อยมากหรือไม่ออกเลย : TDEE = 1.2 x BMR
 ออกกำาลังกาย 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ : TDEE = 1.375 x BMR
 ออกกำาลังกาย 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ : TDEE = 1.55 x BMR
 ออกกำาลังกาย 6-7 ครั้งต่อสัปดาห์ : TDEE = 1.7 x BMR
 ออกกำาลังกายวันละ 2 ครั้งขึ้นไป : TDEE = 1.9 x BMR

 คา่ TDEE สามารถนำาไปใชค้ำานวณเพือ่ลดน้ำาหนกั (ลดไขมนั) หรอืเพิม่น้ำาหนกั (เพิม่กลา้มเนือ้) 
เพื่อเพิ่มทรวดทรงให้ดูสมส่วนมากขึ้นก็ได้

 ต้องการลดไขมัน TDEE - 500
 ต้องการเพิ่มน้ำาหนัก (กล้ามเนื้อ) TDEE + 500
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5  นำาเสนอโปรแกรมรักสุขภาพที่จัดทำาให้เพื่อนในกลุ่ม โดยใช้ข้อมูลในข้อ 1-3 และ
ออกแบบการนำาเสนอในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 

โปรแกรมรักสุขภาพ
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ตัวอย่างคำาตอบ

ที่มา: https://web.facebook.com/BananaRunning/photos/a.434313113278385/ 
443760415666988/?type=1&theater
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1  ตัวชี้วัด
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

2  สาระการเรียนรู้
2.1 ความหมายและบทบาทของวิทยาการข้อมูล
2.2 หลักการและกระบวนการวิทยาการข้อมูล

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1 สำารวจและเห็นตัวอย่างของการใช้วิทยาการข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ
3.2 อธิบายความหมายและความสำาคัญของวิทยาการข้อมูล
3.3 อธิบายกระบวนการวิทยาการข้อมูล

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1 ทักษะการรู้สารสนเทศ
4.2 ทักษะการแก้ปัญหา
4.3 ทักษะการสื่อสารและร่วมมือ

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6  สาระสำาคัญ
 “วิทยาการข้อมูล” เป็นการศึกษาถึงกระบวนการ วิธีการ หรือเทคนิค ที่นำาข้อมูลจำานวนมหาศาล มา
ประมวลผล เพื่อให้ได้องค์ความรู้  เข้าใจปรากฏการณ์ สามารถตีความ ทำานายหรือพยากรณ์ ค้นหารูปแบบ
หรือแนวโน้มจากข้อมูล เพื่อนำามาวิเคราะห์ต่อยอดและแนะนำาทางเลือกที่เหมาะสมในการตัดสินใจ 
 กระบวนการวิทยาการขอ้มลูประกอบดว้ย การตัง้คำาถาม การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การสำารวจขอ้มูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารและการทำาผลลัพธ์ให้เป็นภาพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่ผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 2 รู้จักกับวิทยาการข้อมูล คาบที่ 3 - 4 | เวลา 2 ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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7  สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

 2.1 ข้อมูลเปลี่ยนมุมมอง 10

2.2 ข้อมูลช่วยชุมชนและโลกอย่างไร 10

2.3 (ก)
 2.3 (ข)

 2.3 (ค)
2.3 (ง)

เวลาของฉัน
Surprise!!!
ฝน
ไดโนเสาร์

50

 7.2 ใบความรู้
   -
 7.3 อื่นๆ
   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   วีดิทัศน์อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดย Kenan Institute Asia
   https://www.youtube.com/watch?v=Au65nEnQEZA  
   วีดิทัศน์อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล โดย สสวท.
   https://www.facebook.com/ipst.thai/videos/483657335467347/         
   แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล  https://tuvalabs.com

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
    8.1 การจัดเตรียม
   8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 2.1 ข้อมูลเปลี่ยนมุมมอง ตามจำานวนกลุ่ม
   8.1.2 ใบกิจกรรมที่ 2.2 ข้อมูลช่วยชุมชนและโลกอย่างไร ตามจำานวนกลุ่ม
   8.1.3 ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ก) เวลาของฉัน
  2.3 (ข) Surprise!!! 
  2.3 (ค) ฝน
  2.3 (ง) ไดโนเสาร์ ตามจำานวนกลุ่ม

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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   8.1.4 แบบสอบถามนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล แบบออนไลน์
 8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
   8.2.1 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนโดยเปิดวีดิทัศน์ “นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ในการเรยีนรูเ้กีย่วกบัวทิยาการขอ้มลูใหก้บัผู้เรยีน และต้ังคำาถามวา่ นกัวทิยาศาสตรข์อ้มูล
คือใคร ทำาหน้าที่เกี่ยวกับอะไร รู้อะไรเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลบ้าง                                                     

   8.2.2 ผู้สอนให้ผู้เรียนทำาแบบสอบถามออนไลน์ 
      เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะการเป็น 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของตนเอง 

   8.2.3 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ศึกษาหัวข้อที่ 1.2 วิทยาการข้อมูล ในหนังสือ
เรียน และให้แต่ละคนในกลุ่มศึกษากรณีศึกษาคนละ 1 ตัวอย่าง จากนั้นให้ผลัดกันเล่าให้
เพื่อนในกลุ่มฟัง   

   8.2.4 ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มช่วยกันทำาใบกิจกรรมที่ 2.1 ข้อมูลเปลี่ยนมุมมอง และใบกิจกรรมที่ 
2.2  ข้อมูลช่วยชุมชนและโลกอย่างไร 

   8.2.5 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนนำาเสนอคำาตอบของใบกิจกรรมที่ 2.1 และ 2.2 จากนั้นร่วมกันสรุป 
ความหมาย บทบาท และความสำาคัญของวิทยาการข้อมูล 

   8.2.6 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 1.3 กระบวนการวิทยาการข้อมูล ในหนังสือเรียน  
   8.2.7 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำากิจกรรมเกี่ยวกับแนวคิดของวิทยาการข้อมูล  

โดยเลือกทำาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้
1. ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ก) เวลาของฉัน 
2. ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ข) Surprise!!!
3. ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ค) ฝน
4. ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ง)  ไดโนเสาร์   

   8.2.8 ผู้สอนสุ่มผู้เรียนนำาเสนอใบกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม และสรุปแนวคิดกระบวนการ
วิทยาการข้อมูลร่วมกับผู้เรียน

แบบสอบถาม
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

oho.ipst.ac.th/
m5/1200

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



9  การวัดและประเมินผล
 9.1 ประเมินจากใบกิจกรรม
 9.2 สังเกตพฤติกรรมจากการทำางานกลุ่ม

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
 10.1 https://www.amstat.org 
 10.2 https://tuvalabs.com
 10.3 https://www.kaggle.com/grubenm/austin-weather#austin_weather.csv

11  ข้อเสนอแนะ
11.1 กิจกรรมนี้มีจำานวนใบกิจกรรมและใช้เวลาในการดำาเนินการค่อนข้างมาก จึงควรควบคุมเวลา

ในการทำากิจกรรม
11.2 สำาหรับเป้าหมายของใบกิจกรรมที่ 2.3 ต้องการให้นักเรียนเข้าใจหลักการเบ้ืองต้นของ

กระบวนการวิทยาการข้อมูล โดยการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรม 
 ใบกิจกรรมที ่2.3 (ก) เวลาของฉัน เป็นหลกัการเบ้ืองตน้ของวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิทำานายแบบ
เชิงตัวเลข

 ใบกจิกรรมที ่2.3 (ข) Surprise!!! เปน็หลกัการเบือ้งตน้ของวธิกีารวเิคราะหเ์ชงิทำานายแบบ 
decision tree (สำาหรับ decision tree ไม่มีการกล่าวถึงในหนังสือเรียน กิจกรรมนี้จึงอาจ
เปน็กจิกรรมใหเ้ลอืกทำาเพิม่เตมิ หรอืไมจ่ำาเป็นต้องกลา่วถงึทีม่า เพยีงใหน้กัเรยีนปฏิบัติเพือ่
ฝึกกระบวนการของแนวคิดเชิงคำานวณด้านวิทยาการข้อมูล)

 ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ค) ฝน เป็นหลักการเบื้องต้นของวิธีการวิเคราะห์เชิงทำานายแบบ K-NN 
 ใบกิจกรรมที่ 2.3 (ง) ไดโนเสาร์ เป็นหลักการเบื้องต้นของการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ  
(visualization)

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



คุณมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมากน้อยเพียงใด

วิธีการ: 

1  ให้นักเรียนประเมินตนเองจากข้อคำาถาม โดยให้คะแนนตนเองตั้งแต่ 0 - 10 ในแต่ละข้อ 
คะแนน 0 หมายถึงไม่มีเลย คะแนน 10 หมายถึงมีมากที่สุด

คำาถาม คะแนน (0 - 10)

1. อยากรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน

2. ชอบค้นหาข้อเท็จจริงของเรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจ

3. รู้สึกดีเมื่อเป็นผู้ค้นเจอสิ่งใหม่ ๆ

4. ชอบค้นหาอะไรแปลกใหม่มาให้เพื่อนดู

5. สามารถมองในมุมที่แตกต่างจากเพื่อนคนอื่นได้

6. ชอบหาเหตุผลถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวต่าง ๆ

7. สามารถเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ได้

8. สามารถเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย

9. สามารถแปลงขอ้มลูในรปูของขอ้ความ หรอืตวัเลข ใหเ้ปน็ภาพ
เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

10. ชอบอาสาเป็นคนนำาเสนองานกลุ่ม

11. ก่อนจะตัดสินใจในเร่ืองใด ๆ มักจะต้องค้นหาข้อมูลประกอบ
เสมอ

12. จะไม่เช่ือข้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ ที่ไม่มีข้อมูลหรือหลักฐาน
รองรับ

13. ก่อนจะพูดหรือส่งต่อข้อมูลอะไรออกไป จะต้องหาข้อมูลหรือ
หลักฐานก่อนเสมอ

รวมคะแนนทั้งหมด

แบบสอบถามนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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2  แปลผลจากคะแนนรวมทั้งหมดดังนี้
  คะแนน 100 - 130 -> มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสูงมาก
  คะแนน 80 - 99  -> มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาก
  คะแนน 60 - 79  -> มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลปานกลาง
  คะแนน 40 - 59  -> มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลน้อย
  คะแนน 20 - 39  -> มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลน้อยมาก
  คะแนน  0 - 19   -> ขาดคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

ข้อคำาถามที่ใช้วัดในแต่ละด้าน

1  นักสืบค้นและเจาะหาข้อมูล
1.  อยากรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยรู้มาก่อน
2.  ชอบค้นหาข้อเท็จจริงของเรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจ
3.  รู้สึกดีเมื่อเป็นผู้ค้นเจอสิ่งใหม่ ๆ
4.  ชอบค้นหาอะไรแปลกใหม่มาให้เพื่อนดู

2  นักวิเคราะห์ 
5.  สามารถมองในมุมที่แตกต่างจากเพื่อนคนอื่นได้
6.  ชอบหาเหตุผลถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวต่าง ๆ
7.  สามารถเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ได้

3  นักสื่อสาร 
8.  สามารถเล่าเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย
9.  สามารถแปลงข้อมลูในรปูแบบของขอ้ความ หรอืตวัเลข ใหเ้ปน็ภาพเพือ่ใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย
10. ชอบอาสาเป็นคนนำาเสนองานกลุ่ม

4  ผู้ให้คำาปรึกษาที่เชื่อถือได้
11. ก่อนจะตัดสินใจในเรื่องใด ๆ มักจะต้องค้นหาข้อมูลประกอบเสมอ
12. จะไม่เชื่อข้อมูลหรือข่าวสารใด ๆ ที่ไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานรองรับ
13. ก่อนจะพูดหรือส่งต่อข้อมูลอะไรออกไป จะต้องหาข้อมูลหรือหลักฐานก่อนเสมอ

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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 กราฟแสดงข้อมูลคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ของเว็บไซต์ 
gapminder เป็นดังนี้ ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลนี้ เพื่อตอบคำาถามข้อ 1

 
1  ให้นักเรียนทดลองใช้เว็บไซต์ gapminder และเลือกข้อมูลอื่น ๆ เช่น อัตราการตายของเด็ก (Child 

mortality) ในการวัดคุณภาพชีวิต และ จีดีพี (GDP) ในการวัดด้านเศรษฐกิจ แล้วพิจารณาผลลัพธ์
ของการกระจายที่ได้ นักเรียนพบความแตกต่างระหว่างประเทศต่าง ๆ อย่างไร

    
    
    
    
    
    
    

1  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
2  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
3  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
4  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมที่ 2.1 ข้อมูลเปลี่ยนมุมมอง

GAPMINDER

oho.ipst.ac.th/
m5/1211

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ต่อเวลาในช่วง 50 ปีล่าสุด เทียบระหว่างประเทศไทย
และประเทศอื่น ๆ  
 ให้นักเรียนศึกษากราฟนี้เพื่อตอบคำาถามข้อ 2 

2  นักเรียนสามารถตีความข้อมูลจากกราฟได้อย่างไร

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



1  ศึกษาเว็บไซต์ Agri-Map online
1.1 ให้เข้าเว็บไซต์ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

ออนไลน์ (Agri-Map online) ดังรูป

1.2 สำารวจบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นภูมิลำาเนาของนักเรียน หรือเลือกพื้นที่ที่สนใจว่าเหมาะสำาหรับทำาการ
เกษตร เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์ชนิดใด อธิบายเหตุผลประกอบ  

           
           
           
           

1  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
2  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
3  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
4  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมที่ 2.2 ข้อมูลช่วยชุมชนและโลกอย่างไร 

แผนที่เกษตรเพื่อการ
บริหารจัดการเชิงรุก

oho.ipst.ac.th/
m5/1221

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



2  ศึกษาเว็บไซต์ resourcetrade.earth

 
2.1 ให้เข้าเว็บไซต์การค้าระหว่างประเทศ (resourcetrade.earth) ดังรูป 

 

2.2 หาความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ  ให้ต้ังคำาถามและหาคำาตอบจากข้อมูลบน
เว็บไซต์ และอธิบายข้อมูลที่ค้นพบ

           
           
           
           

การค้า
ระหว่างประเทศ

oho.ipst.ac.th/
m5/1222

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



 ให้นักเรียนใช้กระบวนการวิทยาการข้อมูลเพื่อตอบคำาถามของสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 
 

1  นักเรียนสามารถตั้งคำาถามหรือสมมติฐานอะไรได้บ้าง จากข้อมูลที่มีอยู่

 ตัวอย่าง

เวลาที่ใช้ในการทำากิจกรรมกับเพื่อนในแต่ละวัน ทำาให้จำานวนข้อความที่ส่งหาเพื่อนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
หรือไม่            
            
            
            

1  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
2  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
3  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
4  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมท่ี 2.3 (ก) เวลาของฉัน

“โรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนใน
แต่ละวัน โดยเก็บข้อมูลการทำากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่  จำานวน
ข้อความที่ส่งหาเพื่อน เวลาที่ใช้ในการทำากิจกรรมกับเพื่อน 
เวลาทีใ่ชใ้นการทำาการบา้น จำานวนขอ้ความทีไ่ดร้บัจากเพือ่น” 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



2  โรงเรียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้เวลาของนักเรียนใน 1 สัปดาห์ ดังตาราง 

ตารางข้อมูลการใช้เวลาของนักเรียน

นกัเรยีน
คนที่

จำานวนข้อความที่
ส่งหาเพื่อน

จำานวนข้อความที่
ได้รับจากเพื่อน

เวลาที่ใช้ในการ
ทำากิจกรรมกับ
เพื่อน (ชั่วโมง)

เวลาที่ใช้ในการ
ทำาการบ้าน 

(ชั่วโมง)

1 200 200 2 6

2 300 500 64 200

3 100 100 24 5

4 60 60 12 8

5 100 100 2 0

6 150 200 15 6

7 2 10 20 10

8 10 9 0 8

9 20 10 5 4

10 11 15 20 6

11 20 30 4 10

12 50 100 2 1

13 50 48 4 1

14 7 5 4 2

15 200 250 8 5

16 10 10 8 18

17 0 150 3 14

18 6 8 30 0

19 112 110 43 0

20 210 230 6 28

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



 ถ้าต้องการตรวจสอบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเวลาที่นักเรียนใช้ในการทำาการบ้าน
2.1 นักเรียนพบสิ่งผิดปกติในชุดข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

           
           

2.2 นักเรียนคิดว่าเวลาที่ใช้ในการทำาการบ้านของนักเรียนสัมพันธ์กับข้อมูลใด

           
           

3  เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง 2 ชุดในข้อ 2.2 ให้นักเรียนพล็อตจุด (x, y) ลงใน
ตารางกราฟหน้า 24  โดยให้แกน y แทนเวลาที่ใช้ในการทำาการบ้าน และแกน x แทนข้อมูลที่
นักเรียนเลือกในข้อ 2.2

4  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ใช้กราฟจากข้อ 3 ทำานายเวลาที่ใช้ในการทำาการบ้านต่อสัปดาห์ของ
สมาชิกทุกคน

 

สมาชิกคนที่ ข้อมูลที่เลือกในข้อ 2.2
เวลาที่ใช้ในการทำาการบ้าน 

(ชั่วโมง)

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

24 กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



 ให้นักเรียนอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้ และตอบคำาถาม

 
 

ลักษณะรูปทรง สี ลวดลาย คอปก แขน ขนาด ความชอบ

Slimfit ดำา เรียบ โปโล สั้น M ใช่

Slimfit ขาว เรียบ วี สั้น M ใช่

Straight ขาว ลายขวาง กลม ยาว L ไม่ใช่

Straight ขาว เรียบ วี ไม่มีแขน M ใช่

Slimfit ฟ้า ลายขวาง วี สั้น M ใช่

Straight ฟ้า เรียบ โปโล ยาว M ใช่

Straight ขาว เรียบ โปโล ไม่มีแขน S ไม่ใช่

Slimfit ดำา ลายขวาง กลม ยาว S ไม่ใช่

Slimfit ดำา เรียบ วี ไม่มีแขน L ไม่ใช่

1  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
2  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
3  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
4  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมท่ี 2.3 (ข) Surprise !!!

