
๖
คู่มือครู รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลิขสิทธิ�ของ สสวท. ห้ามเผยแพร ่หรอืจําหน่าย



คู่มือครู

รายวิชาพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

จัดทำาโดย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กระทรวงศึกษาธิการ



คำานำา
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มีหน้าที่ในการพัฒนาหลักสูตร  

วธิกีารเรียนรู ้การประเมนิผล การจัดทำาหนังสอืเรียน คูม่อืคร ูแบบฝกึทกัษะ กจิกรรม และสือ่การเรยีนรูเ้พือ่

ใช้ประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 คูม่อืครรูายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วทิยาการคำานวณ) ช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ ๖ น้ี จัดทำาตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยมีเนื้อหา

เกี่ยวกับหลักสูตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ตารางวิเคราะห์การจัดทำาหน่วยการเรียนรู้ รวมทั้งตัวอย่าง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี 

(วิทยาการคำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่ต้องใช้ควบคู่กัน 

 สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือครูเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และเป็นส่วนสำาคัญ

ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรทางการศึกษาและ 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำาไว้ ณ โอกาสนี้

(ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำานงค์)

ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ



คำาชี้แจง
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนา

หลกัสตูรวชิาคอมพวิเตอร ์โดยมกีารประกาศใชห้ลกัสตูรครัง้แรกในปพีทุธศกัราช ๒๕๒๘ และมกีารปรบัปรงุ

หลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

๒๕๕๑ ได้เปลี่ยนชื่อวิชาเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  และมีการเปลี่ยนชื่อวิชาเป็นเทคโนโลยี 

(วิทยาการคำานวณ) อยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมาย

หลักเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และมีทักษะ การคิดเชิงคำานวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน

และเป็นระบบประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการ

แก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คูม่อืครเูลม่น้ีใชป้ระกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเทคโนโลย ี

(วิทยาการคำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยสถานศึกษาสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

ตามความเหมาะสม เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ แนวคิด 

ตัวอย่างสื่ออุปกรณ์ ขั้นตอนดำาเนินกิจกรรม การวัดและประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ 

ซ่ึงควรนำาไปจัดการเรียนรู้ร่วมกับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี 

(วทิยาการคำานวณ) ช้ันมธัยมศกึษาปีที ่๖ ท่ีพฒันาโดย สสวท. จะทำาใหก้ารจดัการเรยีนรูไ้ดส้มบรูณส์อดคลอ้ง

ตามที่หลักสูตรกำาหนด

 สสวท. ขอขอบคุณคณาจารย ์ผูท้รงคณุวฒุ ินกัวิชาการ และครผููส้อน จากสถาบนัตา่ง ๆ  ทีใ่ห้ความ

รว่มมอืในการพัฒนาคูม่อืคร ูและหวงัเปน็อยา่งย่ิงวา่คูม่อืครเูลม่นีจ้ะเป็นประโยชนต่์อเยาวชนและผู้เกีย่วขอ้ง

กับการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ในการจัดการเรียนรู้ได้สมบูรณ์ตามเป้าหมาย

ของหลักสูตรต่อไป

สาขาเทคโนโลยี

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ



คำาแนะนำาการใช้คู่มือครู 
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)

 คู่มือครูเล่มนี้มี 9 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมประกอบด้วย ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์  
สาระสำาคัญ แนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ การวัดและประเมินผล และข้อเสนอแนะ ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ควรใช้คู่กับหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่ง
ได้กำาหนดตัวช้ีวัด คือ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำาเสนอและแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย  
มจีริยธรรม และวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลต่อการดำาเนนิชีวิต อาชีพ สงัคม 
และวัฒนธรรม
 กิจกรรมในคู่มือครูนี้ มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยกำาหนดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

จำานวน 40 ชั่วโมง ดังตารางต่อไปนี้

กิจกรรมที่ เรื่อง สอดคล้องกับเนื้อหา
ในหนังสือเรียน

เวลาในการจัด
กิจกรรม (ชั่วโมง)

1 บล็อกเกอร์มือใหม่ บทที่ 1 4

2 แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ บทที่ 1 12

3 ปัญญาประดิษฐ์ บทที่ 2 6

4 บริการคลาวด์ บทที่ 2 2

5 โรงเรียนอัจฉริยะ บทที่ 2 4

6 AR-VR บทที่ 2 4

7 พลเมืองดิจิทัล บทที่ 3 2

8 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ บทที่ 3 2

9 อนาคตของฉัน บทที่ 4 4

รวม 40

 ครูผู้สอนสามารถดาวน์โหลดสื่อการสอน แนวการตอบใบกิจกรรม และอื่น ๆ ได้ที่   

http://oho.ipst.ac.th/csm6 

หน้า



สารบัญ

กิจกรรมที่ เนื้อหา

1
บล็อกเกอร์มือใหม่ 2

ใบกิจกรรมที่ 1.1 ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร์ 5

ใบกิจกรรมที่ 1.2 บล็อกเกอร์มือใหม่ 7

2 แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ 9

ใบกิจกรรมที่ 2.1 แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ 13

3
ปัญญาประดิษฐ์ 20

ใบกิจกรรมที่ 3.1 ตรรกะพารวย 26

ใบกิจกรรมที่ 3.2 AI ทำางานอย่างไร 28

ใบกิจกรรมที่ 3.2 สอน AI 29

4 บริการคลาวด์ 31

ใบกิจกรรมที่ 4.1 รู้จักบริการคลาวด์ 34

5

โรงเรียนอัจฉริยะ 36

ใบกิจกรรมที่ 5.1 โรงเรียนอัจฉริยะ 39

ใบกิจกรรมที่ 5.2 Show Temp และ Light 41

ใบกิจกรรมที่ 5.3 ระบบแจ้งเตือนและควบคุม 43

ใบกิจกรรมที่ 5.4(ก) ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย 
beebotte

47

ใบกิจกรรมที่ 5.4(ข) ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย 
hivemq