“นักเรียนในชั้นเรียนแห่งหนึ่งต้องการซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อน แต่ไม่
แนใ่จวา่เพือ่นจะชอบหรอืไม ่นกัเรยีนจงึเกบ็ขอ้มลูความชอบในสไตลเ์สือ้ผา้
ของเพือ่นทีเ่ปน็เจา้ของวนัเกดิ ไดข้อ้มูลดงัตาราง เพือ่ค้นหารปูแบบเสือ้ผ้า
เพื่อนำาไปใช้ในการเลือกซื้อเสื้อให้ถูกใจเจ้าของวันเกิด”

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



คำาชี้แจง : ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มทำากิจกรรมในข้อ 1 และ 2 หลังจากนั้นจึงทำาข้อ 3 และ 4 ร่วมกัน
1  นักเรียนคิดว่า หากจะเลือกคุณสมบัติของเสื้อมาหนึ่งข้อ เพื่อใช้จำาแนกความชอบของเพื่อนเจ้าของ 

วันเกิด นักเรียนจะเลือกคุณสมบัติใด ด้วยวิธีการใด

 ตัวอย่าง

เลือกลักษณะรูปทรง โดยดูจากรูปทรงที่เพื่อนชอบมากที่สุด เช่น ในกลุ่ม Slimfit มีชอบ 3 แบบ ใน
ขณะที่กลุ่ม Straight มีชอบ 2 แบบ ดังนั้นควรเลือกกลุ่ม Slimfit ก่อน เป็นต้น    
            
            

2  นกัเรยีนคดิวา่ จากตารางขา้งต้น เราจะสามารถหาคุณสมบัตริว่มของเสือ้ผา้ทีเ่พือ่นเจา้ของวนัเกดิชอบ
ได้หรือไม่ ถ้าสามารถหาได้ คุณสมบัติร่วมเหล่านี้ ควรเป็นอย่างไร ให้นักเรียนยกตัวอย่างประกอบ

            
            
            

3   ให้สมาชิกในกลุ่มหาคุณสมบัติร่วมของเสื้อผ้าที่เพื่อน “ชอบ” เพื่อดูว่า คุณสมบัติที่หาได้ เหมือนหรือ
ตา่งจากเพ่ือนในกลุม่หรอืไม ่นกัเรยีนคดิวา่ จะมรีปูแบบอืน่ ๆ  ทีไ่ม่เหมือนกบัทีน่กัเรยีนหามาไดอ้กีหรอื
ไม่ ให้ยกตัวอย่างรูปแบบที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่นักเรียนค้นพบ

            
            
            

4  ให้นักเรียนค้นหาแบบเสื้อในอินเทอร์เน็ตท่ีคิดว่าเพื่อนที่เป็นเจ้าของวันเกิดชอบ แล้วให้เพื่อนที่เป็น
เจ้าของวันเกิดบอกว่าชอบหรือไม่

 
            
            
            

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



 ให้นักเรียนตอบคำาถามของสถานการณ์ต่อไปนี้

ตาราง แสดงสภาพอากาศ 20 วัน

วันที่ย้อนหลัง 
20 วัน

อุณหภูมิเฉลี่ย 
(องศาเซลเซียส) ความชื้นเฉลี่ย (%) ความเร็วลมเฉลี่ย 

(ไมล์ต่อชั่วโมง)
เหตุการณ์ 

(ฝนตก/ฝนไม่ตก)
D1 21.7 89 4 ฝนไม่ตก
D2 18.9 68 3 ฝนไม่ตก
D3 26.7 76.0 7.0 ฝนตก
D4 25.0 71.0 6.0 ฝนตก
D5 31.7 63 4 ฝนไม่ตก
D6 25.0 72 3 ฝนไม่ตก
D7 24.4 54.0 5.0 ฝนตก
D8 19.4 59 3 ฝนไม่ตก
D9 16.7 79.0 3.0 ฝนตก

D10 30.0 54 6 ฝนไม่ตก
D11 22.2 80.0 5.0 ฝนตก
D12 13.9 97.0 6.0 ฝนตก
D13 15.0 57.0 8.0 ฝนตก
D14 27.8 70 4 ฝนไม่ตก
D15 8.3 56 2 ฝนไม่ตก
D16 22.2 78.0 8.0 ฝนตก
D17 28.9 73 6 ฝนไม่ตก
D18 12.8 89.0 10.0 ฝนตก
D19 11.7 52.0 6.0 ฝนตก
D20 7.2 56 3 ฝนไม่ตก

1  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
2  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
3  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
4  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมท่ี 2.3 (ค) ฝน

“นักเรียนกำาลังสนใจว่า ในวันนี้ฝนจะตกหรือไม่ โดยมีข้อมูลย้อนหลัง 20 
วนั ทีแ่สดงเหตุการณ์ว่าฝนตก หรอืไม่ตกในวนัตา่ง ๆ  นกัเรยีนคิดวา่นกัเรยีน
จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้อย่างไร” 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27กิจกรรมที่ 2 | รู้จักกับวิทยาการข้อมูล



1  หากในวันนี้มีสภาพอากาศเหมือนวันที่ D13 ทุกประการ คือ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 15.0 องศา ความชื้น
เฉลีย่ 57.0 % และมคีวามเรว็ลมเฉลีย่ 8 ไมลต์อ่ชัว่โมง นกัเรยีนคิดวา่ วนันีมี้โอกาสทีฝ่นจะตกมากกวา่
ฝนไม่ตกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

            
            
            

2  หากในวันนี้มีสภาพอากาศคล้ายกับวันที่ D13 มาก คือ มีอุณหภูมิเฉลี่ย 14.95 องศา ความชื้นเฉลี่ย 
57.0 % และมีความเร็วลมเฉลี่ย 8.1 ไมล์ต่อชั่วโมง นักเรียนคิดว่า วันนี้มีโอกาสที่ฝนจะตกมากกว่า
ฝนไม่ตกหรือไม่ เพราะเหตุใด 

            
            
            

3  นักเรียนคิดว่า หากเราเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลาหลายปี (มีการเก็บข้อมูลไว้มากกว่าหนึ่งพันวัน) วันที่
นกัเรยีนตอ้งการทำานายเกีย่วกบัฝน จะมโีอกาสมากนอ้ยเพยีงใดทีข่อ้มูลจะซ้ำากบัขอ้มูลในอดตี เพือ่นำา
มาทำานายเกี่ยวกับโอกาสการเกิดฝนเหมือนกับข้อ 1 ให้ตอบคำาถาม พร้อมอธิบายเหตุผล 

            
            
            

4  จากขอ้มลูในขอ้ 3 ถา้ในวนัทีต้่องการทำานาย ไมเ่หมอืนกบัขอ้มลูในอดตีเลย นกัเรยีนจะทำาอยา่งไรเพือ่
จะทำานายว่าฝนจะตกหรือไม่  ให้อธิบายวิธีการมาพอสังเขป 

            
            
            

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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5  นักเรียนคิดว่า ความต่างกันของอุณหภูมิ 1 องศา กับความต่างกันของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 1 
เปอรเ์ซน็ต ์หรอืกบัความตา่งกนัของความเรว็ลม 1 ไมลต่์อช่ัวโมง เม่ือต้องการเปรยีบเทยีบสภาพอากาศ
ทีใ่กลเ้คยีงกนัของวนั ควรใหน้้ำาหนักในการเปรียบเทยีบหรอืไม ่ความตา่งแบบใด มผีลตอ่สภาพอากาศ
ที่ใกล้เคียงกันของวันมากที่สุด ความต่างใดมีผลน้อยที่สุด 

            
            
            

6  ใช้ข้อมูลในตารางแสดงสภาพอากาศ 20 วัน พล็อตจุด (x,y) โดย x แทนอุณหภูมิเฉลี่ย และ y แทน
ความชื้นสัมพัทธ์ จากนั้นให้พล็อตจุดที่แทนค่า อุณหภูมิเฉลี่ย 14.95 องศา ความชื้นสัมพัทธ์ 57.0 % 
แล้วตรวจสอบว่าจุดนี้ใกล้เคียงกับจุดใดมากที่สุด และจุดที่ใกล้เคียงนั้นฝนตกหรือไม่ และคำาตอบที่ได้
ตรงกับคำาตอบในข้อ 2 หรือไม่
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ใหน้กัเรยีนตอบคำาถามโดยใชข้อ้มลูในตาราง และดาวนโ์หลดขอ้มูลเพิม่เตมิ
จาก data.programming.in.th

ตารางชุดข้อมูลไดโนเสาร์

Name Diet Group Hip 
Type Teeth Length

(Meters)
Height 

(Meters)
Weight 

(Kilograms)

No of 
Legs 

Used for 
Walking

Continent Geological 
Period

Millions 
of Years 

Ago 
when the 
Dinosaur 

Lived

Albertosaurus Carnivore Theropod Lizard Saw-
edged

9 3.5 1500 2 Legs North 
America

Cretaceous 75

Allosaurus Carnivore Theropod Lizard Dagger-
like, 

serrated 
edges

12 5 2000 2 Legs Africa, 
North 

America, 
Australia

Jurassic 145

Baryonyx Carnivore Theropod Lizard Sharp, 
finely 

serrated

10 4 2000 2 Legs Europe Cretaceous 125

Camarasaurus Herbivore Sauropod Lizard Chisel-
like, 

sharp, 

18 9 20000 2 Legs North 
America

Jurassic 145

1  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
2  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
3  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
4  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมท่ี 2.3 (ง) ไดโนเสาร์

เว็บไซต์ 
data.programming

oho.ipst.ac.th/
m5/1234

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

Tyrannosaurus Carnivore Theropod Lizard 60 
saw-

edged, 
bone-

12 5.6 7000 2 Legs North 
America

Cretaceous 66

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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1  อธิบายชนิดของไดโนเสาร์กับการมีชีวิตอยู่ในแต่ละยุค

            
            
            
            
            

2  เปรียบเทียบรูปร่างลักษณะของไดโนเสาร์ชนิดต่าง ๆ

            
            
            
            
            

3  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างน้ำาหนักของไดโนเสาร์กับจำานวนขาที่ใช้เดิน 

            
            
            
            
            

4  นักเรียนต้องการรู้เรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับไดโนเสาร์ให้ตั้งคำาถามถามเพื่อนโดยใช้ข้อมูลจากตาราง

            
            
            
            

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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5  ใช้โปรแกรมตารางทำางาน หรือโปรแกรมอื่นเพื่อทำาข้อมูลให้เป็นภาพและสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจ

 ตัวอย่างการนำาเสนอ

 ในยุค Cretaceous พบไดโนเสาร์หลายสายพันธ์ุ เช่น Albertosaurus, Centrosaurus, 
Chasmosaurus, Deinonychus และอีก 11 สายพันธ์ุในทวีปอเมริกาเหนือ

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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1  ตัวชี้วัด
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

2  สาระการเรียนรู้
2.1 แนวคิดเชิงออกแบบ
2.2 การนำาแนวคิดเชิงออกแบบมาใช้กับกระบวนการวิทยาการข้อมูล

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1 อธิบายหลักการของแนวคิดเชิงออกแบบ
3.2 ประยุกต์การคิดเชิงออกแบบกับวิทยาการข้อมูลในการแก้ปัญหา

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1 ทักษะการคิดเชิงออกแบบ
4.2 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
4.3 ทักษะการแก้ปัญหา
4.4 ทักษะการสื่อสารและร่วมมือ

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6  สาระสำาคัญ
 การใช้วิทยาการข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานนั้น ต้องอาศัยแนวคิดเชิงออกแบบ (design 
thinking) หลักการพื้นฐานของแนวคิดเชิงออกแบบ ได้แก่ การมองในมุมของผู้ใช้ การลองผิดลองถูก    
การเรียนรู้ผ่านการทดลองกับกลุ่มผู้ใช้จริง การทำาซ้ำาและปรับปรุง   

กิจกรรมที่ 3 แนวคิดเชิงออกแบบ  คาบที่ 5 - 6 | เวลา 2 ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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7  สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

3.1 คิดแบบนักออกแบบ 40

3.2 โครงงานวิทยาการข้อมูลของฉัน 40

 7.2 ใบความรู้
   ใบความรู้ที่ 3.1 เรื่อง เกมเป่ายิงฉุบ
 7.3 อื่นๆ
   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สลากแบ่งกลุ่มผู้เรียน ออกเป็น กลุ่มผู้ซื้อ กลุ่มผู้ขาย และกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
   บัตรคำาถามสำาหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ผู้ซื้อ
   บัตรคำาถามสำาหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ผู้ขาย 
   แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ซื้อ 
   แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ขาย 
   เกมเป่า ยิง ฉุบกับ Markov  
   แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
    8.1 การจัดเตรียม
   8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 3.1 คิดแบบนักออกแบบ ตามจำานวนกลุ่ม
   8.1.2 ใบกิจกรรมที่ 3.2 โครงงานวิทยาการข้อมูลของฉัน ตามจำานวนกลุ่ม
   8.1.3 บตัรคำาถามสำาหรบันกัวทิยาศาสตรข์อ้มูล ในการสมัภาษณ์ผู้ซ้ือ ตามจำานวนนกัวทิยาศาสตร์

ข้อมูล
   8.1.4 บัตรคำาถามสำาหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ผู้ขาย ตามจำานวนนัก

วิทยาศาสตร์ข้อมูล
   8.1.5 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ซื้อ ตามจำานวนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
   8.1.6 แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ขาย ตามจำานวนนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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34 กิจกรรมที่ 3 | แนวคิดเชิงออกแบบ



   8.1.7 แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า แบบออนไลน์
 8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
   8.2.1 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนโดยเปิดเว็บไซต์ CODAP  และหาอาสาสมัครเล่นเกม Markov  

และหลังจากเพื่อนเล่นจนจบเกม ผู้สอนตั้งคำาถาม เช่น
 นักเรียนคิดว่าการเป่า ยิง ฉุบ ของ Dr.Markov เป็นการสุ่มหรือไม่ เพราะเหตุใด 

 นักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถเป่า ยิง ฉุบ ชนะอย่างต่อเนื่องโดยไม่แพ้เลย ได้หรือ
ไม่ 

 เว็บไซต์นี้ช่วยการเรียนรู้วิทยาการข้อมูลอย่างไร

 ในมมุมองของนักเรียนคดิวา่เวบ็ไซตน์ีใ้ชง้านงา่ยหรอืไม ่มแีนวคดิการออกแบบอยา่งไร 

 มีจุดใดบ้างในเว็บไซต์นี้ที่ต้องการปรับปรุง เพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น    

   8.2.2 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 1.4  การคิดเชิงออกแบบ สำาหรับวิทยาการข้อมูล ในหนังสือเรียน 

   8.2.3 แบ่งผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  (1) กลุ่มผู้ซื้อ (2) กลุ่มผู้ขาย (3) กลุ่มนักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล โดยการจับสลาก 

   8.2.4 จัดกลุ่มใหม่โดยให้แต่ละกลุ่มมีผู้ซื้อ 2 คน ผู้ขาย 2 คน และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 2 คน 
ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมติตามสลากที่จับได้

   8.2.5 ผู้สอนแจกบัตรคำาถามสำาหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ผู้ซื้อ บัตรคำาถาม
สำาหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ผู้ขาย แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ซื้อ และ
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ขาย ให้แก่นักเรียนที่แสดงบทบาทเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
คนละ 1 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย 2 บัตรคำาถาม และ 2 แบบฟอร์ม)

   8.2.6 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำาใบกิจกรรมที่ 3.1 คิดแบบนักออกแบบ เพื่อฝึกทักษะการคิดเชิง
ออกแบบ ให้ได้สิ่งที่ดีขึ้น เช่น การเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ โดยนัก
วิทยาศาสตร์ข้อมูลสัมภาษณ์ผู้ซื้อ และผู้ขาย ตามบัตรคำาถามและกรอกลงในแบบฟอร์ม
ข้างต้น พร้อมทั้งออกแบบบริการหรือผลิตภัณฑ์ ลงในใบกิจกรรมที่ 3.1   

   8.2.7 ใหส้มาชกิแตล่ะคนของแตล่ะกลุม่นำาเสนอคำาตอบในใบกจิกรรมที ่3.1 ตามบทบาททีต่นเอง
ได้รับ  

   8.2.8 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปการใช้แนวคิดเชิงออกแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ใน 
ใบกิจกรรมที่ 3.1

   8.2.9 แบง่ผู้เรียนออกเปน็กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ทำาใบกจิกรรมที ่3.2 โครงงานวทิยาการขอ้มลูของ
ฉัน โดยให้เลือกหัวข้อที่แต่ละกลุ่มสนใจ ในประเด็นที่กำาหนด
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   8.2.10 ผู้เรียนทำาแบบทดสอบบทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า เพื่อประเมิน 
 ความเข้าใจ

9  การวัดและประเมินผล
 9.1 ประเมินจากใบกิจกรรม
 9.2 สังเกตพฤติกรรมจากการทำางานกลุ่ม
 9.3 แบบทดสอบบทที่ 1 ข้อมูลมีคุณค่า     

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1 https://hbr.org/2018/03/what-happens-when-data-scientists-and-design 

ers-work-together
10.2 https://www.livetiles.nyc/3-fun-design-thinking-starter-projects-classroom
10.3 https://codap.concord.org/releases/latest/static/dg/en/cert/index.htm 

l?url=https://concord-consortium.github.io/codap-data/SampleDocs/Mathe 
matics/Probability/markov/Markov_Sample.json

11  ข้อเสนอแนะ
11.1 ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนศึกษาเว็บไซต์ CODAP เพิ่มเติม โดยใช้ใบความรู้ที่ 3.1 เกมเป่ายิงฉุบ  

เพื่อศึกษาความรู้เรื่องวิทยาการข้อมูล 
11.2 เนื่องจากผู้เรียนอาจยังไม่สามารถเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาการข้อมูลที่สนใจ จึงเป็นไปได้ที่ 

ผู้เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อของตนเองในภายหลัง ผู้สอนจึงอาจแนะนำาในการเลือก
หัวข้อโครงงานของผู้เรียนอีกครั้ง เมื่อผู้เรียนมีประสบการณ์จากการเรียนวิชานี้มากขึ้น

แบบทดสอบบทที่ 1 
ข้อมูลมีคุณค่า

oho.ipst.ac.th/
m5/1301
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บัตรคำาถาม
สำาหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ผู้ซื้อ

Tasks : ไก่ย่างส้มตำาแบบไหน รสชาติใด ที่คุณรับประทานและมีปริมาณมากน้อยเพียงใด
Feelings : ไก่ย่างส้มตำาที่เคยรับประทานแล้วชอบเป็นอย่างไร 
Influences : คุณกินไก่ย่างส้มตำาบ่อยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
Pain Points : ไก่ย่างส้มตำาแบบใด ที่คุณพบแล้วจะซื้อแน่นอน และไม่ว่าแพงแค่ไหนก็ยินดีจ่าย
Overall Goal : สุดท้ายแล้วถ้าให้ตัดสินใจเลือก จะกินไก่ย่างส้มตำาแบบไหน ร้านไหน เพราะเหตุใด 

บัตรคำาถาม
สำาหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ในการสัมภาษณ์ผู้ขาย

Tasks : ที่ร้านคุณขายไก่ย่างส้มตำาแบบไหน เน้นขายให้กับใคร
Feelings : จากประสบการณ์ที่มี คุณคิดว่าลูกค้าส่วนใหญ่ชอบกินไก่ย่างส้มตำาแบบไหน
Influences: ลูกค้าที่เข้ามาร้านคุณ คิดว่ามาเพราะอะไร 
Pain Points : สินค้าไหนที่ขายได้มากเป็นพิเศษ หรือลูกค้าทุกคนเข้ามาต้องสั่ง
Overall Goal: คุณคิดว่าจะใช้กลยุทธ์แบบไหนที่จะทำาให้ไก่ย่างส้มตำาของร้านคุณขายได้ดีขึ้น 
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แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ซื้อ

Tasks

Feelings Influences

Pain Points Overall Goal

ผู้ซื้อ
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แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลผู้ขาย

Tasks

Feelings Influences

Pain Points Overall Goal

ผู้ขาย
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39กิจกรรมที่ 3 | แนวคิดเชิงออกแบบ



กติกาการเล่นเกม

เป่า ยิง ฉุบ ให้ชนะ เพื่อช่วยสุนัขจากนักวิทยาศาสตร์ร้าย Markov 
โดยมีเง่ือนไขดังนี้ หากเป่ายิงฉุบ แพ้หรือเสมอ 1 ครั้ง แท่นที่สุนัขนั่งจะ

เคลือ่นท่ีลงมาหน่ึงตำาแหนง่ ซึง่หากแทน่เคลือ่นทีล่งมาถงึจดุต่ำาสดุ กจ็ะแพ ้แต่ถา้
เปา่ยงิฉบุ ชนะ 1 ครัง้ แทน่ของสนุขัจะเคลือ่นขึน้ไปหนึง่ตำาแหนง่ ถา้แทน่เคลือ่นที่
จนถึงทางออก สุนัขจะหลบหนีได้ 