49



6
AR-VR 51

ใบกิจกรรมที่ 6.1 เท่าไหร่ถึงจะพอ 54

ใบกิจกรรมที่ 6.2 D.I.Y. Google Cardboard VR 56

7
พลเมืองดิจิทัล 58

ใบกิจกรรมที่ 7.1 เส้นทางการเป็นพลเมืองดิจิทัล 62

8 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 67

ใบกิจกรรมที่ 8.1 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 72

9
อนาคตของฉัน 76

ใบกิจกรรมที่ 9.1 อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 80

ใบกิจกรรมที่ 9.2 อาชีพของฉัน 81

ใบกิจกรรมที่ 9.3 AI VERSUS HUMAN 85

ภาคผนวก 93

แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 94

แบบสังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม 96

คณะผู้จัดทำา 98

สารบัญ

กิจกรรมที่ เนื้อหา



1  ตัวชี้วัด
           ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำาเสนอและ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ผลต่อการดำาเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

2  สาระการเรียนรู้
2.1 องคป์ระกอบและพืน้ฐานในการสือ่สาร
2.2 การแบ่งปันข้อมูลด้วยการเขียนบล็อก

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1 วางแผนและออกแบบเค้าโครงในการ

เขียนบล็อก
3.2 เขียนบล็อกเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น
3.3 แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ เคารพ 

ผู้อื่น ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของ
ตนเองและผู้อื่น

กิจกรรมที่ 1 บล็อกเกอร์มือใหม่ คาบที่ 1 - 4 | เวลา 4 ชั่วโมง

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
4.2 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4.3 ทักษะการสื่อสาร
4.4 ทักษะการทำางาน การเรียนรู้  

และการพึ่งตนเอง

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6  สาระสำาคัญ
 การสื่อสาร ประกอบด้วย ผู้ส่ง สาร ช่องทาง 
และผู้รับ โดยผู้ส่งสามารถสร้างสาร และส่งผ่านช่อง
ทางที่เหมาะสมไปยังผู้รับ  
 บล็อก (blog) เป็นบทความที่อธิบายหรือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่ผู้ส่งสารหรือผู้เขียนสนใจ  
เพือ่นำาไปแบ่งปนัใหก้บัผูรั้บสารบนเวบ็ไซต ์ ผูรั้บสาร
อาจแสดงความคิดเห็นกลับมายังผู้เขียนได้ เว็บไซต์
ที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่เป็นที่นิยม เช่น 
Medium,  Blognone และ Dek-D 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 กิจกรรมที่ 1 | บล็อกเกอร์มือใหม่ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



7  สื่อและอุปกรณ์
7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

1.1 ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร์ 60

1.2 บล็อกเกอร์มือใหม่ 180

7.2 ใบความรู้
-

7.3 อื่นๆ
 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
8.1 การจัดเตรียม

8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 1.1 ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร์ ตามจำานวนกลุ่ม
8.1.2 ใบกิจกรรมที่ 1.2 บล็อกเกอร์มือใหม่ ตามจำานวนกลุ่ม
8.1.3 แบบประเมินการเขียนบล็อก ตามจำานวนกลุ่ม

8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
8.2.1 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนดูวิดีโอเกี่ยวกับอาชีพบล็อกเกอร์ เช่น

 “เจาะใจบล็อกเกอร์ดัง เที่ยวยังไงให้ได้ตังค์ (แสน)” 
 “แนะนำาอาชีพเสริม Beauty Blogger ของเด็กมหาลัย : HIPSTYLE 

 [by Mahidol]”
 “บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เที่ยวสนุก ได้เงิน | 24-03-60 | ชัดข่าวเที่ยง”

จากนั้นตั้งคำาถาม ถามผู้เรียนให้อภิปรายร่วมกัน เช่น
 ทำาไมบล็อกเกอร์คนนี้ ถึงมีชื่อเสียง และมีผู้ติดตามเป็นจำานวนมาก
 ถ้าต้องการให้มีผู้ติดตามจำานวนมาก ต้องทำาอย่างไรบ้าง
 นักเรียนสามารถเป็นบล็อกเกอร์ได้หรือไม่ และอยากเป็นบล็อกเกอร์ในด้านใด  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3กิจกรรมที่ 1 | บล็อกเกอร์มือใหม่คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



8.2.2 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 1.1 องค์ประกอบและรูปแบบพื้นฐานในการสื่อสาร  
ในหนังสือเรียน 

8.2.3 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มศึกษาบล็อกที่สนใจ 
และทำาใบกิจกรรมที่ 1.1 ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร์ 

8.2.4  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มกำาหนดหัวข้อของบล็อก วางเค้าโครง ช่วยกันออกแบบบล็อก โดยทำา
ใบกิจกรรมท่ี 1.2 บล็อกเกอร์มือใหม่ จากนั้นเขียนบล็อกที่กลุ่มตนเองสนใจบน
แพลตฟอร์มที่กลุ่มเลือก

8.2.5 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเข้าไปแสดงความความคิดเห็นบล็อกของกลุ่มเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

8.2.6 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปการเขียนบล็อกเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น 

9  การวัดและประเมินผล
9.1 ประเมินจากใบกิจกรรม
9.2 สังเกตพฤติกรรมการทำางาน
9.3 ประเมินจากแบบประเมินการเขียนบล็อก

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1 วิดีโอเรื่อง “เจาะใจบล็อกเกอร์ดัง เที่ยวยังไงให้ได้ตังค์ (แสน)”  

https://www.youtube.com/watch?v=6LLQ9XGxuXs     
10.2 วิดีโอเรื่อง “แนะนำาอาชีพเสริม Beauty Blogger ของเด็กมหาลัย : HIPSTYLE  

[by Mahidol]” https://youtu.be/3FEsW1wzK24 
10.3 วิดีโอเรื่อง “บล็อกเกอร์ท่องเที่ยว เที่ยวสนุก ได้เงิน | 24-03-60 | ชัดข่าวเที่ยง”  

https://youtu.be/e7iI8Gzdyl4

11  ข้อเสนอแนะ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 กิจกรรมที่ 1 | บล็อกเกอร์มือใหม่ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 1.1  ก่อนจะเป็นบล็อกเกอร์

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

เลขที่

เลขที่

เลขที่

เลขที่

1

3

2

4

1  ให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มค้นหาบล็อกท่ี
ตนเองสนใจ จากนั้นให้ศึกษาบล็อกดังกล่าว 
แล้วเขียนรายละเอียดสรุปลงในตาราง

หัวเรื่องของบล็อก กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสาร
สิ่งที่น่าสนใจในบล็อกที่ทำาให้

ผู้อ่านคล้อยตาม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5กิจกรรมที่ 1 | บล็อกเกอร์มือใหม่คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



2  ให้นักเรียนประเมินบล็อกท่ีตนเองสนใจในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ ถ้าเนื้อหาในบล็อกสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ประเมินให้ทำาเครื่องหมาย   ถ้าไม่สอดคล้องให้ทำาเครื่องหมาย 

บล็อกเรื่อง บล็อกเรื่อง บล็อกเรื่อง บล็อกเรื่อง

ประเด็น

1  หัวข้อน่าสนใจ 
สามารถดึงดูดผู้อ่านได้

2  มีคำาโปรยชักชวนผู้
อ่านให้ติดตาม

3  เป็นการแชร์
ประสบการณ ์
ของผู้เขียน 

4  เป็นการเขียนที่เสนอ
ความคิดเห็นด้วย
ถ้อยคำาสุภาพ  
ไม่คุกคามผู้อื่น 

5  มีการปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคล ทั้งของ
ตนเอง และผู้อื่น 

6  มีภาพหรือวิดีโอ
ประกอบเนื้อหา

7  เรียบเรียงเนื้อหาให้
อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 กิจกรรมที่ 1 | บล็อกเกอร์มือใหม่ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ให้แต่ละกลุ่มกำาหนดหัวข้อของบล็อก โดยกำาหนดเค้าโครงของบล็อกและเขียนบล็อกที่สนใจ ดังนี้

1  หัวข้อ 

2  เค้าโครง

ใบกิจกรรมที่ 1.2  บล็อกเกอร์มือใหม่

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

เลขที่

เลขที่

เลขที่

เลขที่

1

3

2

4

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7กิจกรรมที่ 1 | บล็อกเกอร์มือใหม่คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



3  เขียนบล็อกลงบนแพลตฟอร์ม
 3.1 แพลตฟอร์มที่ใช้คือ

  
 3.2 Link ที่สามารถเข้าถึงบล็อก

  
 3.3 วิธีการหรือเทคนิคที่ทำาให้บล็อกมีความน่าสนใจ

  
4  อ่านบล็อกของเพื่อนกลุ่มอื่นแล้วโพสต์แสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

5  พิจารณาข้อคิดเห็นของเพื่อนที่มีต่อบล็อกของตนเอง แล้วเลือกความคิดเห็นที่ชอบพร้อมบอกเหตุผล 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 กิจกรรมที่ 1 | บล็อกเกอร์มือใหม่ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



1  ตัวชี้วัด
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำาเสนอและ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ผลต่อการดำาเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม

2  สาระการเรียนรู้
2.1 องคป์ระกอบของขอ้มลูท่ีจำาเปน็ในการ

สร้างแฟ้มสะสมผลงาน 
2.2 การนำาเสนอผลงานให้น่าสนใจโดยใช้

เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 
2.3 การแบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและมี

จริยธรรม

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1 รวบรวมข้อมลูทีจ่ำาเปน็ในการสร้างแฟม้

สะสมผลงาน
3.2 สร้างและนำาเสนอแฟ้มสะสมผลงาน

อย่างสร้างสรรค์ มีจริยธรรม และ
สอดคล้องกับความต้องการของ ผู้
ประเมินผลงาน

กิจกรรมที่ 2 แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ คาบที่ 5 - 16 | เวลา 12 ชั่วโมง

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.2 ทักษะการแก้ปัญหา
4.3 ทักษะการสื่อสาร 

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6  สาระสำาคัญ
 แฟ้มสะสมผลงานเป็นเอกสารในการรวบรวม
หลักฐานท่ีแสดงถึงความสามารถและผลงานของ
บุคคลเพื่อใช้ในการนำาเสนอประกอบการพิจารณา
การประเมินการทำางาน การสมัครเขา้เรยีน หรอืการ
สมัครเข้าทำางาน และหากต้องมีการแบ่งปันข้อมูล
ส่วนตัวบางเรื่องสู่สาธารณะ ควรคำานึงถึงความ
ปลอดภัยและขอ้ควรระวงัในเร่ืองตา่ง ๆ  ทัง้ตอ่ตนเอง
และผู้อื่น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9กิจกรรมที่ 2 | แฟ้มสะสมผลงานโดนใจคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



7  สื่อและอุปกรณ์
7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

2.1 แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ 240

7.2 ใบความรู้
 -
7.3 อื่นๆ

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
8.1 การจัดเตรียม

8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 2.1 แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ ตามจำานวนผู้เรียน
8.1.2 แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ตามจำานวนผู้เรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 กิจกรรมที่ 2 | แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
ชั่วโมงที่ 1-4
8.2.1 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนโดยการตั้งคำาถาม เช่น 

 “แฟ้มสะสมผลงานมีความสำาคัญอย่างไร”
 “หากจะสร้างแฟ้มสะสมผลงานเพื่อใช้ในการเข้าศึกษาต่อควรมีเนื้อหาหรือข้อมูล
ที่จำาเป็นใดบ้าง”

8.2.2 ผู้สอนเปิดวิดีโอ เรื่อง “Portfolio | เคล็ดลับง่าย ๆ จากรุ่นพี่พิชิต TCAS”  
และให้ผู้เรียน สรุปสิ่งที่จำาเป็นในการจัดทำาแฟ้มสะสมผลงาน 

8.2.3 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ 1.2.2 การทำาแฟ้มสะสมผลงาน จากหนังสือเรียน  
แล้วร่วมกันอภิปรายแนวทางการจัดทำาแฟ้มสะสมผลงาน 

8.2.4 ผู้เรียนเตรียมข้อมูลที่จำาเป็น สำาหรับการทำาแฟ้มสะสมผลงาน เช่น ประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ผลงานเด่น ภาพถ่าย กิจกรรมต่าง ๆ 

8.2.5 ผู้เรียนทำาใบกิจกรรมที่ 2.1 แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ
8.2.6 ผู้เรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่มกันตรวจสอบข้อมูลที่ได้จัดเตรียมในใบกิจกรรมท่ี 2.1 และ