วิธีการเล่นเกม

คลิกที่ปุ่ม Rock (ค้อน), Paper (กระดาษ) และ Scissors (กรรไกร) เพื่อที่จะเป่า ยิง ฉุบ แข่งกับ 
Markov เกมจะจบลงเมื่อสุนัขหนีรอดได้หรือเมื่อแท่นเคลื่อนลงมาจนถึงพื้น

ใบความรู้ที่ 3.1 

เกมเป่ายิงฉุบ

เกม เป่ายิงฉุบ

oho.ipst.ac.th/
m5/1300
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คำาแนะนำาในการเล่นเกม

1  สังเกตข้อมูลการเป่า ยิง ฉุบ ของ Markov ด้วยการคลิกที่ไอคอน Table ใน CODAP toolbar เพื่อ
เปิดตาราง Games/Turns ว่ามีรูปแบบที่ชัดเจนหรือไม่

2  ดูภาพรวมของข้อมูลการเป่า ยิง ฉุบ ของ Markov ด้วยการคลิกที่ไอคอน Graph ได้
3  กดปุ่ม Set Strategy เพื่อตั้งค่าการเป่า ยิง ฉุบ อัตโนมัติได้

คำาแนะนำาในการดูกราฟ

1  จุดบนกราฟ Turns แสดงสถิติและรูปแบบในการการเป่า ยิง ฉุบ ของ Markov
2  นักเรียนสามารถคลิกจุดบนกราฟ Turns เพื่อแสดงผลลัพธ์การเป่า ยิง ฉุบ ของรอบนั้น ในตาราง 

Games/Turns 
3  นกัเรยีนสามารถคลิกปุม่ไมบ้รรทดับนกราฟ Turns เพือ่แสดงผลขอ้มลูทางสถติใินรปูแบบของจำานวน

หรือเปอร์เซ็นต์

หน้าเกม

Icon Table

Icon Graph

ตาราง Games/Turns แสดงข้อมูลการแพ้ชนะ

กราฟ Turns แสดงข้อมูล
สถิติการเป่า ยิง ฉุบ ของ 

ดร.Markov

ปุ่มไม้บรรทัด
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 อ่านสถานการณ์ดังนี้

“กลุ่มแม่บ้านในชุมชนแห่งหนึ่ง ต้องการหารายได้พิเศษโดยขาย ไก่ย่างส้มตำา” 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1  ให้นักเรียนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล สัมภาษณ์ผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยใช้คำาถามใน

แบบฟอร์มที่กำาหนดให้
2  ให้นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ซื้อและผู้ขาย
3  ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันออกแบบสินค้า จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 
4  นำาเสนอสินค้า ตามหัวข้อต่อไปนี้

  ใครคือกลุ่มเป้าหมาย

  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ที่คิดว่าเป็นที่ถูกใจของผู้ซื้อ เพราะอะไร

  แนวทางการทำาให้ผลิตภัณฑ์นี้ขายดีขึ้นได้อย่างไร

  ข้อมูลเพิ่มเติม มีอะไรบ้างและหาได้จากที่ใด

1  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
2  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
3  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
4  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมท่ี 3.1 คิดแบบนักออกแบบ
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ภาพร่างการออกแบบสินค้า
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 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่งต่อไปนี้ 

1  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
2  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
3  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
4  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมท่ี 3.2 คิดแบบนักออกแบบโครงงานวิทยาการข้อมูลของฉัน

 ปัญหาที่พบในท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือ
นานาชาติ  

 การเพิ่มมูลค่าให้กับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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ให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายในประเด็นที่เลือก โดยพิจารณาจากมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้
ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม  เพื่อตัดสินใจเลือกหัวข้อโครงงานและเขียนเค้าโครงโครงงาน

1  ประเด็นที่เลือกคือ

            
            
            
            
            

2  ผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง

            
            
            
            
            

3  มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ได้รับผลกระทบ 

            
            
            
            
            

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45กิจกรรมที่ 3 | แนวคิดเชิงออกแบบ



1  ตัวชี้วัด
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

2  สาระการเรียนรู้
2.1 การรวบรวมข้อมูล
2.2 การจัดเตรียมข้อมูล

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิตามวัตถุประสงค์
3.2 เลือกแหล่งข้อมูลสาธารณะที่เชื่อถือได้
3.3 จัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.2 ทักษะการรู้สารสนเทศ
4.3 ทักษะการแก้ปัญหา

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ และการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ
5.2 การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป เช่น โปรแกรมตารางทำางาน หรือการเขียนโปรแกรมภาษา เช่น 

โปรแกรมภาษา R  โปรแกรมภาษาไพทอน เพื่อใช้ในการจัดการข้อมูล สร้างกราฟ และแผนภูมิ

กิจกรรมที่ 4 การรวบรวมข้อมูล คาบที่ 7 - 12 | เวลา 6 ชั่วโมง 
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6  สาระสำาคัญ
 ข้อมูลทุติยภูมิที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น xls,  xlsx, odp, csv หรือ อยู่
ในรูปแบบรายงานหรือตารางบนเว็บไซต์ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลของสำานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล data.go.th สำานักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th 
 การพิจารณาความเหมาะสมของแหล่งข้อมูล สามารถใช้มุมมองทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความทันสมัยของ
ข้อมูล ความสอดคล้องกับการใช้งาน ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ความถูกต้องแม่นยำา และจุดมุ่งหมาย
ของแหล่งข้อมูล 
 การจัดเตรียมข้อมูล (data preparation) เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการประมวลผล ประกอบด้วย การ
ทำาความสะอาดขอ้มลู (data cleansing) การแปลงขอ้มลู (data transformation) และการเช่ือมโยงขอ้มูล 
(combining data)

7  สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

4.1 ข้อมูลตอบโจทย์ 30

4.2 ผู้จัดการข้อมูล 100

 7.2 ใบความรู้
   -
 7.3 อื่นๆ
   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   วิดีโอ เรื่อง Big data คืออะไร จำาเป็นต่อองค์กรหรือไม่ ? https://www.youtube.com/

watch?v=QuGlZrXPjiI
   ชุดข้อมูลจาก data.programming.in.th
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8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
    8.1 การจัดเตรียม
   8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 4.1  ข้อมูลตอบโจทย์ ตามจำานวนกลุ่ม
   8.1.2 ใบกิจกรรมที่ 4.2  ผู้จัดการข้อมูล ตามจำานวนผู้เรียน
 8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
   8.2.1 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียน โดยอธิบายเรื่องข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ซึ่งในปัจจุบันมี

ความสำาคัญมากต่อองค์กรภาครัฐ และเอกชนในการนำาข้อมูลขนาดใหญ่มาช่วยในการ
วางแผน หรือตัดสินใจ โดยเปิดวิดีโอเรื่อง “Big data คืออะไร จำาเป็นต่อองค์กรหรือไม่ ?”

   8.2.2 ผู้สอนชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำาหรับในระดับชั้นของนักเรียน ให้เข้าใจกระบวนการของการนำา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ อาจไม่จำาเป็นต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ แต่นักเรียนต้องสามารถค้นหา
ข้อมูล เพื่อนำามาวิเคราะห์ และตอบคำาถามที่ตนเองสนใจได้ พร้อมทั้งอธิบายจุดประสงค์
ของการเรียนครั้งนี้ 

   8.2.3 ผู้สอนอธิบายเรื่องข้อมูลทุติยภูมิ และให้ผู้เรียนยกตัวอย่างข้อมูลทุติยภูมิ พร้อมทั้งระบุ
แหล่งข้อมูล

แนวการตอบ  ตัวอย่างเช่น 

 ข้อมูลจำานวนนักเรียน ค้นหาได้จากฝ่ายทะเบียน

 ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน ค้นหาได้จากฝ่ายวิชาการ

 ข้อมูลจำานวนประชากรในอำาเภอ  ค้นหาได้จากฝ่ายทะเบียนที่ว่าการอำาเภอ

 ข้อมูลอัตราการทำาเกษตรกรรมในอำาเภอ  ค้นหาได้จากสำานักงานเกษตรอำาเภอ
   8.2.4  ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในหนังสือเรียน 
   8.2.5 ผู้สอนตั้งประเด็นคำาถาม “รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดของตนเองและจังหวัดใกล้

เคียง 5 จังหวัด มีความสัมพันธ์กับปัจจัยใดได้บ้าง” ให้ผู้เรียนตั้งประเด็นที่สนใจแล้วตั้ง
สมมติฐานเกี่ยวกับประเด็นนั้น

แนวการตอบ  ตัวอย่างเช่น 

 คำาถาม : รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสัมพันธ์กับอัตราการว่างงานหรือไม่

 สมมติฐาน : ถ้าอัตราการว่างงานสูงขึ้นจะทำาให้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ำาลง

 คำาถาม : รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับจำานวนสมาชิกในครัวเรือนหรือไม่

 สมมติฐาน : ถ้าจำานวนสมาชิกในครัวเรือนมาก รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจะสูงขึ้น

 คำาถาม : รายได้เฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับจำานวนหนี้สินหรือไม่

 สมมติฐาน : ถ้ารายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนสูงขึ้นจะมีจำานวนหนี้สินลดลง
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8.2.6  ผู้เรียนค้นหาข้อมูลทุติยภูมิของปัจจัยที่นักเรียนเลือกในการตอบประเด็นในข้อ 8.2.5 
โดยแนะนำาผู้เรียนเพิ่มเติมว่า ควรจะหาข้อมูลที่มีค่าเป็นตัวเลข เพื่อให้สามารถนำามาใช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลูตอ่ได ้พรอ้มท้ังบันทกึไฟลท์ีส่บืค้นไดไ้วใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรข์อง
ตนเอง

8.2.7  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำาใบกจิกรรมท่ี 4.1 ขอ้มูลตอบโจทย ์แลว้นำาเสนอความเหมาะสมของ
แหล่งข้อมูลที่ผู้เรียนได้สืบค้นมา

8.2.8  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ 4.1
8.2.9  ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 2.2 การเตรียมข้อมูล (data preparation)  ในหนังสือเรียน    
8.2.10 ผู้สอนถามผู้เรียนจากคำาถามชวนคิด  “การตรวจสอบข้อมูลระเบียนผู้ป่วยของโรง

พยาบาลแห่งหนึ่ง” ในหัวข้อ 2.2.1 การทำาความสะอาดข้อมูล โดยให้ผู้เรียนร่วมกันหา
ข้อผิดพลาดของข้อมูล และอธิบายเหตุผล

8.2.11  ผู้เรียนแต่ละคนทำาใบกิจกรรมที่ 4.2 ผู้จัดการข้อมูล โดย
ศึกษาวธิกีารดำาเนนิการจากหนงัสอืเรยีน  และเวบ็ไซต ์
data.programming.in.th

8.2.12  ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปกิจกรรมที่ 4.2 

9  การวัดและประเมินผล
 9.1 ประเมินจากใบกิจกรรม
 9.2 สังเกตพฤติกรรมจากการทำางานกลุ่ม

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1 เว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=QuGlZrXPjiI
10.2 เว็บไซต์ data.programming.in.th

เว็บไซต์ data.
programming

oho.ipst.ac.th/
m5/1234
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11  ข้อเสนอแนะ
11.1  ในการค้นหาข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อนำามาใช้ในกิจกรรม ควรแนะนำาให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูลที่เป็น

ตัวเลข เพื่อสามารถนำามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขต่อไป 
11.2  ข้อมูลทุติยภูมิในประเทศไทย ส่วนมากเป็นข้อมูลที่สรุปมาแล้ว อาจจะไม่สามารถใช้ในการฝึก

เรื่องการทำาความสะอาดข้อมูล และยากต่อการนำามาใช้ในการวิเคราะห์เชิงทำานายในบทที่ 3 
ส่วนใหญ่จะใช้ได้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเพื่อศึกษาภาพรวมของข้อมูลเท่านั้น นอกจากนี้
ในการจดัเตรยีมขอ้มลูทตุยิภมูทิำาไดย้าก เพราะขอ้มูลทีจ่ะสามารถนำามาใชไ้ด ้อาจมาจากหลาย
แหล่งซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้สอนควรให้คำาแนะนำาเป็นระยะ ๆ และให้เวลาผู้เรียน
ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อตอบคำาถามที่ตนเองสนใจ 

11.3  โดยทั่วไปข้อมูลทุติยภูมิของต่างประเทศจะสามารถนำามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีกว่า  
ผูส้อนอาจแนะนำาใหน้กัเรียนใชข้อ้มลูทติุยภมิูจากตา่งประเทศ เพือ่ฝกึขัน้ตอนของการทำาความ
สะอาดและขั้นตอนอื่น ๆ รวมทั้งอาจเลือกเป็นหัวข้อโครงงานของตนเอง แต่โดยทั่วไปข้อมูล
ทุติยภูมิของต่างประเทศจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ ทำาให้การดูข้อมูลผิดปกติด้วยตาจะทำาได้ยาก 
ดงันัน้ในการทำากจิกรรม ผูส้อนควรแนะนำาใหน้กัเรยีนสำารวจขอ้มูลโดยใช้ฮิสโทแกรม แผนภาพ
การกระจาย หรือแผนภาพกล่อง  

11.4  กิจกรรมนี้ประกอบด้วยใบกิจกรรม 2 ใบ ใช้เวลา 6 ชั่วโมง ให้ผู้สอนพิจารณาแบ่งเวลาการทำา
กิจกรรมตามความเหมาะสม
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 ให้นักเรียนค้นหาข้อมูล เพื่อตอบคำาถามจากประเด็นที่กำาหนดให้ดังนี้ 

 
 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนของจังหวัดตนเอง 
และจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด  
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยใดบ้าง

1  ปจัจยัทีน่า่จะเกีย่วขอ้งกบัรายไดเ้ฉลีย่ตอ่ครวัเรอืนของจงัหวดัตนเอง และจงัหวดัใกลเ้คยีง 5 จงัหวดั มี
อะไรบ้าง

    
    

2  ตัง้คำาถามทีส่นใจและสมมตฐิานทีเ่กีย่วกบัรายไดเ้ฉลีย่และปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งจากขอ้ 1 ของจงัหวดัตนเอง 
และจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด 

    
    

1  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
2  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
3  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________
4  ชือ่-สกลุ ________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมที่ 4.1 ข้อมูลตอบโจทย์
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3  สืบค้นข้อมลูทุตยิภมูเิพือ่ทดสอบสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยขอ้มลูทตุยิภมูดิงักลา่วควรเปน็ขอ้มลูทีม่คีา่เปน็
ตัวเลข และกำาหนดแอตทริบิวต์ที่จำาเป็นของข้อมูลที่จะนำามาใช้

ที่ ข้อมูล แหล่งข้อมูล ชื่อไฟล์ข้อมูล
ชนิดไฟล์

ข้อมูล
แอตทริบิวต์
(ที่นำามาใช้)

4  ประเมินความเหมาะสมของข้อมูล และแหล่งข้อมูลที่สืบค้นได้ จากข้อ 3

ข้อมูล/
แหล่ง
ข้อมูล

ทันสมัย 
เหมาะกับการ

ใช้งานใน
ปัจจุบัน

เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการ

น่าเชื่อถือและ
ผู้เผยแพร่มี

ความชำานาญ

ยืนยันความ
ถูกต้องและมี
การนำาไปใช้

อ้างอิง

มีเป้าหมาย
ชัดเจน

เหตุผล

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม

 เหมาะสม
 ไม่เหมาะสม
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ชือ่-สกุล ___________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมที่ 4.2 ผู้จัดการข้อมูล

ให้นักเรียนทำาตามขั้นตอนและตอบคำาถามต่อไปนี้

ตอนที่ 1  ปรับปรุงข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน

1  ดาวน์โหลดไฟล์ “รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 41-58.xls” ซึ่งเป็น
ชุดข้อมูลรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน จำาแนกตามภาค และจังหวัด 
พ.ศ. 2541 - 2558 จาก เว็บไซต์ data.go.th 

2  เลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel หรือโปรแกรมตารางทำางานอื่น  
ช่วยในการจัดการข้อมูล ดังนี้

2.1 เปิดโปรแกรมเพื่อนำาเข้าข้อมูล “รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 41-58.xls” 

ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่อครัวเรือน

oho.ipst.ac.th/
m5/1421
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2.2 ให้ผู้เรียนจัดเตรียมข้อมูลให้เป็นระเบียบสำาหรับการประมวลผล ดังนี้
1) ลบแถวที่ไม่มีข้อมูล และเป็นช่องว่าง
2) แยกภาคและจังหวัดออกเป็น 2 แอตทริบิวต์
3) ลบแถวที่แสดงการรวมข้อมูล ได้แก่ ทั่วราชอาณาจักร ตอนพิเศษ 

ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
4) บันทึกไฟล์ใหม่ชื่อ “income.xls”

จังหวัด ภาค Province Region 2541 2543 2552 2554 … 2558

กรุงเทพมหานคร ตอนพิเศษ Bangkok
Greater 
Bangkok

26,054 26,909 42,380 48,951 … 45,572

สมุทรปราการ ตอนพิเศษ SamutPrakan
Greater 
Bangkok

18,100 15,745 23,359 23,798 … 25,457

นนทบุรี ตอนพิเศษ Nonthaburi
Greater 
Bangkok

24,211 24,566 34,626 35,120 … 36,884

ปทุมธานี ตอนพิเศษ PathumThani
Greater 
Bangkok

21,793 19,282 26,686 21,616 … 41,057

พระนครศรีอยุธยา ภาคกลาง
PhraNakhon-
SiAyutthaya

Central 
Region

12,918 14,904 25,820 22,302 … 28,379

อ่างทอง ภาคกลาง AngThong
Central 
Region

10,878 12,544 25,506 21,140 … 23,351

ลพบุรี ภาคกลาง LopBuri
Central 
Region

10,587 10,649 22,405 17,178 … 22,955

สิงห์บุรี ภาคกลาง SingBuri
Central 
Region

10,786 11,894 25,419 26,068 … 26,112

ชัยนาท ภาคกลาง ChaiNat
Central 
Region

11,159 12,693 18,719 20,181 … 22,059

.

.

.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

นราธิวาส ภาคใต้ Narathiwat
Southern 
Region

6,281 7,802 11,244 16,834 … 19,890

2.3 นำาข้อมูลจากไฟล์ “รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 41-58.xls” เพื่อจัดกลุ่มข้อมูล 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นรายภาค มาสร้างเป็นตารางใหม่ แล้วบันทึกไว้ในไฟล์ใหม่ชื่อ  
average-income.xls

ตารางรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นรายภาคที่นักเรียนสร้างขึ้นประกอบด้วย

ชื่อแถว ชื่อคอลัมน์

การทำาความสะอาด
ข้อมูล

oho.ipst.ac.th/
m5/1423
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2.4. นำาข้อมูลจากไฟล์ “รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือน 41-58.xls” เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ดังนี้

 กลุ่มที่ 1   < 15,000 บาท กลุ่มที่ 5   30,000 - 35,000
 กลุ่มที่ 2   15,000 - 20,000 กลุ่มที่ 6   35,000 - 40,000
 กลุ่มที่ 3   20,000 - 25,000  กลุ่มที่ 7   > 40,000
 กลุ่มที่ 4   25,000 - 30,000 
 
 โดยสร้างเป็นไฟล์ใหม่ชื่อ GroupIncome.xls

ตัวอย่างตารางข้อมูล

2558 จังหวัด  Total

<15000 เชียงราย 13497.2

เชียงใหม่ 14950.4

<15000 Total 14223.8

15000-20000 กาญจนบุรี 18883.8

กาฬสินธุ์ 15451.6

นครพนม 15804.4

นราธิวาส 19889.6

น่าน 17886.2

บุรีรัมย์ 18479.6

ปัตตานี 17513

พะเยา 17673.1

พิษณุโลก 19235.1

มหาสารคาม 18540.3

แม่ฮ่องสอน 15119.4

ยโสธร 19517.9

ยะลา 15583.8

ร้อยเอ็ด 19990.4

ราชบุรี 19590

ศรีสะเกษ 18792.5

สกลนคร 19280.9

สมุทรสงคราม 18310.2

สุพรรณบุรี 15786.2

อุตรดิตถ์ 19239.4

15000-20000 Total 18028.37

.