ให้คำาแนะนำาเพื่อนเพิ่มเติมเพื่อให้แฟ้มสะสมผลงานมีความน่าสนใจมากขึ้น

ชั่วโมงที่ 5-12
8.2.7 ผูส้อนแจง้ใหผู้เ้รยีนเตรยีมขอ้มลูจากใบกจิกรรม 2.1 และขอ้มลูเพิม่เตมิ เช่น ไฟลภ์าพ 

ไฟล์เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่จำาเป็น ในรูปแบบไฟล์ภาพ
8.2.8 ผู้สอนเกร่ินนำาถึงการทำาแฟ้มสะสมผลงาน และให้ศึกษาเครื่องมือสร้างแฟ้มสะสม  

ผลงานบนอินเทอร์เน็ต เช่น E-Portfolio Online By SWAY, E-Portfolio Online 
By Admissionpremium, Portfolio By Publisher แลว้พจิารณาขอ้ดแีละขอ้ดอ้ย
ของเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ 

8.2.9 ผู้เรียนสร้างแฟ้มสะสมผลงาน ตามที่ได้ออกแบบไว้
8.2.10 ผู้เรียนแต่ละคนนำาเสนอและแบ่งปันผลงาน และควรระมัดระวังเกี่ยวกับการเผยแพร่

ข้อมูล ส่วนบุคคล 
8.2.11 ผู้เรียนจับคู่กันประเมินแฟ้มสะสมผลงานของเพื่อนโดยใช้แบบประเมินแฟ้มสะสม 

ผลงาน  และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุง
8.2.12 ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการจัดทำาแฟ้มสะสมผลงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

11กิจกรรมที่ 2 | แฟ้มสะสมผลงานโดนใจคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



9  การวัดและประเมินผล
9.1 ประเมินจากใบกิจกรรม
9.2 ประเมินจากแบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1 วิดีโอ เรื่อง “Portfolio | เคล็ดลับง่ายๆจากรุ่นพี่พิชิต TCAS”  

https://youtu.be/-QGJg7LbGFo  
10.2 วิดีโอ เรื่อง “Guide to Sway ePortfolio” 

https://youtu.be/3C6iqGz95bI 
10.3 วิดีโอ เรื่อง “Reviews admissionpremium ทำา PORTFOLIO”  

https://youtu.be/AxH1416zsxo?t=281 

11  ข้อเสนอแนะ
11.1 การทำาใบกิจกรรมที่ 2.1 ผู้สอนควรให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนบรรยายกิจกรรม 

และผลงาน ต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ได้รับจากผลงานและกิจกรรมนั้น ๆ รวมทั้งแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา 

11.2 ผู้สอนอาจหาตัวอย่างเกี่ยวกับการเขียนข้อความบรรยายที่ดีหรือน่าสนใจ ที่สามารถดึงดูด 
ผู้อ่านแฟ้มสะสมผลงานได้

11.3 ผู้สอนอาจนำาข้อความบรรยายที่อยู่ในแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนมาระดมความคิด  
เพื่อปรับปรุงการเขียนข้อความให้น่าสนใจ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น

11.4 ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนศึกษาการทำาแฟ้มสะสมผลงานจากเว็บไซต์ เช่น  
https://www.dekshowport.com,  https://www.tcasportfolio.com

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 กิจกรรมที่ 2 | แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 2.1  แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่

ให้นักเรียนเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำาแบบร่างแฟ้มสะสมผลงานของตนเอง ดังนี้
1  ปกแฟ้มสะสมผลงาน 2  ประวัติส่วนตัว
3  ประวัติการศึกษา 4  ผลงานและกิจกรรม

1  ข้อมูลในส่วนของปกแฟ้มสะสมผลงาน

ชื่อ-สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

แผนการเรียน โรงเรียน

จังหวัด สังกัด

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13กิจกรรมที่ 2 | แฟ้มสะสมผลงานโดนใจคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



2  ข้อมูลในส่วนของประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด อายุ

อีเมล

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา

ชื่อ-สกุล (บิดา) อาชีพ

เบอร์โทรศัพท์บิดา

ชื่อ-สกุล (มารดา) อาชีพ

เบอร์โทรศัพท์มารดา

ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง) อาชีพ 

เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง

ความสามารถพิเศษ

ข้อมูลอื่น ๆ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

14 กิจกรรมที่ 2 | แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



3  ข้อมูลในส่วนของประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา

ตั้งแต่ปีการศึกษา ถึง

โรงเรียน

จังหวัด ผลการเรียน

ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ตั้งแต่ปีการศึกษา ถึง

โรงเรียน

จังหวัด ผลการเรียน

ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตั้งแต่ปีการศึกษา ถึง

โรงเรียน

จังหวัด ผลการเรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15กิจกรรมที่ 2 | แฟ้มสะสมผลงานโดนใจคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



(ภาพกิจกรรม / ผลงาน)

(ภาพกิจกรรม / ผลงาน)

คำาบรรยาย

คำาบรรยาย

4  ข้อมูลในส่วนของผลงานและกิจกรรม
 คำ�แนะนำ�: ก�รเขียนบรรย�ยผลง�นและกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ได้รับจ�กผลง�นและ
กิจกรรมนั้น ๆ แสดงให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่นตั้งใจ โดยส�ม�รถเชื่อมโยงไปยังส�ข�วิช�ที่เลือกศึกษ�ต่อ 
เพื่อประกอบก�รตัดสินใจในก�รรับเข้�ศึกษ�ต่อ

(ภาพกิจกรรม / ผลงาน)

คำาบรรยาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

16 กิจกรรมที่ 2 | แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)
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สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17กิจกรรมที่ 2 | แฟ้มสะสมผลงานโดนใจคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน

ชื่อเจ้าของแฟ้มสะสมผลงาน   

 คำาชีแ้จง :  ใหนั้กเรยีนประเมนิแฟม้สะสมผลงานของเพือ่น และใหข้อ้เสนอแนะ ตามประเดน็ทีก่ำาหนด

ประเด็นการประเมิน 3 2 1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1  ความครบถ้วนขององค์ประกอบ
ในแฟ้มสะสมผลงาน

2  การจัดเรียงเนื้อหาสอดคล้องกับ
ความต้องการของสาขาที่สมัคร
เข้าศึกษา

3  เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย และแสดง
ถึงความสามารถของเจ้าของ
แฟ้มสะสมผลงานได้ชัดเจน 

4  แสดงความเป็นตัวตนและ
ทัศนคติของเจ้าของแฟ้มสะสม
ผลงาน 

4  การนำาเสนอผลงานมีความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

รวมคะแนน

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………. ผู้ประเมิน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 กิจกรรมที่ 2 | แฟ้มสะสมผลงานโดนใจ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



เกณฑ์ในการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน

3 2 1

1 ความครบถ้วนของ 
องค์ประกอบในแฟ้ม
สะสมผลงาน

เน้ือหาและองค์ประกอบ
ครบถ้วนและตรง
ประเด็น

เน้ือหาและองค์ประกอบ

ครบถ้วนและตรง
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่

เน้ือหาและองค์ประกอบ

ครบถ้วนและตรง
ประเด็นน้อย

2 การจัดเรียงเนื้อหา
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสาขาที่
สมัครเข้าศึกษา

มีการจัดลำาดับเนื้อหา
ตรงกับคุณสมบัติที่
สาขาต้องการครบ
ทุกด้าน

มีการจัดลำาดับเนื้อหา
ตรงกับคุณสมบัติที่
สาขาต้องการเป็น
ส่วนใหญ่

มีการจัดลำาดับเนื้อหา
ตรงกับคุณสมบัติที่
สาขาต้องการน้อย

3 เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย 
และแสดงถึงความ
สามารถของเจ้าของ
แฟ้มสะสมผลงาน

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย 
แสดงถึงความสามารถ
ที่เด่นชัดของเจ้าของ
แฟ้มสะสมผลงานใน
ทุกประเด็น

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย 
แสดงถึงความสามารถ
ที่เด่นชัดของเจ้าของ
แฟ้มสะสมผลงานใน
บางประเด็น

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย 
แต่ไม่แสดงถึงความ
สามารถที่เด่นชัดของ
เจ้าของแฟ้มสะสม
ผลงาน

4 การแสดงถึงตัวตนและ
ทัศนคติของเจ้าของ
แฟ้มสะสมผลงาน 

ใช้สี สำานวนภาษา และ
รูปแบบของการนำาเสนอ
บ่งบอกถึงตัวตนและ
ทัศนคติได้อย่างชัดเจน

ใช้สี สำานวนภาษา และ
รูปแบบของการนำาเสนอ
บ่งบอกถึงตัวตนและ
ทัศนคติได้บางส่วน

ใช้สี สำานวนภาษา และ
รูปแบบของการนำาเสนอ
ไม่บ่งบอกถึงตัวตนและ
ทัศนคติ

5 การนำาเสนอผลงาน
ตระหนักถึงความความ
ปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล

นำาเสนอข้อมูลโดยไม่
กระทบต่อความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น

นำาเสนอข้อมูลที่มี
เนื้อหาบางส่วนกระทบ
ต่อความปลอดภัยของ
ตนเองหรือผู้อื่น

นำาเสนอข้อมูลที่ส่ง
ผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น

ระดับคุณภาพ
 คะแนน 11-15 ขึ้นไป ดี  คะแนน 6-10 พอใช้  คะแนน น้อยกว่า 6 ต้องปรับปรุง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19กิจกรรมที่ 2 | แฟ้มสะสมผลงานโดนใจคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



1  ตัวชี้วัด
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำาเสนอ และ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย มีจริยธรรมและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ผลต่อการดำาเนินชีวิต

2  สาระการเรียนรู้
2.1 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2.2 ผลกระทบของเทคโนโลย ี

ปัญญาประดิษฐ์

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1 เข้าใจหลักการทำางานเบื้องต้นของ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
3.2 วิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ต่อการดำาเนินชีวิต

กิจกรรมที่ 3 ปัญญาประดิษฐ์  คาบที่ 17 - 22 | เวลา 6 ชั่วโมง

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.2 ทักษะการแก้ปัญหา
4.3 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.3 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6  สาระสำาคัญ
 เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เป็นเทคโนโลยีที่
สร้างความฉลาดให้กับเครื่องจักร สามารถทำางาน
แทนมนุษย์ได้ในหลายรูปแบบ จึงทำาให้ปัญญา
ประดิษฐ์มีอิทธิพลต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันของ
มนุษย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7  สื่อและอุปกรณ์
7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

3.1 ตรรกะพารวย 60

3.2 AI เรียนรู้อย่างไร 60

3.3 สอน AI 60

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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7.2 ใบความรู้
 -
7.3 อื่นๆ

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
8.1 การจัดเตรียม

8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 3.1 ตรรกะพารวย ตามจำานวนกลุ่ม
8.1.2 ใบกิจกรรมที่ 3.2 AI เรียนรู้อย่างไร ตามจำานวนผู้เรียน
8.1.3 ใบกิจกรรมที่ 3.3 สอน AI ตามจำานวนผู้เรียน
8.1.4 บัตรคำาสั่ง Tic-Tac-Toe ตามจำานวนผู้เรียน

8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
ชั่วโมงที่ 1-2
8.2.1 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนโดยเปิดเว็บไซต์ https://playtictactoe.org/ เพื่อเล่นเกม  

Tic-Tac-Toe ร่วมกบัผู้เรียนในหอ้ง จากนัน้เลอืกวธิเีลน่แบบแขง่ขนักบัเครือ่ง โดยแบง่
การเล่นเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 ให้ผู้เรียนใช้ขั้นตอนวิธีการเล่นของตนเอง และรอบที่ 2 
ใช้ขั้นตอนวิธีการเล่นจากบัตรคำาสั่ง Tic-Tac-Toe  และเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการ
เล่นด้วยตนเองกับการเล่นตามบัตรคำาสั่ง

8.2.2 ผู้สอนอธิบายเชื่อมโยงถึงกระบวนการคิดของปัญญาประดิษฐ์ว่า ในยุคแรก การตัดสิน
ใจของปญัญาประดษิฐน์ัน้ใช้วิธกีารสรา้งกฎสำาหรบัการตัดสนิใจ เช่นเดยีวกบัการตัดสนิ
ใจในการเล่นเกม Tic-Tac-Toe ตามกฎในบัตรคำาสั่ง 