.

.
.
.
.

30000-35000 กระบี่ 31011.5

ภูเก็ต 31499.7

ระยอง 30314.8

30000-35000 Total 30942

35000-40000 จันทบุรี 36023.5

นนทบุรี 36884

สุราษฎร์ธานี 36465.6

35000-40000 Total 36457.7

40000-45000 นครปฐม 40347

ปทุมธานี 41056.9

40000-45000 Total 40701.95

>45000 กรุงเทพมหานคร 45571.7

>45000 Total 45571.7

Grand Total 235423
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ตอนที่ 2  ปรับปรุงข้อมูลรายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน ปี 2558

1  ดาวน์โหลดไฟล ์“BMN_58_expenses.csv” ซึง่เปน็ชดุขอ้มูลรายจา่ยเฉลีย่
ต่อปี ของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากข้อมูล จปฐ ปี 2558 ซึ่งเป็น
ไฟล์ .csv 

2  นำาเข้าไฟล์รายจ่ายเฉล่ียต่อปีของคนและครัวเรือนในโปรแกรม Microsoft 
Excel และตั้งค่ารูปแบบรหัสแทนตัวอักษร และเครื่องหมายสัญลักษณ์ใน
การแบ่งข้อมูล

ข้อมูลรายจ่าย
เฉลี่ยต่อปีของคน

และครัวเรือน

oho.ipst.ac.th/
m5/1422
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3  ให้นักเรียนจัดเตรียมข้อมูลให้เป็นระเบียบสำาหรับการประมวลผล ดังนี้
1) ลบแถวที่ไม่มีข้อมูล หรือเป็นช่องว่าง
2) ลบแถวที่เป็นการรวมข้อมูล  และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องสำาหรับการคำานวณ
3) บันทึกไฟล์ใหม่ชื่อ expense58.xls

จังหวัด
ครัวเรือนทั้งหมด  

ที่สำารวจ
จำานวนคนทั้งหมด 

ที่สำารวจ
….

รวมรายจ่าย 
ทั้งหมด/ครัวเรือน

รวมรายจ่าย 
ทั้งหมดของคนใน

ครัวเรือน
รายจ่ายเฉลี่ย/คน/ปี

กระบี่ 90,523 308,687 … 15,818,550,264 174,746 51,245

กาญจนบุรี 156,721 512,236 … 24,935,947,610 159,110 48,681

กาฬสินธุ์ 205,284 744,792 … 29,809,269,141 145,210 40,024

กำาแพงเพชร 151,561 471,176 … 25,326,445,675 167,104 53,752

ขอนแก่น 338,432 1,220,708 … 49,664,674,952 146,749 40,685

จันทบุรี 99,639 305,108 … 16,688,127,371 167,486 54,696

ฉะเชิงเทรา 145,392 485,159 … 24,169,689,306 166,238 49,818

ชลบุรี 321,403 653,180 … 47,128,037,279 146,632 72,152

ชัยนาท 88,747 254,196 … 13,078,811,686 147,372 51,452

ชัยภูมิ 262,012 866,285 … 33,136,099,441 126,468 38,251

ชุมพร 101,288 293,495 … 15,989,887,117 157,866 54,481

เชียงราย 297,147 870,526 … 37,426,582,381 125,953 42,993

เชียงใหม่ 379,213 1,087,164 … 51,724,413,124 136,399 47,577
... ... ... ... ... ... ...

 อุบลราชธานี 367,651 1,307,855 … 48,206,911,377 131,121 36,860

4  เพิ่มจำานวนข้อมูล “จำานวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครัวเรือน”  โดยเพิ่มคอลัมน์และคำานวณโดยใช้สูตร ดังรูป

A B C D ... O

1 จังหวัด ครัวเรือนทั้งหมด 
ที่สำารวจ

จำานวนคนทั้งหมด 
ที่สำารวจ

จำานวนสมาชิกเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน ... รายจ่ายเฉลี่ย/คน/ปี

2  กระบี่ 90,523 308,687 3 ... 51,245

3  กาญจนบุรี 156,721 512,236 3 ... 48,681

4  กาฬสินธุ์ 205,284 744,792 4 ... 40,024

5  กำาแพงเพชร 151,561 471,176 3 ... 53,752

6  ขอนแก่น 338,432 1,220,708 4 ... 40,685

7  จันทบุรี 99,639 305,108 3 ... 54,696

8  ฉะเชิงเทรา 145,392 485,159 3 ... 49,818

9  ชลบุรี 321,403 653,180 2 ... 72,152

10  ชัยนาท 88,747 254,196 3 ... 51,452
... ... ... ... ... ... ...
77 อุบลราชธานี  367,651 1,307,855 4 48,009

จำานวนคนทั้งหมด

จำานวนครวัเรอืนทัง้หมด
= C2/B2สูตร = 
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5  เพิ่มคอลัมน์ใหม่ รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยคำานวณจาก

 

รายจ่ายรวมทั้งหมดของคนในครัวเรือน

12
รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือน  =  

จังหวัด
ครัวเรือนทั้งหมด 

ที่สำารวจ
จำานวนคนทั้งหมด 

ที่สำารวจ
….

 รวมรายจ่าย 
ทั้งหมดของคนใน

ครัวเรือน 

รายจ่ายเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนต่อเดือน

รายจ่ายเฉลี่ย/คน/ปี

กระบี่ 90,523 308,687 … 174,746 51,245

กาญจนบุรี 156,721 512,236 … 159,110 48,681

กาฬสินธุ์ 205,284 744,792 … 145,210 40,024

กำาแพงเพชร 151,561 471,176 … 167,104 53,752

ขอนแก่น 338,432 1,220,708 … 146,749 40,685

จันทบุรี 99,639 305,108 … 167,486 54,696

ฉะเชิงเทรา 145,392 485,159 … 166,238 49,818

ชลบุรี 321,403 653,180 … 146,632 72,152

ชัยนาท 88,747 254,196 … 147,372 51,452
... ... ... ... ... ... ...

 อุบลราชธานี 367,651 1,307,855 … 148,923 48,009

6  บันทึกไฟล์ชื่อ expense58.xls 

ตอนที่ 3  เชื่อมโยงไฟล์ income.xls และ expense58.xls

 เพ่ือสำารวจความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนและรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อ
เดือน ในปี พ.ศ. 2558 จะต้องเชื่อมโยงทั้ง 2 ไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวกัน ดังนี้
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1  ตรวจสอบคอลัมน์ของทั้ง 2 ไฟล์ มีคอลัมน์ที่เหมือนกัน คือ                                                            
2  ทำาความสะอาดข้อมูล โดยตรวจสอบข้อมูลจังหวัดที่ไม่เหมือนกันของทั้งสองไฟล์ 

2.1 เรียงลำาดับข้อมูลในคอลัมน์ “จังหวัด” ของไฟล์ expense58.xls
2.2 ไม่พบจังหวัด                                 ในไฟล์ expense58.xls
2.3 ลบจังหวัด                                   ในไฟล์ income.xls เนื่องจาก                                        
                                                                                                                                                                                           
2.4 เชื่อมโยงไฟล์ income.xls และ expense58.xls ได้ผลลัพธ์ดังรูป

จังหวัด ภาค province Region income expense

กระบี่ ภาคใต้ Krabi Southern Region 31012 14562

กาญจนบุรี ภาคกลาง Kanchanaburi Central Region 18884 13259

กาฬสินธุ์ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ Kalasin Northeastern Region 15452 12101

กำาแพงเพชร ภาคเหนือ Kamphaeng Phet Northern Region 20140 13925

ขอนแก่น ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ Khon Kaen Northeastern Region 21337 12229

จันทบุรี ภาคกลาง Chanthaburi Central Region 36024 13957

ฉะเชิงเทรา ภาคกลาง Chachoengsao Central Region 27555 13853

ชลบุรี ภาคกลาง Chon Buri Central Region 27257 12219

ชัยนาท ภาคกลาง Chai Nat Central Region 22059 12281

... ... ... ... ... ...

อุบลราชธานี ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ Ubon Ratchathani Northeastern Region 20453 10926.75

3  บันทึกไฟล์ใหม่ชื่อ income-expense.xls และ income-expense.csv

ตอนที่ 4  

ใหน้กัเรยีนและเพือ่นในกลุม่ชว่ยกนัจดัเตรยีมไฟลใ์หม่ทีค้่นหาไดจ้ากใบกจิกรรมที ่4.1 ขอ้มูลตอบโจทย์ 
ได้แก่ รายได้เฉลี่ยของประชาชนในจังหวัดตนเองและจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด และปัจจัยที่ได้เลือกไว้ โดย
ให้ทำาความสะอาดข้อมูล แปลงข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลให้พร้อมสำาหรับการสำารวจและวิเคราะห์หาความ
สัมพันธ์ และบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ 
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

59กิจกรรมที่ 4 | การรวบรวมข้อมูล



1  ตัวชี้วัด
 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

2  สาระการเรียนรู้
2.1 การสำารวจข้อมูลโดยใช้การวาดแผนภาพ แผนภูมิ กราฟ 
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการสำารวจข้อมูล เช่น โปรแกรมตารางทำางาน โปรแกรมภาษา และโปรแกรม

เฉพาะสำาหรับงานด้านวิทยาการข้อมูล

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1 สำารวจข้อมลูเพือ่ทำาความเขา้ใจ รปูแบบ ความสมัพนัธ ์และผลลพัธเ์ชงิพรรณนาเบ้ืองต้นเกีย่วกบั

ข้อมูล
3.2 เลือกใช้เครื่องมือในการสำารวจข้อมูลตามความถนัด

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.2 ทักษะการรู้สารสนเทศ
4.3 ทักษะการแก้ปัญหา

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 การจัดการข้อมูล การสร้างกราฟและแผนภูมิ การใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป เช่น โปรแกรมตารางทำางาน 
และการเขียนโปรแกรมภาษา เช่น ภาษา R หรือภาษาไพทอน

กิจกรรมที่ 5 การสำารวจข้อมูล คาบที่ 13 - 14 | เวลา 2 ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

60 กิจกรรมที่ 5 | การสำารวจข้อมูล



6  สาระสำาคัญ
 การสำารวจข้อมูล (data exploration) เป็นการทำาความเข้าใจเพื่อพิจารณาภาพรวมของข้อมูล โดย
อาจใชแ้ผนภาพ หรอืกราฟของขอ้มลูในรูปแบบต่าง ๆ   ระหวา่งการสำารวจ อาจจะพบขอ้ผดิพลาดหรอืปญัหา
อื่น ๆ จากการตั้งคำาถาม หรือการรวบรวมข้อมูล ซึ่งทำาให้ต้องกลับไปดำาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการสำารวจข้อมูลอาจใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป หรือการเขียนโปรแกรมภาษา

7  สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

5.1 นักสำารวจ 40

 7.2 ใบความรู้
   -
 7.3 อื่นๆ
   หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 5 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   เว็บไซต์ data.programming.in.th 
   แบบทดสอบบทที่ 2 การเก็บรวบรวมและสำารวจข้อมูล แบบออนไลน์

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
    8.1 การจัดเตรียม
   8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 5.1 นักสำารวจ ตามจำานวนผู้เรียน
   8.1.2 ชุดข้อมูลสำาหรับทำากิจกรรมเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ 
      data.programming.in.th เช่น ชุดข้อมูลไดโนเสาร์ 
      สินค้าอุปโภคบริโภคของไทย
   8.1.3 แบบทดสอบบทที่ 2 การเก็บรวบรวมและสำารวจข้อมูล 
      แบบออนไลน์

เว็บไซต์ data.
programming

oho.ipst.ac.th/
m5/1234

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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 8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
   8.2.1 ผู้สอนทบทวนกระบวนการในการจัดเตรียมข้อมูลจากกิจกรรมที่ผ่านมา และตรวจสอบ 

ผู้เรียนในการจัดเตรียมชุดข้อมูล ดังนี้
 income.xls
 average-income.xls และ average-income.csv
 expense58.xls
 income-expense.xls และ income-expense.csv
 ชุดข้อมูลจังหวัดตนเองและจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด และปัจจัยที่ได้เลือกไว้

   8.2.2 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 2.3 การสำารวจข้อมูล ในหนังสือเรียน 
   8.2.3 ผู้เรียนแต่ละคนทำาใบกิจกรรมที่ 5.1 นักสำารวจ และระหว่างทำากิจกรรมให้ศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการสำารวจข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ data.programming.in.th 
   8.2.4 ผูส้อนใหผู้เ้รยีนโพสตผ์ลลพัธข์องขอ้มลูจากการสำารวจของตนเองลงบน Padlet  หรอือาจ

ใช้โปรแกรมอื่นตามความเหมาะสม
   8.2.5 ผู้เรียนทำาแบบทดสอบบทที่ 2 การเก็บรวบรวมและสำารวจข้อมูล เพื่อประเมินความ

เข้าใจ

      

แบบทดสอบบทที่ 2 
การเก็บรวบรวมและ

สำารวจข้อมูล

oho.ipst.ac.th/
m5/1500

9  การวัดและประเมินผล
 9.1 ประเมินจากใบกิจกรรม
 9.2 สังเกตพฤติกรรมจากการทำางานกลุ่ม
 9.3 แบบทดสอบบทที่ 2 การเก็บรวบรวมและสำารวจข้อมูล

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
-

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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11  ข้อเสนอแนะ
11.1 ผู้สอนอาจเตรียมชุดข้อมูลในการทำากิจกรรมไว้ ในกรณีที่ผู้เรียนบางคนจัดเตรียมข้อมูลไม่

เรียบร้อย โดยดาวน์โหลดจาก data.programming.in.th

 

เว็บไซต์ data.
programming

oho.ipst.ac.th/
m5/1234

11.2 หากมเีวลาเพยีงพออาจใหน้กัเรยีนฝกึการสำารวจขอ้มูล จากชุดขอ้มูลอ่ืนเพิม่เติม เช่น ชุดขอ้มูล
ไดโนเสาร์ ชุดข้อมูลสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย หรือชุดข้อมูลอื่น ๆ จากเว็บไซต์ต่างประเทศ

11.3 ผู้สอนควรแนะนำาผู้เรียนให้เลือกใช้เครื่องมือในการสำารวจข้อมูลตามถนัด และแนะนำาแหล่ง
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

 บทเรียนออนไลน์การเขียนโปรแกรมภาษา R และภาษาไพทอนสำาหรับงานด้านวิทยาการ
ข้อมูล เช่น https://datarockie.com

 วิดีโอสอนการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ (visualization) เช่น https://www.youtube.com/
channel/UCl4w_st9XiRHqWhnanGjIGg

 วิดีโอสอนการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อทำา Pivot table และสร้างกราฟ หรือ
แผนภูมิ  เช่น https://www.youtube.com/channel/UCl4w_st9XiRHqWhnanG 
jIGg

 วิดีโอสอนการใช้โปรแกรม Tableau เช่น https://www.youtube.com/play 
list?list=PLJbbOKlo_atDG-Q_b5FTrUEoXLFLjETWH

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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ชือ่-สกุล ___________________________________________________________  เลขที ่________

ใบกิจกรรมที่ 5.1 นักสำารวจ

ให้ผู้เรียนดำาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1  ใช้ชุดข้อมูล income.xls, average-income.csv, expense58.xls และ income-expense.xls 
และสำารวจข้อมูลทั้ง 4 ชุดนี้ โดยใช้เครื่องมือที่นักเรียนถนัด
1.1 ใช้ชุดข้อมูล income.xls หรือ average-income.csv (หากเขียนโปรแกรมภาษา) สร้าง 

กราฟเส้นเพื่อสำารวจภาพรวมรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนรายภาค
1.2 ใช้ชุดข้อมูล income.xls หรือ expense58.xls สร้างฮิสโทแกรมเพื่อสำารวจรายได้หรือรายจ่าย

เฉลี่ยต่อครัวเรือนของประชากรในแต่ละจังหวัด
1.3 ใชช้ดุขอ้มลู income-expense.xls สรา้งแผนภาพการกระจาย เพือ่สำารวจความสมัพนัธร์ะหวา่ง

รายได้และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน
1.4 ใชชุ้ดข้อมลู income.xls หรอื average-income.csv (หากเขยีนโปรแกรมภาษา) สรา้งแผนภาพ

กล่องเพื่อสำารวจความแตกต่างของรายได้เฉลี่ยตามกลุ่มจังหวัด 
2  ตั้งคำาถามที่นักเรียนสนใจ และสำารวจชุดข้อมูล รายได้เฉลี่ยของประชาชนจังหวัดตนเองและจังหวัด 

ที่สนใจ 5 จังหวัด
2.1 กราฟ แผนภาพ หรือแผนภูมิที่นักเรียนสำารวจ อธิบายอะไรเกี่ยวกับข้อมูลได้บ้าง
            
            

2.2 เลือกกราฟ แผนภาพ หรือแผนภูมิ ที่นักเรียนสำารวจ นำาเสนอให้เพื่อนดู โดยโพสต์บน Padlet 
และเขียนอธิบายสิ่งที่นักเรียนสำารวจพบ พร้อมบอกเครื่องมือที่ใช้ (โปรแกรมสำาเร็จรูปหรือ
โปรแกรมภาษา)

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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คำาถาม            
ภาพ

คำาอธิบายสิ่งที่ค้นพบ                              
เครื่องมือ           
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1 	 ตัวชี้วัด
	 รวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	 สื่อดิจิทัล	 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

2 	 สาระการเรียนรู้
2.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา	
2.2	 สถิติสำาหรับวิเคราะห์ข้อมูล	เช่น	ค่ากลาง	ค่าต่ำาสุด	สูงสุด	เพื่ออธิบายข้อมูลเชิงพรรณนา
2.3	 การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้แผนภาพการกระจาย

3 	 จุดประสงค	์ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1	 อธิบายหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
3.2	 เลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
3.3	 ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	หรือโปรแกรมภาษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
3.4	 อธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1	 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.2	 ทักษะการแก้ปัญหา
4.3	 ทักษะการสื่อสารและร่วมมือ

5 	 ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
	 สถิติพื้นฐาน	เช่น	การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กิจกรรมที	่6	การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	 คาบที่	15	-	18	|	เวลา	4	ชั่วโมง	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6 	สาระสำาคัญ
	 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา	 (descriptive	 analytics)	 เป็นการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน	ที่ทำาให้เห็นภาพ
รวมของข้อมูล	และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล	ช่วยอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงที่ผ่านมา	และอาจนำา
มาช่วยในการตัดสินใจ	โดยอาจใช้สถิต	ิเช่น	การหาสัดส่วนหรือร้อยละ	การวัดค่ากลางของข้อมูล	(central	
tendency)	การหาความสัมพันธ์ของชุดข้อมูล	(correlation)	

7  สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา	(นาที)