8.2.3 ผูส้อนอธบิายเพิม่เตมิโดยยกตวัอยา่งกฎ เพือ่ใหป้ญัญาประดษิฐใ์ช้ในการตดัสนิใจสำาหรบั
วินิจฉัยโรคว่าเป็นปอดอักเสบหรือไม่ ดังนี้

 กฎข้อที่ 1 ถ้ามีอาการไอ และหายใจหอบ และติดเชื้อไวรัส แล้ว ปอดอักเสบ
 กฎข้อที่ 2 ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 37.5 °C แล้ว มีไข้
 กฎข้อที่ 3 ถ้ามีไข้ และอาการนานกว่า 14 วัน แล้ว ติดเชื้อไวรัส

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8.2.4 ผู้สอนใช้กฎดังกล่าวในการอภิปรายร่วมกับผู้เรียนเรื่องการให้เหตุผลโดยการอนุมาน 

ตัวอย่างคำาถาม  ถ้า มีอาการไอ หายใจหอบ มานาน 14 วัน และอุณหภูมิร่างกาย
มากกว่า 37.5 °C จะสรุปได้อย่างไร

 วิธีทำา 
 การอนุมานรอบที่ 1 ข้อเท็จจริงที่กำาหนดให้ คือ อาการไอ หายใจหอบ เป็นมา
นาน 14 วัน และอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 °C 

 จากกฎข้อที่ 2 จะทำาให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ คือ มีไข้
 ดังน้ันข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ทั้งหมด คือ อาการไอ หายใจหอบ เป็นมานาน 14 วัน 
อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 °C และมีไข้

 จากกฎข้อที่ 3 จะทำาให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ คือ ติดเชื้อไวรัส 
 ดังน้ันข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่ทั้งหมด คือ อาการไอ หายใจหอบ เป็นมานาน 14 วัน 
อุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 °C มีไข้ และติดเชื้อไวรัส
 การอนุมานรอบที่ 2

 จากกฎข้อที่ 1  ทำาให้ได้ข้อสรุปคือ ปอดอักเสบ
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า มีอาการไอ หายใจหอบ เป็นมานาน 14 วัน มีอุณหภูมิร่างกาย
มากกว่า 37.5 °C มีไข้ และติดเชื้อไวรัส ส่งผลให้ปอดอักเสบ

8.2.5 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 2.1 ปัญญาประดิษฐ์ ในหนังสือเรียน 
8.2.6 ผู้เรียนทำาใบกิจกรรมที่ 3.1 ตรรกะพารวย
8.2.7 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปการให้เหตุผลโดยการอนุมานซึ่งเป็นการแทนความรู้ 

รูปแบบหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ในยุคแรก

ชั่วโมงที่ 3-4
8.2.8 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยให้ผู้เรียนดูวิดีโอเรื่อง 

“Computer Science Field Guide: Artificial Intelligence (extended 
video)” แล้วตอบคำาถามต่อไปนี้ 

 หุ่นยนต์ทำางานอย่างไร 
 หุ่นยนต์คิดเองหรือมีผู้ควบคุมสั่งการ 
 หุ่นยนต์มีการทำางานแทนมนุษย์ในเรื่องใดบ้าง

8.2.9 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 2.1.2 นวัตกรรมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ในหนังสือเรียน 
8.2.10 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน โดยให้แต่ละคนในกลุ่มศึกษาเว็บไซต์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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หรือแอปพลิเคชันต่อไปนี้ แล้วนำาเสนอการทำางานของแต่ละโปรแกรมที่ทำาการศึกษา
ให้เพื่อนในกลุ่มฟัง

 https://www.autodraw.com 
 Voice Notes ดาวน์โหลดจาก Google play หรือ Voice Texting Pro จาก 
App Store หรือโปรแกรมอื่นที่คล้ายกัน

 Google Translate
 Luxand

8.2.11 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย และตอบคำาถามในใบกิจกรรมที่ 3.2 AI เรียนรู้
อย่างไร

8.2.12 ผูส้อนและผูเ้รียนรว่มกันอภปิรายถึงการทำางานของปญัญาประดษิฐท์ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการ
ทำางาน ของแต่ละเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน 

8.2.13 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปการทำางานของปัญญาประดิษฐ์

ชั่วโมงที่ 5 - 6
8.2.14 ผู้สอนกล่าวนำาถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของ 

เครื่องจากข้อมูล 
8.2.15 ผู้เรียนเข้าเว็บไซต์ https://teachablemachine.withgoogle.com/ เพื่อสอนให้

คอมพิวเตอร์เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาพ เสียง และท่าทาง และทำาใบกิจกรรมที่ 3.3 สอน AI 
ตอนที่ 1

8.2.16 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายการสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้เกี่ยวกับ ภาพ เสียง 
และท่าทาง

8.2.17 ผูเ้รยีนเขา้เวบ็ไซต ์https://selfdrivingcars.mit.edu/deeptraffic/ เพือ่ศกึษาและ
สอนปัญญาประดิษฐ์ให้เรียนรู้เกี่ยวกับการขับรถยนต์ และทำาใบกิจกรรมที่ 3.3 สอน 
AI ตอนที่ 2

8.2.18 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายการสอนให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้การขับรถยนต์จาก
ตัวแปรที่เป็นปัจจัยต่าง ๆ ในการขับรถยนต์ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว

8.2.19 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวคิด นวัตกรรม และผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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9  การวัดและประเมินผล
9.1 ประเมินจากใบกิจกรรม
9.2 สังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1 วิดีโอเร่ือง “Computer Science Field Guide: Artificial Intelligence (extended 

video)” https://youtu.be/ia-oYtacJHE 
10.2 https://www.autodraw.com/
10.3 https://playtictactoe.org/
10.4 https://teachablemachine.withgoogle.com/   
10.5 https://selfdrivingcars.mit.edu/deeptraffic

11  ข้อเสนอแนะ
11.1 วิดีโอ “Computer Science Field Guide: Artificial Intelligence (extended video)” 

เป็นภาษาต่างประเทศ ผู้สอนอาจอธิบายประกอบ
11.2 ใบกิจกรรมที่ 3.3 ตอนที่ 1 สามารถสอน AI ด้วยรูปแบบอื่นได้ เช่น การสอน AI ด้วยท่าทาง 

(Pose Project), การสอน AI ด้วยเสียง (Audio Project) ผู้สอนสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้
ตามความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

11.3 ใบกจิกรรมท่ี 3.3 ตอนที ่2 การปรับคา่ตัวแปรใน DeepTraffic จะสง่ผลตอ่เวลาในการ Run 
Training หากปรับค่าเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก  เช่น trainIterations เพิ่มจาก 10,000 เป็น 
100,000 จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นมากเช่นเดียวกัน ผู้สอนควรอธิบายการปรับค่าตัวแปรอย่าง 
เหมาะสม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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บัตรคำาสั่ง

อัลกอริทึม Tic-Tac-Toe

I am X… and I go first… (ให้ฉันเป็น X และฉันเริ่มต้นก่อน ในที่นี้ X คือผู้แพ้จากรอบที่ 1)
Move 1: 

Go in a corner. (ให้เลือกมุมใดมุมหนึ่ง)

Move 2:
IF the other player did not go there (ผู้เล่นอีกคนหนึ่งไม่เลือกมุมใดมุมหนึ่ง ใช่ไหม)
THEN go in the opposite corner to move 1 (ถ้าใช่  ให้เลือกมุมตรงข้าม กับการเลือกครั้ง
ที่ 1)
ELSE go in a free corner (ถ้าไม่ใช่ ให้เลือกมุมว่างที่เหลืออยู่)

Move 3:
IF there are 2 Xs and a space in a line (มี การเลือก X 2 ช่องและมีช่องว่าง 1 ช่อง ในแถว
เดียวกัน ใช่ไหม)
THEN go in that space. (ถ้ามี ให้เลือกที่ช่องว่างในแถวนั้น)
ELSE IF there are 2 Os and a space in a line (ถ้า มีการเลือก O 2 ช่อง และมี 1 ช่องว่าง 
ในแถวเดียวกัน ใช่ไหม)
THEN go in that space. (ถ้าใช่ ให้เลือกที่ช่องว่างในแถวนั้น)
ELSE go in a free corner. (ถ้าไม่ใช่ ให้เลือกมุมว่างที่เหลืออยู่)

Move 4:
IF there are 2 Xs and a space in a line (มี การเลือก X 2 ช่องและมีช่องว่าง 1 ช่อง ในแถว
เดียวกัน ใช่ไหม)
THEN go in that space. (ถ้ามี ให้เลือกที่ช่องว่างในแถวนั้น)
ELSE IF there are 2 Os and a space in a line (ถ้า มีการเลือก O 2 ช่อง และมี 1 ช่องว่าง 
ในแถวเดียวกัน ใช่ไหม)
THEN go in that space. (ถ้าใช่ ให้เลือกที่ช่องว่างในแถวนั้น)
ELSE go in a free corner. (ถ้าไม่ใช่ ให้เลือกมุมว่างที่เหลืออยู่)

Move 5: 
Go in the free space. (เลือกช่องว่างที่เหลืออยู่)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ใบกิจกรรมที่ 3.1  ตรรกะพารวย

ชื่อ-สกุล เลขที่

 คำาชี้แจง: ให้นักเรียนศึกษากฎแต่ละข้อ และให้หาข้อสรุปโดยการอนุมานว่า
“หากขยันเรียนและโชคไม่ดีจะมีเงินหรือไม่”
 กฎข้อที่ 1  ถ้าโชคดี แล้ว ถูกสลากออมสิน 
 กฎข้อที่ 2  ถ้าโชคไม่ดี แล้ว ไม่ถูกสลากออมสิน
 กฎข้อที่ 3  ถ้ามีความรู้หรือโชคดี แล้ว สอบผ่าน
 กฎข้อที่ 4  ถ้าไม่มีความรู้แต่โชคดี แล้ว สอบผ่าน
 กฎข้อที่ 5  ถ้าขยันเรียน แล้ว มีความรู้
 กฎข้อที่ 6  ถ้ามีความรู้และสอบผ่าน แล้ว มีงานทำา
 กฎข้อที่ 7  ถ้ามีงานทำาหรือถูกสลากออมสิน แล้ว มีเงิน

ข้อเท็จจริงคือ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26 กิจกรรมที่ 3 | ปัญญาประดิษฐ์ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



การอนุมานรอบที่ 1: 
 กฎที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง:

  ทำาให้ได้ข้อเท็จจริงใหม ่

  ทำาให้ได้ข้อเท็จจริงใหม ่

  ทำาให้ได้ข้อเท็จจริงใหม ่

  ทำาให้ได้ข้อสรุป 

ข้อเท็จจริงใหม่คือ 

การอนุมานรอบที่ 2: 
 กฎที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง:

  ทำาให้ได้ข้อเท็จจริงใหม ่

  ทำาให้ได้ข้อเท็จจริงใหม ่

  ทำาให้ได้ข้อเท็จจริงใหม ่

  ทำาให้ได้ข้อสรุป 

ข้อสรุปคือ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27กิจกรรมที่ 3 | ปัญญาประดิษฐ์คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ให้แต่ละกลุ่มเติมคำาตอบเกี่ยวกับโปรแกรมที่ได้ศึกษาในตารางต่อไปนี้

ใบกิจกรรมที่ 3.2  AI เรียนรู้อย่างไร

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

เลขที่

เลขที่

เลขที่

เลขที่

1

3

2

4

คำาถาม

ชื่อโปรแกรม

autodraw
Voice Notes/ 
Voice Texting 

Pro

Google 
Translate

Luxand

ความสามารถของ
โปรแกรม

การเรียนรู้ของเครื่อง
จากขอ้มลูเข้า/ข้อมลูออก

ประโยชน์สำาหรับชีวิต
ประจำาวัน

จากกิจกรรมข้างต้น นักเรียนคิดว่าปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI  คืออะไร และมีหลักการทำางานอย่างไร 
  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

28 กิจกรรมที่ 3 | ปัญญาประดิษฐ์ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



AI สามารถรู้ได้อย่างไรว่า
ภาพแต่ละภาพหมายถึงอะไร
  

จากการทดลองใช้งาน นักเรียนอาจจะพบว่า AI  
ไม่สามารถแยกประเภทของภาพได้ชัดเจน นักเรียน
คิดว่าจะต้องทำาอย่างไร AI จึงจะสามารถแยก
ประเภทของภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ตอนที่ 1 สอน AI ให้เรียนรู้ ภาพ เสียง และท่าทาง