6.1 ข้อมูลนี้มีอะไร 100

6.2 สัมพันธ์กันหรือไม่ 100

	 7.2	 ใบความรู้
   -
	 7.3	 อื่นๆ
  	หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 (วิทยาการคำานวณ)	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที	่5	ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  	ชุดข้อมูลไฟป่า	สินค้าอุปโภคบริโภคของไทย	และคะแนนสอบ	O-NET	จากเว็บไซต์	 

data.programming.in.th

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
				 8.1	 การจัดเตรียม
	 	 	 8.1.1	 ใบกิจกรรมที่	6.1	ข้อมูลนี้มีอะไร	ตามจำานวนผู้เรียน
	 	 	 8.1.2	 ใบกิจกรรมที่	6.2	สัมพันธ์กันหรือไม่	ตามจำานวนกลุ่ม
	 8.2	 ขั้นตอนการดำาเนินการ

8.2.1	 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลและสำารวจข้อมูล	 และ
ชี้แจงการเรียนในบทน้ีโดยใช้สถานการณ์ของสิงโตและสุนัขจิ้งจอก	 จากหนังสือเรียน	
และเชื่อมโยงการวิเคราะห์ข้อมูล	3	ประเภท	    

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8.2.2	 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่	3.1		การวิเคราะห์เชิงพรรณนา		หัวข้อย่อย	3.1.1	และ	3.1.2	ใน
หนังสือเรียน	   

8.2.3	 ผูเ้รยีนจบัคูก่นัทำาใบกจิกรรมที	่6.1	ขอ้มลูนีม้อีะไร	โดยใหโ้พสตภ์าพคำาตอบไวบ้น	Padlet	
และให้รางวัลสำาหรับคู่ที่ทำาเสร็จได้เร็วที่สุด

8.2.4	 ผู้เรียนพิจารณาคำาตอบของคู่อื่น	และร่วมกันโหวตว่าการแสดงผลลัพธ์ของคำาตอบของ
กลุ่มใดแสดงผลการวิเคราะห์ได้ชัดเจนที่สุด

8.2.5	 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปและเปรียบเทียบความเหมาะสมของผลของการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา

8.2.6	 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่		3.1.3	ในหนังสือเรียน		
8.2.7	 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	3	คน	ช่วยกันทำาใบกิจกรรมที่	6.2	สัมพันธ์กันหรือไม่
8.2.8	 ให้แต่ละกลุ่มเลือกโพสต์คำาตอบ	1	คำาตอบที่ตนเองพบเจอความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลที่

ศึกษา	และเขียนอธิบายไว้บน	Padlet
8.2.9	 ผู้เรียนร่วมกันโหวตว่าคำาตอบของกลุ่มใดน่าสนใจมากที่สุด
8.2.10	 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
      

9 	 การวัดและประเมินผล
	 9.1	 ประเมินจากใบกิจกรรม
	 9.2	 สังเกตพฤติกรรมจากการทำางานกลุ่ม

10 	 สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1	 วิดีโอสอนการใช	้Pivot	Table	ในการสร้างกราฟ
10.2	 วิดีโอสอนการใช	้Tableau	ในการสร้างกราฟ
10.3	 วิดีโอสอนการเขียนโปรแกรมภาษา	R	ในการสร้างกราฟ	และหาค่าความสัมพันธ์
10.4	 วิดีโอสอนการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนในการสร้างกราฟและหาค่าความสัมพันธ์

11 	 ข้อเสนอแนะ
11.1	 ผู้สอนสามารถแนะนำาให้ผู้เรียนเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลตามความถนัดของ 

ผู้เรียน	โดยผู้เรียนอาจเลือกใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	หรือโปรแกรมภาษา
11.2	 สำาหรับใบกิจกรรมที	่6.1	และ	6.2	อาจให้ผู้เรียนเลือกชุดข้อมูลเพียงชุดเดียว	เช่น	 

ข้อมูลไฟป่า	และตอบคำาถามที่เกี่ยวข้องให้ครบทุกประเด็น
11.3	 สำาหรับข้อ	4	ในใบกิจกรรมที	่6.1	ให้ผู้เรียนที่สนใจศึกษาวิธีการทำาจากเว็บไซต	์ 

data.programming.in.th
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	 ใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุ่มดาวนโ์หลดชดุขอ้มลู	ชดุใดชดุหนึง่ทีส่นใจจาก	เวบ็ไซต	์
data.programming.in.th	แลว้ใชโ้ปรแกรมสำาเร็จรูปชว่ยในการวเิคราะหข์อ้มลู
เพื่อตอบคำาถาม

 

สูตร
=	Min	(number1,	number2,...)
=	Max	(number1,	number2,...)

1  ข้อมูลไฟป่า	
1.1	 ค่าต่ำาสุด	ค่าสูงสุดของแต่ละปัจจัย

ปัจจัย

ค่าต่ำาสุด

ค่าสูงสุด

1.2	 อุณหภูมิในช่วงใดสูงกว่าช่วงอื่น	ๆ	และบันทึกไฟล์ภาพที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของคำาตอบ

                    
                   

1.3	 เดือนไหนฝนตกมากที่สุด	และบันทึกไฟล์ภาพที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของคำาตอบ

                   
                   

1  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
2  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________

ใบกิจกรรมที	่6.1 ข้อมูลนี้มีอะไร

เว็บไซต	์data.
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X,Y,month,day,FFMC,DMC,DC,ISI,temp,RH,wind,rain,area

7,5,mar,fri,86.2,26.2,94.3,5.1,8.2,51,6.7,0,0

7,4,oct,tue,90.6,35.4,669.1,6.7,18,33,0.9,0,0

7,4,oct,sat,90.6,43.7,686.9,6.7,14.6,33,1.3,0,0

8,6,mar,fri,91.7,33.3,77.5,9,8.3,97,4,0.2,0

8,6,mar,sun,89.3,51.3,102.2,9.6,11.4,99,1.8,0,0

8,6,aug,sun,92.3,85.3,488,14.7,22.2,29,5.4,0,0

8,6,aug,mon,92.3,88.9,495.6,8.5,24.1,27,3.1,0,0

8,6,aug,mon,91.5,145.4,608.2,10.7,8,86,2.2,0,0

8,6,sep,tue,91,129.5,692.6,7,13.1,63,5.4,0,0

	 ข้อมูลไฟป่าเป็นรูปแบบ	csv	ข้อมูลในบรรทัดแรกเป็นชื่อของคอลัมน์	ได้แก่	X,	Y,...,	area	โดยแต่ละ
คอลัมน์จะขั้นด้วยเครื่องหมาย	 “,”	 และถัดมาจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไฟป่า	ทั้งหมด	517	ครั้ง	
การอธิบายรายละเอียดของแต่ละคอลัมน์ที่ชัดเจนขึ้นดังนี้		

	 นักเรียนสามารถตีความหมายของข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ได้ดังนี้
	 x			ค่าของ	x	ในพิกัดเชิงพื้นที่ของตำาแหน่งในแผนที่		Montesinho	park	ซึ่งมีค่าตั้งแต่	1-	9
	 Y		ค่าของ	y	ในพิกัดเชิงพื้นที่ของตำาแหน่งในแผนที่		Montesinho	park	ซึ่งมีค่าตั้งแต่	2-	9
	 Month		คือ	เดือน	ตั้งแต	่Jan	-	Dec
	 Day					คือ		วันที่		ตั้งแต	่1-	31
	 Fire	Fuel	Moisture	Code	(FFMC)	คือค่าความชื้นของเชื้อเพลิงชั้นบนสุด
	 Duff	Moisture	Code	(DMC)	คือ	ค่าเฉลี่ยความชื้นของชั้นลึกปานกลางของเชื้อเพลิง
	 Drought	Code	(DC)	คือค่าความชื้นของชั้นลึกสุดของเชื้อเพลิง
	 Initial	Spread	Index	(ISI)	คือค่าการลุกลามของไฟโดยอิทธิพลของลมและ	FFMC
	 temp	คือ	อุณหภูมิ	(องศาเซลเซียส)
	 relative	humidity	คือ	ความชื้นสัมพัทธ์	(%)
	 wind	คือความเร็วลม	(km/hr)
	 rain	คือปริมาณฝนในบริเวณข้างเคียง	(มิลลิเมตรต่อตารางเมตร	ต่อ	ชั่วโมง)
	 area	คือขนาดพื้นที่ที่เกิดไฟป่า	(1	เฮกเตอร์	=	10000	ตารางเมตร)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2  ข้อมูล	สินค้าอุปโภคบริโภคของไทย
2.1	 ค่าต่ำาสุด	ค่าสูงสุด	ของแต่ละปีของสินค้าแต่ละชนิด

ชื่อสินค้า ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ค่าต่ำาสุด

ค่าสูงสุด

ชื่อสินค้า ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ค่าต่ำาสุด

ค่าสูงสุด

ชื่อสินค้า ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ค่าต่ำาสุด

ค่าสูงสุด

2.2	 สินค้าใดทำารายได้มากที่สุด	และบันทึกไฟล์ภาพที่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของคำาตอบ

                  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3  คะแนนสูงสุด	คะแนนต่ำาสุดของแต่ละวิชา	ในแต่ละปี
3.1	 คะแนนสอบ	O-NET	ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง

วิชา ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

คะแนนต่ำาสุด

คะแนนสูงสุด

วิชา ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

คะแนนต่ำาสุด

คะแนนสูงสุด

วิชา ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

ปี
            

คะแนนต่ำาสุด

คะแนนสูงสุด

3.2	 ในปีหน้าคิดว่าแนวโน้มคะแนนต่ำาสุด	หรือสูงสุดของแต่ละวิชาเป็นอย่างไร
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4  ข้อมูลการโพสต์เฟซบุ๊กของตนเอง	ตั้งแต่เริ่มสมัครเป็นสมาชิก
4.1	 มีจำานวนโพสต์ทั้งหมด	                		ครั้ง
4.2	 โพสต์ใดที่เพื่อนชอบมากที่สุด	

                   
                  
                  

4.3	 ช่วงเวลาใดที่นักเรียนโพสต์มากที่สุด

                  
                  
                  

	 หมายเหต	ุวิธีการทำาข้อ	4	ให้ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์	data.programming.in.th
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	 ใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุ่มหาความสมัพนัธ์ของชดุขอ้มลูทีน่กัเรยีนเลอืกทำาในใบ
กจิกรรมท่ี	6.1	โดยดาวนโ์หลดชดุขอ้มลูจาก	เวบ็ไซต	์data.programming.in.th	
แล้วใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำาถาม

1  ไฟป่า
1.1 ค่าความสัมพันธ์

คู่ที่ ชื่อแอตทริบิวต์ ชื่อแอตทริบิวต์ ค่าความสัมพันธ์ การแปลความหมาย

1.2	 ค้นพบอะไรจากชุดข้อมูลไฟป่า	ให้เขียนอธิบาย

                                                  
                  
                                                  

1  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
2  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
3  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
4  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________

ใบกิจกรรมที	่6.2 สัมพันธ์กันหรือไม่

เว็บไซต	์data.
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2  สินค้าอุปโภคบริโภคของไทย
2.1	 ค่าความสัมพันธ์

คู่ที่ ชื่อแอตทริบิวต์ ชื่อแอตทริบิวต์ ค่าความสัมพันธ์ การแปลความหมาย

2.2	 ค้นพบอะไรจากชุดข้อมูลสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย	ให้เขียนอธิบาย

                                                  
                                                  
                                                 

3  คะแนนสอบ	O-NET
3.1	 ค่าความสัมพันธ์

คู่ที่ ชื่อแอตทริบิวต์ ชื่อแอตทริบิวต์ ค่าความสัมพันธ์ การแปลความหมาย

    
3.2	 ค้นพบอะไรจากชุดข้อมูลคะแนนสอบ	O-NET	ให้เขียนอธิบาย
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1 	 ตัวชี้วัด
	 รวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	 สื่อดิจิทัล	 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

2 	 สาระการเรียนรู้
2.1	 ความหมายของการทำานายเชิงตัวเลข	
2.2	 การทำานายค่าจากเส้นแนวโน้มโดยใช้กราฟและใช้สมการเชิงเส้น
2.3	 การหาค่าความคลาดเคลื่อนในการทำานาย
2.4	 การสร้างเส้นแนวโน้ม	และสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	หรือการเขียนโปรแกรม

3 	 จุดประสงค	์ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1	 อธิบายหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำานายโดยใช้ตัวเลข
3.2	 ทำานายค่าโดยใช้สมการเชิงเส้น	และคำานวณค่าความคลาดเคลื่อนในการทำานาย	
3.3	 ใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป	หรือโปรแกรมภาษาในการทำานายเชิงตัวเลข
3.4	 อธิบายผลการทำานายเชิงตัวเลข

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1	 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.2	 ทักษะการแก้ปัญหา
4.3	 ทักษะการสื่อสารและร่วมมือ

5 	 ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
	 ระบบสมการเชิงเส้น

กิจกรรมที	่7	การทำานายเชิงตัวเลข	 คาบที่	19	-	22	|	เวลา	4	ชั่วโมง	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6 	สาระสำาคัญ
	 การวิเคราะห์เชิงทำานาย	(predictive	analysis)	เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อหารูปแบบความ
สัมพันธ์ในชุดข้อมูลท่ีสามารถนำามาเป็นต้นแบบในการทำานาย	 การคาดการณ์ผลหรือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต	ซึ่งจะช่วยให้บุคคลหรือองค์กร	สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 การทำานายข้อมูลเชิงตัวเลข	 (numeric	 prediction)	 เป็นการใช้ข้อมูลในอดีตมาวิเคราะห์หาความ
สมัพนัธร์ะหวา่งชดุขอ้มลูและสรา้งแบบจำาลองในการทำานายทีใ่หผ้ลลพัธเ์ปน็ตวัเลข	โดยทัว่ไปมวีธิกีารทำานาย	
2	วิธีคือ	การทำานายโดยใช้กราฟและการทำานายโดยใช้สมการเชิงเส้น

7  สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา	(นาที)

7.1 ยอดวิว 30

7.2 ผลทำานายใครแม่น 50

7.3 รู้แล้วรวย 50

	 7.2	 ใบความรู้
   -
	 7.3	 อื่นๆ
  	หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 (วิทยาการคำานวณ)	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที	่5	ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  	ชุดข้อมูลวัวป่าและม้าลายจากเว็บไซต์	data.programming.in.th
  	ชุดข้อมูลทองคำา	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
				 8.1	 การจัดเตรียม
	 	 	 8.1.1	 ใบกิจกรรมที่	7.1	ยอดวิว		ตามจำานวนผู้เรียน
	 	 	 8.1.2	 ใบกิจกรรมที่	7.2	ผลทำานายใครแม่น	ตามจำานวนผู้เรียน
	 	 	 8.1.3	 ใบกิจกรรมที่	7.3	รู้แล้วรวย	ตามจำานวนผู้เรียน
	 	 	 8.1.4	 ไฟล์ตารางคำานวณค่าความคลาดเคลื่อน
	 8.2	 ขั้นตอนการดำาเนินการ

8.2.1		 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนโดยทบทวนเรื่องการต้ังคำาถามสำาหรับการวิเคราะห์เชิงทำานาย		
โดยใช้สถานการณ์สิงโตและสุนัขจิ้งจอก	จากในหนังสือเรียน	   

	 และเพิ่มเติมสถานการณ์อื่น	ๆ	เพื่อยกตัวอย่างการทำานายเชิงตัวเลข	เช่น	
	 นักเรียนคิดว่าเวลาท่ีนักเรียนใช้ในการอ่านหนังสือสอบสามารถทำานายเกรดของ
นักเรียนได้หรือไม่
	นักเรียนคิดว่าอุณหภูมิสามารถทำานายยอดขายไอศกรีมได้หรือไม	่	

8.2.2		 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่	3.2		การวิเคราะห์เชิงทำานาย	และ		หัวข้อย่อย	3.2.1	การทำานาย
เชิงตัวเลข	ในหนังสือเรียน	    

8.2.3		 ผู้เรียนจับคู่กันทำาใบกิจกรรมที่	7.1	ยอดวิว
8.2.4		 สุ่มผู้เรียนนำาเสนอคำาตอบ	และให้เปรียบเทียบกับคำาตอบกับคู่อื่นว่าเหมือนหรือต่างกัน

อย่างไร
8.2.5		 ผู้เรียนคู่เดิมทำาใบกิจกรรมที่	7.2	คำาทำานายใครแม่น
8.2.6		 ผูส้อนและผู้เรียนร่วมกนัอภปิรายขอ้ดขีอ้เสยีของการทำานายค่าจากเสน้แนวโนม้	โดยใช้

กราฟ	สมการเชิงเส้น	โปรแกรมสำาเร็จรูป	หรือการเขียนโปรแกรมภาษา	
8.2.7			 ผูส้อนเปดิไฟลร์าคาทองคำา	และร่วมกนัอภปิรายกบัผู้เรยีนวา่	เราจะจดัเตรยีม	ไฟลร์าคา

ทองคำาอย่างไร	 ถึงจะสามารถทำานายได้ว่า	 เดือนที่เราเกิดในปีหน้าราคาทองคำาจะเป็น
เท่าไร

8.2.8			 ผู้เรียนแต่ละคนทำาใบกิจกรรมที่	7.3	รู้แล้วรวย	
8.2.9			 ให้ผู้เรียนเขียนสรุปเรื่องราวและผลลัพธ์ข้อมูลที่ได้จากใบกิจกรรมที่	7.3	ลงใน	Padlet
8.2.10		ผู้เรียนร่วมกันอ่านเรื่องราวของเพื่อนและแสดงความคิดเห็นในเชิงบวก
8.2.11		ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปการวิเคราะห์การทำานายเชิงตัวเลข  
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9 	 การวัดและประเมินผล
9.1	 ประเมินจากใบกิจกรรม
9.2	 สังเกตพฤติกรรมจากการทำางานกลุ่ม

10 	 สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1	 เว็บไซต	์data.programming.in.th

11 	 ข้อเสนอแนะ
11.1	 ผู้สอนแนะนำาให้ผู้เรียนเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลตามความถนัด	 โดยอาจเลือกใช้

โปรแกรมสำาเร็จรูปหรือการเขียนโปรแกรมภาษา
11.2	 กิจกรรมนี้ประกอบด้วยใบกิจกรรม	 3	 ใบ	 ใช้เวลา	 4	 ชั่วโมง	 ให้ผู้สอนพิจารณาตามความ 

เหมาะสมในการแบ่งการทำากิจกรรมในแต่ละสัปดาห์	 	หรือให้ทำาใบกิจกรรมที่	 7.3	 รู้แล้วรวย	
นอกเวลาเรียน
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	 ให้นักเรียนตอบคำาถามของ
สถานการณ์ต่อไปนี้	
	 นักเรียนเป็นผู้จัดการของ
ศิลปินชื่อดังคนหนึ่ง	และต้องการ
รู้ความนิยมของผู้ฟังในการฟัง
เพลงของศิลปินคนน้ี	เพือ่วางแผน
การจัดทำาโฆษณา	 โดยนักเรียนมี
ข้อมูลยอดวิวและจำานวนการกด	
Like	สะสมบนเวบ็ไซต	์Youtube	
ย้อนหลังจำานวน	20	วัน	ดังนี้

1  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
2  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________

ใบกิจกรรมที	่7.1 ยอดวิว

วันที่ ยอดวิว	(หมื่นครั้ง) จำานวนการกด	Like	(พันครั้ง)

1 5.3 1.1

2 5.7 1.4

3 6.1 1.8

4 8.0 1.9

5 10.3 2.3

6 13.5 3.4

7 16.8 4.9

8 17.3 5.1

9 18.1 5.3

10 18.5 5.7

11 18.9 6.0

12 19.6 6.5

13 23.4 7.8

14 27.5 9.1

15 28.7 9.7

16 29.2 10.5

17 29.6 11.2

18 30.3 11.9

19 31.1 12.6

20 38.2 15.2

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1  นักเรียนคิดว่าเหตุใดจึงมียอดวิวและจำานวนการกด	Like	เพิ่มมากขึ้นอย่างผิดปกติในบางวัน

                                                  
                                                 
                                                 

 
2  เพื่อตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล	 ให้นักเรียนสร้างแผนภาพการกระจายด้วยการพล็อต

จุด	(x,y)	โดยให้แกน	y	แทนจำานวนยอดวิวและแกน	x	แทนจำานวนการกด	Like	พร้อมทั้งดำาเนินการ
ต่อไปนี้
2.1	 ลากเส้นแนวโน้ม
2.2	 ทำานายค่าจากเส้นแนวโน้มในข้อ	2.1	เพื่อทำานายจำานวนการกด	Like	ถ้าจำานวนยอดวิวเท่ากับ	

250,000	ครั้ง

  ตัวอย่าง 		จำานวนการกด	Like	โดยประมาณคือ	_______________	ครั้ง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 ให้นักเรียนใช้ชุดข้อมูลวัวป่าและม้าลาย		โดยดาวน์โหลดชุดข้อมูลจากเว็บไซต์	data.programming.in.th	
แล้วสร้างสมการเส้นแนวโน้ม	และคำานวณค่าความคลาดเคลื่อนโดยใช้โปรแกรมตารางทำางาน	ตามขั้นตอน
ดังนี้

1  เลือก		2	จุดในชุดข้อมูล
	 จุดที	่1	 (	x1,	y1)	ให้แทนค่าของชุดข้อมูล	 x1	 y1

   

    
	 จุดที	่2	 (	x2,	y2)	ให้แทนค่าของชุดข้อมูล	 x2	 y2

    

2  แทนค่า	x	และ	y	เพื่อหาความชัน	(m)	โดยใช้สูตร

 m = 
y2-y1
x2-x1

= = =  
 

3  แทนค่า	 	 x1	 y1

    

1  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
2  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________

ใบกิจกรรมที	่7.2 ผลทำานายใครแม่น
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	 และค่า	m	ใน	สมการด้านล่าง	เพื่อหาค่า	C

 

x1my1

=y	- (x-																				)

 

Cm

x+y	=

	 จำานวนม้าลาย	=	           	(จำานวนวัวป่า)	+	            

	 จากสมการเชิงเส้นนี	้อธิบายได้ว่า

                                                  
                                                 

	 สมมติว่ามีวัวป่าจำานวน	                     	พันตัว				จะได้ว่า	มีม้าลายจำานวน	                     	พันตัว

4  คำานวณค่าความคลาดเคลื่อนของสมการเส้นแนวโน้มในข้อ	3

ตัวอย่างการคำานวณค่าความคลาดเคลื่อน

วัวป่า	
(x)

ม้าลาย	
(y)

สมการเส้นแนวโน้ม	
ŷ	=	0.76x	+	44.2

ค่าความคลาดเคลื่อน
(y-ŷ)2

118 124 133.88 97.61

106 105 124.76 390.46
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

112.43 130.04 129.65 0.15

ผลรวมของความคลาดเคลื่อนยกกำาลังสอง 3507.90

ŷ	=	ค่าที่ได้จากการแทนค่า	x	ในสมการเส้นแนวโน้ม
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ให้ใช้สมการเส้นแนวโน้มที่คำานวณได้ในข้อ	3	คำานวณค่าความคลาดเคลื่อน

วัวป่า	
(x)

ม้าลาย	
(y)

สมการเส้นแนวโน้ม

ŷ	=	

ค่าความคลาดเคลื่อนยกกำาลังสอง
(y-	ŷ)2

118 124

106 105

79.31 75.23

67.45 78.5

57.83 76.16

50.66 76.49

51.41 83.16

55.02 85.11

58.16 88.77

65.12 108.34

81.27 116.03

75.84 98.07

80.62 128.3

86.34 118.22

94.06 125.2

99.15 130.97

96.5 124.31

95.47 130.08

98.07 121.76

97.88 132.4

105.74 120.6

106.58 135.77

112.43 130.04

ผลรวมของความคลาดเคลื่อนยกกำาลังสอง

5  นำาชุดข้อมูลไปสร้างสมการเส้นแนวโน้มโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปหรือการเขียนโปรแกรม	
	 y	=	mx	+	C	
	 สมการที่ได้คือ	                                                                                                                      
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ชือ่-สกุล	___________________________________________________________		เลขที	่________

ใบกิจกรรมที	่7.3 รู้แล้วรวย

	 ให้นักเรียนดาวน์โหลดชุดข้อมูลทองคำาจากเว็บไซต์	 
data.programming.in.th	ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลดังตาราง

 

	 เนือ่งจากขอ้มลูชดุน้ี	อยูใ่นรูปแบบทีไ่ม่ส่ามารถนำาไปวเิคราะหไ์ด	้ใหน้กัเรยีนจดัเตรยีมขอ้มูลในรปูแบบ
ที่เหมาะสม	โดยอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้

1  แปลงข้อมูลแต่ละป	ีพ.ศ.	และแต่ละเดือนเป็นตัวเลข	และให้ค่าตัวเลขที่แทนการเรียงลำาดับเวลาของปี	
พ.ศ.	และเดือน	เช่น	ให้เดือน	ม.ค.	ปี	พ.ศ.	2555	เป็นเลข	1	

2  แปลงข้อมูลราคาทองคำาเป็นค่าเฉลี่ย

	 ซึ่งจะได้รูปแบบตารางดังนี้

Date MinPrice MaxPrice AveragePrice

เว็บไซต	์data.
programming

oho.ipst.ac.th/
m5/1234
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ตอบคำาถามต่อไปนี้
1  ทำานายราคาทองคำาในเดือนเกิดของนักเรียนในปีถัดไป

1.1	 สมการที่ใช้ในการทำานาย

                                                  
1.2	 ราคาทองคำาในเดือนเกิดของนักเรียน

                                                  

2  นำาชุดข้อมูลทองคำา	มาเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย	จากกิจกรรมที่	6	เพื่อ
จัดทำาเป็นชุดข้อมูลใหม่	
2.1	 ชุดข้อมูลใหม่ที่ได้ประกอบด้วยแอตทริบิวต์

2.2	 หาความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวต์ในชุดข้อมูลใหม่	 และนำาเสนอข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้โดยเล่าให้
เพื่อนฟัง
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1 	 ตัวชี้วัด
	 รวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	 สื่อดิจิทัล	 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

2 	 สาระการเรียนรู้
2.1	 ความหมายของการทำานายเชิงหมวดหมู่
2.2	 การทำานายโดยใช้	K-NN	เพื่อจำาแนกข้อมูล
2.3	 การประเมินความถูกต้องในการจำาแนกข้อมูล

3 	 จุดประสงค	์ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1	 อธิบายหลักการทำานายเชิงหมวดหมู่ด้วยวิธี	K-NN
3.2	 ประเมินความถูกต้องในการจัดกลุ่มข้อมูล

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1	 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.2	 ทักษะการแก้ปัญหา
4.3	 ทักษะการสื่อสารและร่วมมือ

5 	 ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6 	สาระสำาคัญ
	 การทำานายเชงิหมวดหมู	่เป็นการทำานายขอ้มลูทีส่นใจทีไ่มใ่ชข่อ้มลูตวัเลข	ซึง่จะใชข้อ้มลูในอดตีทีม่กีาร
ระบุหมวดหมู่มาแล้ว	มาวิเคราะห์เพื่อทำานายข้อมูลชุดใหม่ที่ยังไม่ทราบหมวดหมู่	หนึ่งในเทคนิคที่ใช้ในการ
จัดหมวดหมู่ที่เป็นที่รู้จักกันดี	 คือวิธีการค้นหาเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่สุด	K	 ตัว	 (K-Nearest	Neighbors:	
K-NN)

กิจกรรมที	่8	การทำานายเชิงหมวดหมู	่ คาบที่	23	-	26	|	เวลา	4	ชั่วโมง	
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7  สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา	(นาที)

8.1 ชีวิตฉันคล้ายใคร 20

8.2 ตัวนี	้พวกไหนดี 30

8.3 K	ใครแม่นกว่ากัน 40

	 7.2	 ใบความรู้
7.2.1	 ใบความรู้ที่	8.1	เรื่อง	การสร้างกราฟเรดาร์	ใน	Google	Sheets

	 7.3	 อื่นๆ
  	 	หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 (วิทยาการคำานวณ)	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที	่5	ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
				 8.1	 การจัดเตรียม

8.1.1		 ใบกิจกรรมที่	8.1	ชีวิตฉันคล้ายใคร	ตามจำานวนผู้เรียน
8.1.2		 ใบกิจกรรมที่	8.2	ตัวนี	้พวกไหนดี	ตามจำานวนผู้เรียน
8.1.3		 ใบกิจกรรมที่	8.3	K	ใครแม่นกว่ากัน	ตามจำานวนผู้เรียน
8.1.4		 แบบทดสอบบทที่	3	การวิเคราะห์ข้อมูล	แบบออนไลน์

	 8.2	 ขั้นตอนการดำาเนินการ
8.2.1		 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนด้วยการถามคำาถามชวนคิด	“นักเรียนฟังเพลงสากลหรือไม่	และ

ชอบฟงัเพลงสากลประเภทใด”	และคำาถาม	“หากมเีพลงใหม่เขา้สูต่ลาด	นกัเรยีนจำาแนก
ได้อย่างไรว่าเพลงนั้น	เป็นเพลงประเภทใด”	ให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นตามอิสระ

8.2.2		 ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	8	คน	แล้วทำาใบกิจกรรมที่	8.1	ชีวิตฉันคล้ายใคร	หลังจาก
น้ันผู้สอนสุ่มผู้เรียนนำาเสนอกราฟเรดาร์ของตัวเอง	 และให้เปรียบเทียบกับเพ่ือนคนอ่ืน	ๆ	 
ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

8.2.3		 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อย่อยที่	3.2.2	การทำานายเชิงหมวดหมู่	ในหนังสือเรียน	  
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8.2.4		 ผู้เรียนจับคู่ทำาใบกิจกรรมท่ี	 8.2	 ตัวนี้	 พวกไหนดี	 โดยใช้ขั้นตอนวิธีของ	K-NN	ตาม
หนังสือเรียน	   

8.2.5		 ผู้เรียนทำาใบกิจกรรมที่	8.3	K	ใครแม่นกว่ากัน	โดยผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามค่า	K	ที่
เลือก	(K	=	3,	K	=	5	หรือ	K	=	7)	แล้วทำาการเปรียบเทียบกับเพื่อนที่เลือกค่า	K	อื่น	ๆ	
เพื่อเปรียบเทียบว่า	ค่า	K	ใด	เหมาะสมที่สุด	

8.2.6		 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปการวิเคราะห์การทำานายเชิงหมวดหมู่
8.2.7		 ผู้เรียนทำาแบบทดสอบบทที่	3	การวิเคราะห์ข้อมูล		เพื่อทดสอบความเข้าใจ
 

 

แบบทดสอบบทที่	3	
การวิเคราะห์ข้อมูล

oho.ipst.ac.th/
m5/1800

9 	 การวัดและประเมินผล
9.1	 ประเมินจากใบกิจกรรม
9.2	 สังเกตพฤติกรรมจากการทำางานกลุ่ม
9.3	 แบบทดสอบบทที	่3	การวิเคราะห์ข้อมูล

10 	 สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1	 เว็บไซต	์data.programming.in.th
10.2	 เว็บไซต	์https://www.babelcoder.com/blog/posts/k-nearest-neighbors

11 	 ข้อเสนอแนะ
11.1	 กิจกรรมนี้เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำานาย	 โดยใช้การวิเคราะห์เชิงหมวดหมู่	 ซึ่งข้อมูลที่ได้

หรือผลลัพธ์จากการทำานาย	จะไม่ใช่ตัวเลข	แต่จะได้เป็นข้อมูลที่บอกว่าข้อมูลนั้นอยู่ในกลุ่มใด
11.2	 ใบกิจกรรมท่ี	 8.3	ผู้สอนอาจแนะนำาให้ผู้เรียนใช้ไฟล์ข้อมูลชื่อ	K-NN.xlsx	ที่จัดเตรียมไว้ใน

การทำากิจกรรม
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ขั้นตอนวิธีการสร้างกราฟเรดาร์ด้วย	Google	Sheets

1  เปิด	Google	Sheets	และใส่ข้อมูลตัวชี้วัดเกี่ยวกับตัวเองในการสร้างกราฟเรดาร์	ในที่นี้	ตัวชี้วัดได้แก่	
ชอบเที่ยวทะเล	ดูหนัง	กินอาหารญี่ปุ่น	เที่ยวภูเขา...

ความชอบ	/	นักเรียน คนที่	1 คนที่	2 คนที่	3 คนที่	4 คนที่	5 คนที่	6 คนที่	7 คนที่	8

ชอบเที่ยวทะเล 3 4 2 1 5 3 4 4

ชอบดูหนัง 4 5 2 4 5 4 3 4

ชอบกินอาหารญี่ปุ่น 2 4 5 3 2 1 5 4

ชอบเที่ยวภูเขา 3 4 5 3 2 4 3 3

ชอบเล่นเกม 3 4 5 2 3 4 2 3

ชอบเล่นกีฬา 2 3 4 5 4 3 2 3

ชอบอ่านหนังสือ 4 3 2 1 2 3 4 3

ชอบถ่ายรูป 3 2 1 4 5 3 2 4

ใบความรู้ที	่8.1	

เรื่อง	การสร้างกราฟเรดาร์ใน	Google	Sheets

ภาพที่	1	แสดงตัวอย่าง
กราฟเรดาร์ที่ทำาเสร็จแล้ว
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2  คลิกที่เมน	ูInsert	เลือกคำาสั่ง	Chart

3  จะปรากฏกราฟแท่งพร้อมทั้งหน้าต่าง	
Chart	 editor	ทางด้านขวามือ	 ให้คลิก
กลอ่งขอ้ความ	“Use	row	1	as	headers”	
และ	“Use	column	A	as	labels”	ใน
กรอบสีแดงตามรูปด้านล่างนี้

4  เลื่อน	Scroll	bar	ของหน้าต่าง	Chart	Editor	ขึ้นมา
จนพบหัวข้อ	Chart	Type	
4.1	 คลิกที	่drop	down	list	
4.2	 เลื่อน	Scroll	bar	ของหน้าต่าง	Chart	Type	ลง

มาในหมวด	Other	แลว้คลกิเลอืกกราฟแบบเรดาร	์





4.2

4.1
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5  จะปรากฏกราฟดังรูป

	 จากภาพจะสังเกตเห็นว่า	หัวข้อตัวชี้วัดไม่ครบทั้ง	8	ด้าน	ถ้าต้องการแสดงให้ครบ	จะต้องขยายกรอบ
ของภาพออกไป	จึงจะปรากฏครบดังรูป
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6  หากตอ้งการทำาใหเ้สน้กราฟหนาขึน้	ดับเบลิคลิกทีก่ราฟ	เพือ่เรยีกหนา้ตา่ง	Chart	Editor	ขึน้มา	เลอืก
หัวข้อ	Customize	->	Series	->	Line	Thickness	แล้วปรับขนาดเพิ่มตามเหมาะสม	โดยปรับเส้น
กราฟได้ทีละคนเท่านั้น	และสามารถเลือกเปลี่ยนเส้นได้โดยการกดตรงหัวข้อ	Apply	to	->	คนที่	....	
ตามที่ต้องการ

ปรับแต่งเส้นกราฟ
ของแต่ละคน

ปรับลักษณะเส้นกราฟ	

ปรับความหนาเส้นกราฟ	

ปรับสีเส้นกราฟ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
2  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
3  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
4  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
5  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
6  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
7  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
8  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________

ใบกิจกรรมท่ี	8.1 ชีวิตฉันคล้ายใคร

ให้นักเรียนทำาตามขั้นตอนดังนี้
1 	 กำาหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับนักเรียนและเพื่อนในกลุ่ม	จำานวน	8	ตัวชี้วัด	เช่น	ระดับความชอบเที่ยวทะเล	

ระดับความชอบอ่านหนังสือ	ระดับความชอบภาพยนตร์สยองขวัญ	จำานวนชั่วโมงที่เล่นเกมต่อวัน	โดย
กำาหนดระดับความชอบเป็น	1-5	

2 	 สร้างกราฟเรดาร์	 หลังจากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มกรอกข้อมูลระดับความชอบของแต่ละ 
ตัวช้ีวัดให้ครบถ้วนใน	Google	 Sheets	 หลังจากนั้นให้สังเกตและเปรียบเทียบในกลุ่มตนเองว่า	 
กราฟของนักเรียนเหมือนของเพื่อนคนไหนมากที่สุด

ตัวอย่างการทำากราฟเรดาร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 นกัเรยีนเปน็นกัออกแบบตัวละครในเกมออนไลนช์ือ่ดงัเกมหนึง่	ซ่ึงตวัละครในเกมนีจ้ะแบ่งเปน็	2	กลุ่ม	
ได้แก่	กลุ่มสายโจมตีและกลุ่มสายป้องกัน	
	 ตัวละครกลุ่มสายโจมต	ีจะสามารถสร้างความเสียหายต่อวินาทีได้มาก	แต่มีพลังชีวิตน้อย
	 ตัวละครกลุ่มสายป้องกัน	จะสามารถสร้างความเสียหายต่อวินาทีได้น้อย	แต่มีพลังชีวิตมาก

ให้นักเรียนจัดกลุ่มให้กับตัวละครใหม่	2	ตัว		ว่าควรจะอยู่กลุ่มใด

ชื่อตัวละคร ความเสียหายต่อวินาที พลังชีวิต กลุ่ม

หมาล็อค 36 165 ???

หมูราด 50 145 ???

ชุดข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายชื่อและค่าคุณสมบัติของข้อมูลตัวละครที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ชื่อตัวละคร ความเสียหายต่อวินาที พลังชีวิต กลุ่ม

ย้อน 30 105 สายโจมตี

ศรีไพร 20 185 สายป้องกัน

สุขา 35 120 สายโจมตี

ลูคีเมีย 50 90 สายโจมตี

อีกนิด 45 95 สายโจมตี

หมูทอด 25 150 สายป้องกัน

สนิท 18 210 สายป้องกัน

นคร 40 130 สายโจมตี

เคล็ด 22 180 สายป้องกัน

ธานี 15 200 สายป้องกัน

1  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
2  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________

ใบกิจกรรมที	่8.2 ตัวนี้	พวกไหนดี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ให้นักเรียนทำาตามขั้นตอนดังนี้
1  จากชุดข้อมูลที่มีอยู่ปัจจุบัน	ให้นักเรียนสร้างแผนภาพการกระจาย	โดยกำาหนดให้แกน	X	คือ	ค่าพลัง

ชีวิต	และแกน	Y	คือ	ค่าความเสียหายต่อวินาท	ี
2  เพือ่จดักลุม่ใหห้มาล็อกว่าอยูใ่นกลุ่มสายโจมตีหรือสายปอ้งกนั	ใหน้กัเรยีนคำานวณหาระยะทางระหวา่ง

หมาล็อกกับตัวละครอื่นทุกตัว	โดยใช้สูตรในการคำานวณระยะทาง

=	SQRT	((ค่าความเสียหายต่อวินาทีของตัวละครอื่น-ค่าความเสียหายต่อวินาทีของ
หมาล็อก)^2+(พลังชีวิตของตัวละครอื่น-พลังชีวิตของหมาล็อก)^2)

หมายเหตุ	:	SQRT	แทน	ฟังก์ชั่นการหาค่ารากที่สอง
	 ^	แทน	เครื่องหมายยกกำาลัง

	 บันทึกระยะทางระหว่างตัวละครหมาล็อกกับตัวละครอื่นลงในตาราง

ชื่อตัวละคร ความเสียหายต่อวินาที พลังชีวิต กลุ่ม ระยะทาง

ย้อน 30 105 สายโจมตี

ศรีไพร 20 185 สายป้องกัน

สุขา 35 120 สายโจมตี

ลูคีเมีย 50 90 สายโจมตี

อีกนิด 45 95 สายโจมตี

หมูทอด 25 150 สายป้องกัน

สนิท 18 210 สายป้องกัน

นคร 40 130 สายโจมตี

เคล็ด 22 180 สายป้องกัน

ธานี 15 200 สายป้องกัน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3 	 กำาหนดกลุ่มให้หมาล็อก	ตามกลุ่มที่มีจำานวนสมาชิกมากที่สุดในชุดข้อมูล	K	ลำาดับ

ค่า	K
จำานวนสมาชิกกลุ่ม

สายโจมตี
จำานวนสมาชิกกลุ่ม

สายป้องกัน
ผลการจำาแนก

(สายโจมตี/สายป้องกัน)

4  สรุปผลการวิเคราะห์

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

5  ให้นักเรียนทำาซ้ำาข้อ	2-4	สำาหรับกำาหนดกลุ่มให้หมูราด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
2  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
3  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
4  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________

ใบกิจกรรมที	่8.3 K	ใครแม่นกว่ากัน

	 ชุดข้อมูลต่อไปนี้เป็นรายการข้อมูลการเกิดไฟป่าในวันที่อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างกัน

ที่ อุณหภูมิ	(องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ	์(%) เกิดไฟป่า

1 22.8 40 No

2 20.3 45 No

3 18.2 46 Yes

4 19.6 48 Yes

5 24.1 29 Yes

6 17.8 51 No

7 17.7 25 Yes

8 28.6 27 No

	 ให้นักเรียนทำาตามขั้นตอนดังนี้

1  ให้นักเรียนใช้ข้ันตอนวิธี	 K-NN	 เพื่อทำานายว่าในวันที่อุณหภูมิเท่ากับ	 18	 องศาเซลเซียส	 และ
ความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ	44	%	จะเกิดไฟไหม้หรือไม่โดยใช้ชุดข้อมูล	8	รายการข้างต้น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 บันทึกระยะทางระหว่างข้อมูลใหม่ที่ต้องการจำาแนกกับชุดข้อมูลเก่าลงในตาราง

ที่
อุณหภูมิ	

(องศาเซลเซียส)
ความชื้นสัมพัทธ์	(%) เกิดไฟป่า ระยะทาง

1 22.8 40 No

2 20.3 45 No

3 18.2 46 Yes

4 19.6 48 Yes

5 24.1 29 Yes

6 17.8 51 No

7 17.7 25 Yes

8 28.6 27 No

2  จัดเรียงรายการข้อมูลตามระยะทางจากน้อยไปมาก	ถ้าใช้โปรแกรม		Microsoft	Excel	ให้นักเรียน
ลาก	Highlight	ที่เซลอุณหภูมิไปด้านขวาจนถึงเซลระยะทาง	จากนั้นคลิกที่เมนู	Sort	&	Filter	แล้ว
เลือกคำาสั่ง	Filter	จะปรากฏ	dropdown	list	เซลช่องที่นักเรียน	Highlight	ให้นักเรียนกด	drop-
downlist	ที่เซล	“ระยะทาง”	ให้เลือกคำาสั่ง	Sort	Smallest	to	Largest

 
	 Highlight	ที่เซลอุณหภูมิ	

จนถึงเซลระยะทาง
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เกิดไฟไหม้ ระยะทาง

18.2 46 yes 2.01

20.3 45 no 2.51

19.6 48 yes 4.31

22.8 40 no 6.25

17.8 51 no 7.00

24.1 29 yes 16.19

17.7 25 yes 19.00

28.6 27 no 20.03

	 คลิกที่เมนู	Sort	&	Filter	
แล้วเลือกคำาสั่ง	Filter

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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3  จำาแนกข้อมูลใหม่	ตามกลุ่มที่มีจำานวนสมาชิกมากที่สุดในชุดข้อมูล	K	ลำาดับ	(กรอกข้อมูลในแถวที่ตรง
กับค่า	K	ที่กลุ่มเลือก)

ค่า	K
จำานวนสมาชิกกลุ่ม
เกิดไฟไหม้	(yes)

จำานวนสมาชิกกลุ่ม 
ไม่เกิดไฟไหม	้(no)

ผลการจำาแนก

K	=	3

K	=	5

K	=	7

	 จากชุดข้อมูลการเกิดไฟป่า	มีชุดข้อมูลสำาหรับการทดสอบ	5	รายการดังนี้

ที่ อุณหภูมิ	(องศาเซลเซียส) ความชื้นสัมพัทธ	์(%) สถานะการเกิดไฟป่า

1 29.6 27 No

2 19.3 38 Yes

3 17.8 56 No

4 25.1 27 No

5 30.2 24 No

	 คลิก	dropdown	list	
ที่เซลระยะทางแล้ว
เลือก	Sort	Smallest	
to	Largest

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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4  ทดสอบข้อมูลด้วยชุดทดสอบ	จำานวน	5	ตัว	 จากนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบผลการทำานายกับเพื่อน
กลุ่มอื่น	ว่า	ผลการทดสอบ	ค่า	K	ตัวใดที่ทำานายได้ถูกต้องแม่นยำาที่สุด	จึงเลือกใช้ค่า	K	ตัวนั้นในการ
สรุปผลการวิเคราะห์

 สรุปผลการวิเคราะห์

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1 	 ตัวชี้วัด
	 รวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	 สื่อดิจิทัล	 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

2 	 สาระการเรียนรู้
2.1	 ความหมายของการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ
2.2	 วิธีการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ
2.3	 การทำาข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม
2.4	 การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล

3 	 จุดประสงค	์ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1	 อธิบายหลักการและจุดประสงค์ของการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ
3.2	 เลือกใช้วิธีการทำาข้อมูลให้เป็นภาพได้อย่างเหมาะสม

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1	 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.2	 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
4.3	 ทักษะการแก้ปัญหา
4.4	 ทักษะการสื่อสารและร่วมมือ

5 	 ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
5.1	 การสร้างกราฟ	แผนภูมิ	แผนภาพแบบต่าง	ๆ
5.2	 การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงทำานาย

กิจกรรมที	่9	การทำาข้อมูลให้เป็นภาพ	 คาบที่	27	-	28	|	เวลา	2	ชั่วโมง	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6 	สาระสำาคัญ
	 กระบวนการทำาขอ้มลูใหเ้ปน็ภาพ	เปน็การจดัการหรอืการแปลงขอ้มูลใหอ้ยู่ในรปูของแผนภาพ	แผนภมิู	
หรือกราฟที่เหมาะสมกับชุดข้อมูลที่ต้องการนำาเสนอ	 โดยสามารถเลือกใช้ตัวแปรในการมองเห็นที่ทำาให้ 
ผู้รับสารเข้าใจถูกต้อง	ตรงประเด็น	ชัดเจน	และดึงดูดความสนใจ

7  สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา	(นาที)

9.1 นำาเสนออย่างมืออาชีพ 30

9.2 แบบนี้ใช่รึเปล่า 40

	 7.2	 ใบความรู้
   -
	 7.3	 อื่นๆ
  	หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 (วิทยาการคำานวณ)	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที	่5	ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  	 เว็บไซต์	data.programming.in.th

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
				 8.1	 การจัดเตรียม

8.1.1	 ใบกิจกรรมที่	9.1	นำาเสนออย่างมืออาชีพ	ตามจำานวนกลุ่ม
8.1.2	 ใบกิจกรรมที่	9.2	แบบนี้ใช่รึเปล่า		ตามจำานวนกลุ่ม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 8.2	 ขั้นตอนการดำาเนินการ
8.2.1	 ผูส้อนนำาเขา้สูบ่ทเรยีนดว้ยการใหผู้เ้รยีน

ดรูปูภาพขอ้มลูการวิง่ของคนในนวิยอรค์	
โดยเส้นที่มีสีเข้ม	หมายถึงเส้นทางที่มีคน
วิ่งจำานวนมาก	 จากน้ันต้ังคำาถามถามผู้
เรียน	เช่น	“ถ้านักเรียนเป็นตำารวจจราจร	
จะนำาภาพนี้ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
อย่างไร”	 “ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของร้าน
อาหารไทยในนิวยอร์ค	จะนำาภาพนี้ไปใช้
ในการวางแผนจัดการร้านของตนเอง
อย่างไร”

8.2.2	 ผูส้อนแบง่ผูเ้รยีนออกเปน็กลุม่	กลุ่มละ	4	
คน	 ศึกษาตัวอย่างการทำาข้อมูลให้เป็น
ภาพจากเว็บไซต์	 https://www.tab 
leau.com/learn/articles/best-beau 
tiful-data-visualization-examples	
โดยแตล่ะกลุม่เลอืกภาพมา	1	ภาพ	ไมซ่้ำา
กัน	 และนำาเสนอให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังว่า
ภาพของกลุ่มตนเองมีจุดเด่นของการนำา
เสนออย่างไร	

8.2.3	 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่	4.1	การสื่อสารด้วยข้อมูล	ในหนังสือเรียน	 	แล้วผู้สอนและ 
ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบการนำาเสนอข้อมูลด้วยตารางและภาพ		

8.2.4	 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่	4.2	การทำาข้อมูลให้เป็นภาพ	ในหนังสือเรียน	   
โดยอาจแบ่งกลุ่มในการศึกษาดังนี้

 	กลุ่มที่	1	และ	5	ศึกษาแผนภูมิรูปวงกลม	
 	กลุ่มที่	2	และ	6	ศึกษาแผนภูมิแท่ง	
 	กลุ่มที่	3	และ	7	ศึกษากราฟเส้น	
 	กลุ่มที่	4	และ	8	ศึกษาแผนภาพการกระจาย	
	 ให้แต่ละกลุ่มทำาความเข้าใจ	 วิเคราะห์จุดเด่น	 จุดด้อยและความเหมาะสมในการนำา

แผนภาพ	แผนภูมิ	หรือกราฟไปใช	้หลังจากนั้นสุ่มเลือกตัวแทนกลุ่มออกมานำาเสนอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8.2.5	 ผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่ทำาใบกจิกรรมที่	9.1	นำาเสนออย่างมืออาชีพ	เม่ือทำาเสรจ็แลว้ผู้สอนสุม่
ผูเ้รยีนออกมานำาเสนอคำาตอบ	และรว่มกนัอภปิรายสรปุการเลอืกแผนภาพ	แผนภมิู	หรือ
กราฟ	ที่เหมาะสมกับข้อมูล

8.2.6	 ผูเ้รียนศกึษาหวัขอ้ที	่4.3	การทำาขอ้มลูใหเ้ปน็ภาพอยา่งเหมาะสม	ในหนงัสอืเรยีน	  
แล้วผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเทคนิคต่าง	ๆ 	ที่นำามาใช้ในการทำาข้อมูลให้เป็นภาพที่
น่าสนใจ

8.2.7	 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำาใบกิจกรรมที	่9.2	แบบนี้ใช่รึเปล่า
8.2.8	 ใหแ้ตล่ะกลุม่นำาภาพทีอ่อกแบบไว	้ไปตดิไวท้ีผ่นงัหอ้ง	เพ่ือใหเ้พือ่นกลุม่อืน่ใหค้วามเหน็

ว่าภาพที่นำาเสนอตรงกับจุดประสงค์ของผู้นำาเสนอหรือไม่	ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร	
8.2.9	 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการทำาข้อมูลให้เป็นภาพอย่างเหมาะสม
      

9 	 การวัดและประเมินผล
9.1	 ประเมินจากใบกิจกรรม
9.2	 สังเกตพฤติกรรมจากการทำางานกลุ่ม

10 	 สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1	 Chapter	2:	Manipulating	and	Visualizing	Data	:		https://curriculum.code.org/

csp-1718/unit2/

11 	 ข้อเสนอแนะ
11.1	 ข้อ	8.2.2	หากผู้สอนไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได	้ ให้ผู้สอนจัดหาภาพตัวอย่างจากเว็บไซต์อื่น	

หรืออาจตัดขั้นตอนการดำาเนินกิจกรรมนี้ออกได้
11.2	 ข้อ	8.2.4	ถ้าจำานวนกลุ่มของผู้เรียนไม่เท่ากับ	8	กลุ่ม	ให้ผู้สอนดำาเนินการแบ่งกลุ่มตามความ

เหมาะสม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
2  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
3  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
4  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________

ใบกิจกรรมที	่9.1 นำาเสนออย่างมืออาชีพ

	 จากชดุขอ้มลูทีน่กัเรยีนไดส้ำารวจและวเิคราะหใ์นบทที	่2	และ	3	ให้พจิารณาวา่	ควรนำาเสนอขอ้มูลดว้ย
แผนภาพชนิดใดจึงจะเหมาะสม	เพราะเหตุใด

ข้อ ชุดข้อมูล ประเด็นที่ต้องการ
นำาเสนอ ชนิดของแผนภาพ เหตุผล

1
ข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่อครัวเรือน

oho.ipst.ac.th/
m5/1421

2
ข้อมูลรายจ่ายเฉล่ียต่อปี
ของคนและครัวเรือน

oho.ipst.ac.th/
m5/1422

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ข้อ ชุดข้อมูล ประเด็นที่ต้องการ
นำาเสนอ ชนิดของแผนภาพ เหตุผล

3
ไฟป่า

oho.ipst.ac.th/
m5/1234

4
สินค้าอุปโภคบริโภค

oho.ipst.ac.th/
m5/1234

5
คะแนน
O-NET

oho.ipst.ac.th/
m5/1234

6
ราคาทองคำา

oho.ipst.ac.th/
m5/1234

หมายเหตุ	:	ชนิดของแผนภาพ	เช่น	แผนภูมิแท่ง	แผนภูมิรูปวงกลม	กราฟเส้น	แผนภาพการกระจายหรือ	อื่น	ๆ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
2  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
3  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
4  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________

ใบกิจกรรมที	่9.2 แบบนี้ใช่รึเปล่า

	 ให้นักเรียนหาหัวข้อที่สนใจ	เช่น	“เด็กยากไร้”	และจำาลองข้อมูลที่ต้องการนำาเสนอแสดงในตาราง	โดย
มีข้อมูล	3	-	4	แอตทริบิวต	์และมีข้อมูลจำานวน	10	-	15	รายการ

	 หัวข้อที่สนใจ	          

ตารางข้อมูลที่ต้องการนำาเสนอ

ที่ แอตทริบิวต์	1 แอตทริบิวต์	2 แอตทริบิวต	์3 แอตทริบิวต	์4
1
2

15

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประเด็นปัญหาที่ต้องการนำาเสนอ
            
            
            

ให้นักเรียนออกแบบและสร้างข้อมูลให้เป็นภาพ	 โดยใช้ตัวแปรในการมองเห็น	ตามความเหมาะสม	
ลงในกรอบด้านล่าง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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1 	 ตัวชี้วัด
	 รวบรวม	 วิเคราะห์ข้อมูล	 และใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	 สื่อดิจิทัล	 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์

2 	 สาระการเรียนรู้
2.1	 กระบวนการวิทยาการข้อมูล
2.2	 การทำาข้อมูลเป็นภาพ
2.3	 การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล

3 	 จุดประสงค	์ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1	 ใช้กระบวนการวิทยาการข้อมูลเพิ่มมูลค่าให้กับบริการหรือผลิตภัณฑ์
3.2	 นำาเสนอข้อมูลด้วยภาพ
3.3	 เล่าเรื่องราวจากข้อมูลได้เหมาะสมกับเนื้อหา	

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1	 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.2	 ทักษะการคิดสร้างสรรค์
4.3	 ทักษะการนำาเสนอ
4.4	 ทักษะการสื่อสารและร่วมมือ

5 	 ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
5.1	 กระบวนการวิทยาการข้อมูล
5.2	 การทำาข้อมูลให้เป็นภาพ

กิจกรรมที	่10	โครงงานวิทยาการข้อมูล	 คาบที่	29	-	40	|	เวลา	12	ชั่วโมง	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

110 รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)กิจกรรมที่	10	|	โครงงานวิทยาการข้อมูล



6 	สาระสำาคัญ
	 โครงงานวิทยาการขอ้มลู	เป็นการนำากระบวนการวทิยาการขอ้มลูมาจดัการกบัขอ้มลูขนาดใหญจ่ำานวน
มหาศาล	(Big	data)		เพือ่ไหไ้ดผ้ลลพัธท์ีน่ำาไปสูก่ารเพิม่มูลค่าใหก้บับรกิารหรอืผลติภณัฑ์	นอกจากนี	้การนำา
เสนอด้วยการเลา่เรือ่งราวจากขอ้มลูทีก่ระชบั	ตรงประเดน็	และมีจดุเดน่ของการนำาเสนอทีน่า่สนใจ	จะทำาให้
ข้อมูลผลลัพธ์มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากยิ่งขึ้น

7  สื่อและอุปกรณ์
 7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา	(ชั่วโมง)

10.1 ร้อยเรียงเรื่องราวสู่สังคม 12

	 7.2	 ใบความรู้
   -
	 7.3	 อื่นๆ
  	หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 (วิทยาการคำานวณ)	 ชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที	่5	ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  	 เว็บไซต์	data.programming.in.th
  	https://www.vertical-leap.uk/blog/what-is-data-storytelling/
  	https://www.facebook.com/datacafethailand/photos/

pcb.1181410415348093/1181409918681476/?type=3&theater

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
				 8.1	 การจัดเตรียม

8.1.1	 ใบกิจกรรมที่	10.1	ร้อยเรียงเรื่องราวสู่สังคม	ตามจำานวนกลุ่ม
8.1.2	 แบบติดตามความก้าวหน้าการทำาโครงงาน	ตามจำานวนกลุ่ม
8.1.3	 แบบประเมินการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ	ตามจำานวนกลุ่ม
8.1.4	 แบบทดสอบบทที่	4	การทำาข้อมูลให้เป็นภาพและการสื่อสารด้วยข้อมูล	แบบออนไลน์	
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	 8.2	 ขั้นตอนการดำาเนินการ
8.2.1		 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้ดูตัวอย่างเกี่ยวกับ	 การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล	 (data	 

storytelling)	จากเว็บไซต์		https://www.vertical-leap.uk/blog/what-is-data- 
storytelling/	แล้วตัง้คำาถามวา่	“จากตวัอยา่งมกีารใชข้อ้มลูในการเลา่เรือ่งราวอยา่งไร	
ให้น่าสนใจและน่าติดตาม”

8.2.2	 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่	4.4	การเล่าเรื่องราวจากข้อมูล	 	 ในหนังสือเรียน	 	และสรุป
ร่วมกันเกี่ยวกับการเล่าเรื่องราวจากข้อมูล	ให้น่าสนใจ

8.2.3		 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่	4.5	ข้อควรระวังในการนำาเสนอข้อมูล	ในหนังสือเรียน	 	และ
ผู้สอนตั้งคำาถามจากรูปในหนังสือเรียนหน้า	133	-	134	เพื่อทดสอบความเข้าใจเกี่ยว
กับข้อควรระวังในการนำาเสนอข้อมูลด้วยภาพ				

8.2.4		 ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การประเมินการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ	 เพื่อให้ผู้เรียนทราบและเข้าใจ
ตรงกัน

8.2.5			 ผู้สอนนำาตัวอย่างการนำาเสนอข้อมูลที่ดี	ในการทำาโครงงานวิทยาการข้อมูล	 
จากเว็บไซต์	https://www.facebook.com/datacafethailand/photos/
pcb.1181410415348093/1181409918681476/?type=3&theater	 
เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเป็นแนวทาง			

8.2.6		 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำาโครงงานวิทยาการข้อมูล	 และบันทึกลงในใบกิจกรรมที่	 10.1	 
ร้อยเรียงเร่ืองราวสู่สังคม	 โดยผู้สอนคอยให้คำาแนะนำา	 ในขณะที่ผู้เรียนทำาโครงงาน	 
ให้ประเมินความก้าวหน้าของกลุ่มตนเอง	 แล้วบันทึกลงในแบบติดตามความก้าวหน้า
การทำาโครงงาน

8.2.7			 ผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่นำาเสนอโครงงานวทิยาการขอ้มลู	จากทีไ่ดบ้นัทกึในใบกจิกรรมที	่10.1	
หน้าชั้นเรียน	แล้วผู้เรียนแต่ละกลุ่มให้คะแนนเพื่อนกลุ่มอื่น	โดยใช้แบบประเมินการทำา
ข้อมูลให้เป็นภาพ	ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

8.2.8		 ผู้สอนให้คะแนนผู้เรียนทุกกลุ่ม	โดยใช้แบบประเมินการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ	 
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้

8.2.9		 ผู้สอนสรุปคะแนนของแต่ละกลุ่ม	จากแบบประเมินของผู้
สอนและผู้เรียนทุกกลุ่ม

8.2.10		ผูส้อนและผู้เรียนร่วมกนัอภปิรายสรปุผลงานทีแ่ตล่ะกลุม่
นำาเสนอ	ว่ามีจุดเด่น	จุดด้อยอย่างไร

8.2.11		ผู้เรียนทำาแบบทดสอบบทที่	 4	 การทำาข้อมูลให้เป็นภาพ	
และการสื่อสารด้วยข้อมูล	เพื่อทดสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบบทที	่4	
การทำาข้อมูลให้เป็นภาพ	
และการสื่อสารด้วยข้อมูล

oho.ipst.ac.th/
m5/1100
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9 	 การวัดและประเมินผล
9.1		 สังเกตพฤติกรรมจากการทำางานกลุ่ม
9.2		 แบบติดตามความก้าวหน้าการทำาโครงงาน
9.3		 แบบประเมินการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ
9.4		 แบบทดสอบบทที	่4	การทำาข้อมูลให้เป็นภาพ	และการสื่อสารด้วยข้อมูล

10 	 สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1		 เว็บไซต	์data.programming.in.th	

11 	 ข้อเสนอแนะ
11.1		ผู้สอนให้คำาแนะนำาผู้เรียนแต่ละกลุ่ม	ตั้งแต่เรื่องการตั้งประเด็นคำาถาม	การเก็บรวบรวมข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	จัดเตรียมข้อมูล	(การทำาความสะอาดข้อมูล	การแปลงข้อมูล	และการ
เชื่อมโยงข้อมูล)	 การสำารวจข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การทำาข้อมูลให้เป็นภาพ	และการเล่า
เรื่องราวจากข้อมูล

11.2		ผู้สอนแนะนำาเรื่องการทำาความสะอาดข้อมูล	 โดยให้ผู้เรียนพิจารณาว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
น้ันอยู่ในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างหรือไม่	 แต่ละแอตทริบิวต์มีรูปแบบของข้อมูลตรงกันหรือไม่	
และขอ้มลูแตล่ะแถวมขีอ้มลูครบถว้นหรอืไม	่สว่นทีย่งัไมค่รบคอือะไร	และจะสามารถหามาเติม
ได้หรือไม่	หรืออาจต้องตัดข้อมูลแถวนั้นทิ้งไป

11.3		ผู้สอนแนะนำาเร่ืองการแปลงข้อมูล	 โดยให้ผู้เรียนพิจารณาเป้าหมายว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร	
ประเดน็ทีส่ำาคญัคอือะไร	และจะตอ้งแปลงขอ้มลูใหไ้ดใ้นสิง่ทีต่อ้งการ	อาจจะตอ้งตดัขอ้มลูบาง
สว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งออกไป	หรืออาจจะต้องเพิม่ขอ้มลูบางสว่นทีส่ำาคญัและจำาเปน็เขา้มา	หรอือาจ
จะต้องจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ตามที่ต้องการ

11.4		ผู้สอนแนะนำาเร่ืองการเชื่อมโยงข้อมูล	 โดยให้ผู้เรียนพิจารณาว่าถ้ามีการเก็บข้อมูลจากหลาย
แหล่ง	 ข้อมูลอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน	 จะต้องนำามาจัดการให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน	
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้	

11.5		 ผูส้อนแนะนำาเรือ่งการสำารวจขอ้มลู	โดยอาจใช้เครือ่งมอืสรา้งกราฟเสน้	ฮสิโทแกรม	กราฟกลอ่ง	
หรือแผนภาพการกระจาย	ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล	เมื่อสำารวจด้วยกราฟหรือแผนภาพ
แล้ว	 อาจพบค่าผิดปกติ	 ซึ่งจะต้องกลับไปตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง	 แล้วทำาการสำารวจโดยวาด
กราฟหรือแผนภาพใหม่
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แบบติดตามความก้าวหน้าการทำาโครงงาน

ชื่อกลุ่ม	           
คำาชี้แจง	:	ให้ทำาเครื่องหมาย		ลงในช่องสัปดาห์ที่ทำากิจกรรมนั้น	ๆ	

ที่ กิจกรรม
สัปดาห์ที่ ปัญหาที่พบ/แนวทาง

แก้ไข1 2 3 4 5
1 ตั้งคำาถามหรือสมมติฐาน

2 เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
2.1	 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
2.2	 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

3 ทำาความสะอาดข้อมูล

4 แปลงข้อมูล

5 เชื่อมโยงข้อมูล

6 วิเคราะห์ข้อมูล

7 ทำาข้อมูลให้เป็นภาพ
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1  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
2  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
3  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________
4  ชือ่-สกลุ	________________________________________________________		เลขที	่________

ใบกิจกรรมที	่10.1 ร้อยเรียงเรื่องราวสู่สังคม

1  พิจารณาหัวข้อโครงงานวิทยาการข้อมูลของฉันจากใบกิจกรรมที่	3.2	

	 หัวข้อโครงงานคือ	          
ต้องการปรับเปลี่ยนหัวข้อโครงงานหรือไม่

 	ไม่ต้องการ
 	ต้องการ	หัวข้อโครงงานใหม่	คือ	        

            

 คำาถามโครงงาน	/	สมมติฐาน	คือ

            
            

2  เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ

แหล่งที่ ชื่อแหล่งข้อมูล

แหล่งที่	1

แหล่งที่	2

แหล่งที่	3

แหล่งที่	4
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3 	 การเตรียมข้อมูล
3.1	 ทำาความสะอาดข้อมูลอย่างไร	

            
                                                            
3.2	 แปลงข้อมูลอย่างไร	(การลดจำานวนข้อมูล/การเพิ่มจำานวนข้อมูล/การรวมข้อมูล)

            
                                                            
3.3		เชื่อมโยงข้อมูลอย่างไร	(สำาหรับข้อมูลจากหลายแหล่งที่มีรูปแบบไม่เหมือนกัน)

            
                                                            

4 	 สำารวจข้อมูล	โดยใช้เครื่องมือใด	และสำารวจโดยใช้แผนภูมิหรือแผนภาพแบบใด

            
                                                            

5 	 วิเคราะห์ข้อมูล	โดยใช้วิธีการใด
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6 	 เขียนเล่าเรื่องราวจากข้อมูล	ประกอบภาพ
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ภาคผนวก
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 ให้นักเรียนประเมินระดับการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละข้อต่อไปนี้	 แล้วลากเส้นโยงระดับที่เลือกใน
แตล่ะขอ้ใหเ้ชือ่มตอ่กนั	และลองเปรียบเทียบกบัเพือ่นทีส่นทิทีส่ดุของนกัเรยีนวา่เหมอืนหรอืตา่งกนัอยา่งไร

แบบประเมินการเรียนรู้ของตนเอง

“ฉันเข้าใจเป้าหมาย 
การเรียนรู้ในสัปดาห์นี้”

“ฉันจะถามเมื่อฉัน 
ไม่เข้าใจ”

“ฉันช่วยงานเพื่อนในกลุ่ม
อย่างดีที่สุด”

“ฉันนำาเสนอผลงานแล้ว
เพื่อน	ๆ	เข้าใจ”

“ฉันรู้แล้วว่าข้อมูลบน
โลกนี้มีประโยชน์อย่างไร”

“ฉันชอบแชร์ข้อมูลส่วน
ตัวให้ผู้อื่นทราบ”

“ฉันชอบกิจกรรมที่ครู
ให้ทำาในสัปดาห์นี้”

“ฉันสามารถสืบค้นข้อมูล
เพื่อตอบคำาถามใน

กิจกรรมได้”

“ใช่เลย”

“เกือบใช่”

“ไม่ใช่”
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กลุ่มที	่

ผลลัพธ์ที่นำา
เสนอตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่

ตั้งไว้

ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล	

การเลือกใช้
แผนภาพ

การใช้ตัวแปร
ช่วยในการ
มองเห็น

การเล่าเรื่อง
ราวจากข้อมูล

คะแนนรวม	

(คะแนนเต็ม	2) (คะแนนเต็ม	2) (คะแนนเต็ม	2) (คะแนนเต็ม	2) (คะแนนเต็ม	2) (คะแนนเต็ม	10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

แบบประเมินการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ
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เกณฑ์การประเมินการทำาข้อมูลให้เป็นภาพ

ประเด็นการประเมิน
ระดับมาก	
(2	คะแนน)

ระดับปานกลาง
(1	คะแนน)

ระดับน้อย
(0	คะแนน)

1.	 ผลลัพธ์ที่นำาเสนอตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลลัพธ์ที่นำาเสนอเป็น
ข้อความและรูปภาพ	ถูกต้อง	
ครบถ้วน	ทุกประเด็น	ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว	้

ผลลัพธ์ที่นำาเสนอเป็น
ข้อความและรูปภาพ	ถูกต้อง	
ครบถ้วน	บางประเด็น	ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลลัพธ์ที่นำาเสนอเป็น
ข้อความและรูปภาพ	ไม่ถูก
ต้อง	ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

2.	 ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล

แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงทุกแหล่ง	
เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงบาง
แหล่ง	เป็นแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้

แหล่งข้อมูลที่อ้างอิงทุกแหล่ง
ไม่น่าเชื่อถือ	หรือไม่มีการ
อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

3.	 การเลือกใช้แผนภาพ มีการเลือกใช้แผนภาพ	
แผนภูมิ	หรือกราฟ	ได้เหมาะ
สมกับข้อมูล	และสื่อความ
หมายตรงตามความเป็นจริง

มีการเลือกใช้แผนภาพ	
แผนภูมิ	หรือกราฟ	ไม่เหมาะ
สมกับข้อมูลหรือสื่อความ
หมายไม่ตรงตามความเป็น
จริง	อย่างใดอย่างหนึ่ง

มีการเลือกใช้แผนภาพ	
แผนภูมิ	หรือกราฟ	ไม่เหมาะ
สมกับข้อมูล	และสื่อ
ความหมายไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง

4.	 การใช้ตัวแปรช่วยในการ
มองเห็น

เลือกใช้ตัวแปรช่วยในการ
มองเห็นที่สื่อความหมายให้
ผู้รับสารรับรู้และเข้าใจง่าย
อย่างรวดเร็ว

เลือกใช้ตัวแปรช่วยในการ
มองเห็นที่สื่อความหมายให้
ผู้รับสารรับรู้และเข้าใจได้	แต่
ต้องใช้เวลาในตีความ

ไม่ได้ใช้ตัวแปรช่วยในการ
มองเห็น

5.	 การเล่าเรื่องราวจาก
ข้อมูล

มีการร้อยเรียงลำาดับเรื่องราว
ได้น่าสนใจ	และสามารถ
ดึงดูดผู้รับสารได้

มีการร้อยเรียงลำาดับเรื่องราว	
แต่ยังไม่น่าสนใจพอที่จะ
ดึงดูดผู้รับสารได้

ไม่มีการร้อยเรียงเรื่องราว
จากข้อมูล

เกณฑ์การประเมินจากคะแนนรวม
คะแนนรวม	 9	-	10	 คะแนน	หมายถึง	ดีมาก
คะแนนรวม	 6	-	8	 คะแนน	หมายถึง	ดี
คะแนนรวม	 3	-	5	 คะแนน	หมายถึง	ปานกลาง
คะแนนรวม	 0	-	2	 คะแนน	หมายถึง	ควรปรับปรุง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คำาชี้แจง ให้ผู้สอนประเมินพฤติกรรมการทำางานของผู้เรียนแต่ละกลุ่ม

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม

กลุ่มที่

การแบ่งหน้าที่
กันอย่าง
เหมาะสม

การร่วมมือกัน
ทำางาน

การแสดงและ
รับฟังความ
คิดเห็น

การแก้ปัญหา
อย่างมีระบบ

การตรงต่อเวลา

รวม	20	
คะแนน

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

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

18 - 20 ดีมาก

14 - 17 ดี

10 - 13 พอใช้

ต่ำากว่า	10 ปรับปรุง

ลงชือ่	________________________________________	ผูป้ระเมิน
__________	/	__________	/	__________

เกณฑ์การให้คะแนน
ดีมาก	 =	 4
ดี	 =	 3
พอใช้	 =	 2
ปรับปรุง	 =	 1

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม

รายการประเมิน
คุณภาพ	/	ระดับคะแนน

ดีมาก	(4) ดี	(3) พอใช้	(2) ปรับปรุง	(1)

1.	 การแบ่งหน้าที่กัน
อย่างเหมาะสม

มีการแบ่งหน้าที่กัน
ทำางานอย่างชัดเจน
และสมาชิกปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

มีการแบ่งหน้าที่กัน
ทำางานอย่างชัดเจน	
และสมาชิกส่วนใหญ่
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้
รับมอบหมาย

มีการแบ่งหน้าที่กัน
ทำางานอย่างชัดเจน	
และสมาชิกบางคน
ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

มีการแบ่งหน้าที่กัน
ทำางานแต่ไม่ชัดเจน
และสมาชิกส่วนใหญ่
ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

2.	 การร่วมมือกัน
ทำางาน

สมาชิกทุกคนเต็มใจ
ร่วมมือในการทำางาน
อย่างมีความสุข

สมาชิกส่วนใหญ่เต็มใจ
ร่วมมือในการทำางาน
อย่างมีความสุข

สมาชิกบางคนเต็มใจ
ร่วมมือในการทำางาน

สมาชิกขาดการร่วมมือ
ในการทำางาน

3.	 การแสดงและรับ
ฟังความคิดเห็น

สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็น

สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็น

สมาชิกบางคนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็น	

สมาชิกขาดการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและรับฟังความ
คิดเห็น

4.	 การแก้ปัญหา
อย่างมีระบบ

สามารถแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการทำางาน
ได้เป็นอย่างดี
และถูกต้อง

สามารถแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการทำางาน
ได้ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

สามารถแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการทำางาน
ได้แต่ยังไม่ถูกต้อง

ไม่สามารถแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการทำางานได้

5.	 การตรงต่อเวลา ทำางานเสร็จก่อนเวลาที่
กำาหนด

ทำางานเสร็จตามเวลาที่
กำาหนด

ทำางานเสร็จแต่ส่งช้า
กว่าที่กำาหนด

ส่งชิ้นงานแต่ไม่เสร็จ
ตามที่กำาหนด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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คณะที่ปรึกษา
1.	 ศาสตราจารย	์ดร.ชูกิจ	ลิมปิจำานงค	์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.	 ดร.ศรเทพ	วรรณรัตน์	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้จัดทำาคู่มือครู
1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.จิตร์ทัศน์	ฝักเจริญผล	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ธีระ	ศิริธีรากุล	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3.	 ดร.ปกป้อง	ส่องเมือง	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.	 ดร.บุญรัตน	์เผดิมรอด	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตกำาแพงแสน
5.	 นายณัฐพล	บัวอุไร	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	รังสิต	จ.ปทุมธานี
6.	 นายบรรฑูรณ	์สิงห์ดี	 โรงเรียนลานสักวิทยา	จ.อุทัยธานี
7.	 นายวิทูลย	์ดอนพรทัน	 โรงเรียนอนุกูลนารี	จ.กาฬสินธุ์
8.	 นายสุรศักดิ	์ศิริอุดมโชค	 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม	จ.ฉะเชิงเทรา
9.	 นางสาวกิตติมา	มุ่งวัฒนา	 โรงเรียนสภาราชินี	2	จ.ตรัง
10.	นางสาวเนตรชนก	ธานีรัตน์	 โรงเรียนเมืองหลังสวน	จ.ชุมพร
11.	นางสาวกมลวรรณ	ทองบุญเหลือ	 โรงเรียนเทพศิรินทร์
12.	ดร.จีระพร	สังขเวทัย	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.	นางสาวพรพิมล	ตั้งชัยสิน	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.	นายธนา	ชัยจีระธิกุล	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้พิจารณาคู่มือครู
1.	 นางสาวกิตติมา	มุ่งวัฒนา	 โรงเรียนสภาราชินี	2	จ.ตรัง
2.	 นางสาวอุษณีย	์	น้อยศรี	 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	จ.ลพบุรี
3.	 นางสาวกาญจนา	ตุ่นคำาแดง	 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม	จ.ตาก
4.	 นางสาวปรียาดา	ทะพิงค์แก	 โรงเรียนบ้านสันป่าสัก	จ.เชียงใหม่
5.	 นางสาวนุกูล	สถาพร	 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์	จ.นครสวรรค์
6.	 นายนายไพบูลย	์ปัทมวิภาต	 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
7.	 นายนายวิทูลย	์งามขำา	 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา	จ.ลพบุรี
8.	 นายอาร	ีบุญธรรมโม	 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์	จ.สงขลา
9.	 นายเอกรินทร	์ศรีผ่อง	 โรงเรียนสตรีศึกษา	จ.ร้อยเอ็ด
10.	นายวรปรัชญ	์ลาวัณย์วิไลวงศ์	 โรงเรียนนราสิกขาลัย	จ.นราธิวาส
11.	นายพลกฤษณ	์รินทรึก	 โรงเรียนจำาปาหลวงวิทยาคม	จ.กาฬสินธุ์
12.	นางสาวโศภิษฐ	์สวนปลิก	 โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม	จ.กำาแพงเพชร
13.	ดร.รวิวรรณ	เทนอิสสระ	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
14.	ดร.จีระพร	สังขเวทัย			 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15.	นางสาวพรพิมล	ตั้งชัยสิน			 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบรรณาธิการ
1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สุกรี	สินธุภิญโญ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ณัฐพงศ์	ชินธเนศ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.ชนัตถ์	พูนเดช	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร
4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.สายชล	ใจเย็น	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5.	 ดร.รวิวรรณ	เทนอิสสระ	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
6.	 นางสาวนาร	ีวงศ์สิโรจน์กุล	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
7.	 ดร.จีระพร	สังขเวทัย	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8.	 นางสาวพรพิมล	ตั้งชัยสิน	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 คณะผู้จัดทำา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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