ใบกิจกรรมที่ 3.3  สอน AI

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

เลขที่

เลขที่

เลขที่

เลขที่

1

3

2

4

ให้เข้าเว็บไซต์ https://teachablemachine.
withgoogle.com/train และเข้าไปทดลองใช้
งาน ดังนี้

1  คลิกเลือก Image Project เพื่อสอน AI  
ให้รู้จักภาพ

2  อัปโหลดภาพท่ีนักเรียนต้องการสอน AI 
โดยแยกประเภทตาม Class เช่น Class 1 
เป็นภาพ สุนัข, Class 2 เป็นภาพ แมว, 
Class 3 เป็นภาพกระต่าย

 นักเรียนสามารถอัปโหลดภาพในแต่ละ 
Class ได้หลายภาพ เช่น ภายใน Class 1 
เป็นภาพสุนัข โดยภาพที่ 1 เป็นสุนัขพันธุ์
บีเกิล ภาพที่ 2 เป็นสุนัขพันธุ์ชีวาวา

3  เมื่ออัปโหลดภาพทุก Class เรียบร้อยแล้ว 
ให้สอน AI โดยคลิกเลือก Train Model 
เพื่อให้ AI เรียนรู้ภาพที่อัปโหลด

4  เมื่อ AI ประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
นักเรียนสามารถอัปโหลดภาพอื่น ๆ  เข้าไป
เพ่ือให้ AI ตรวจสอบว่าเป็นภาพสุนัข  
ภาพแมว หรือภาพกระต่าย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

29กิจกรรมที่ 3 | ปัญญาประดิษฐ์คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



1  ปรับคา่ของตัวแปรเกีย่วกบัการขบัเคลือ่นรถยนตอ์ตัโนมัต ิเชน่ lanesSide,  
patchesAhead,  patchesBehind, trainIterations 

2  คลกิที ่ Apply Code and Reset Net   เพือ่กำาหนดค่าตัวแปรใหก้บัโปรแกรม
นำาไปใช้ในการประมวลผล

3  คลิก Run Training  เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลด้วยค่าของตัวแปรที่
กำาหนดในข้อ 2

4  เมื่อสอนเสร็จแล้วคลิกที่ Start Evaluation Run  เพื่อประเมินค่าความเร็ว
เฉลี่ยของรถยนต์

ความเร็วเฉลี่ยที่มากที่สุดที่นักเรียนทำาได้คือ    mph

 นกัเรยีนมกีารปรบัคา่ตัวแปรอยา่งไรบา้งเพือ่ใหร้ถยนตว่ิ์งไดอ้ยา่งปลอดภยั
และเร็วที่สุด

AU
TO

ตอนที่ 2 สอน AI ขับรถยนต์ 

 เปิดเว็บไซต์ https://selfdrivingcars.mit.edu/deeptraffic/  
เพื่อฝึกสอนให้รถยนต์อัตโนมัติวิ่งได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุด ดังนี้

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรเพื่อการสอนรถยนต์อัตโนมัติเพิ่มเติมได้ที่ 
https://selfdrivingcars.mit.edu/deeptraffic-documentation/

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 กิจกรรมที่ 3 | ปัญญาประดิษฐ์ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ตอนที่ 2 สอน AI ขับรถยนต์ 

 เปิดเว็บไซต์ https://selfdrivingcars.mit.edu/deeptraffic/  
เพื่อฝึกสอนให้รถยนต์อัตโนมัติวิ่งได้อย่างปลอดภัยและเร็วที่สุด ดังนี้

หมายเหตุ: สามารถศึกษาการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรเพื่อการสอนรถยนต์อัตโนมัติเพิ่มเติมได้ที่ 
https://selfdrivingcars.mit.edu/deeptraffic-documentation/

1  ตัวชี้วัด
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำาเสนอและ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยมีจริยธรรมและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ผลต่อการดำาเนินชีวิต อาชีพ สังคมและวัฒนธรรม

2  สาระการเรียนรู้
2.1 การประมวลผลแบบคลาวด์
2.2 ผลกระทบของการประมวลผล 

แบบคลาวด์

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1 อธบิายแนวคดิและความสำาคญัของการ

ประมวลผลแบบคลาวด์
3.2 ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อ

อำานวยความสะดวกในชีวิตประจำาวัน

กิจกรรมที่ 4 บริการคลาวด์ คาบที่ 23 - 24 | เวลา 2 ชั่วโมง

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

การแก้ปัญหา
4.2 ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6  สาระสำาคัญ
 การประมวลผลแบบคลาวด์ เป็นรปูแบบหนึง่
ของการให้บริการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต ซึ่งอำานวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถ
ใชง้านทรพัยากรเหลา่นัน้ไดท้กุทีท่กุเวลา โดยไมต่อ้ง
สนใจว่าทรัพยากรที่ใช้นั้นอยู่ที่ใด 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

31กิจกรรมที่ 4 | บริการคลาวด์คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



7  สื่อและอุปกรณ์
7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

4.1 รู้จักบริการคลาวด์ 60

7.2 ใบความรู้
 -
7.3 อื่นๆ

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
8.1 การจัดเตรียม

8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 4.1 รู้จักบริการคลาวด์ ตามจำานวนกลุ่ม

8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
8.2.1 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนดูวิดีโอเร่ือง “มาทำาความรู้จักกับ Cloud Computing 

กันนะ” จากนั้นตั้งคำาถามให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน เช่น
 การประมวลผลแบบคลาวด์ทำางานอย่างไร
 ข้อดีและข้อจำากัดของการประมวลผลแบบคลาวด์
 นักเรียนสามารถนำาการประมวลผลแบบคลาวดม์าประยกุตใ์ชใ้นชวิีตประจำาวนัของ
นักเรียนได้อย่างไร

8.2.2 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่ 2.2 การประมวลผลแบบคลาวด์ ในหนังสือเรียน 
8.2.3 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน จากนั้นศึกษาหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

(Dropbox, Google G-suite, Microsoft Office 365) และบันทึกลงใบกิจกรรมที่ 
4.1 รู้จักบริการคลาวด์

8.2.4 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอ และสาธิตวิธีการใช้งาน ตามหัวข้อของกลุ่มตนเอง
8.2.5 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวคิด ข้อดีและข้อจำากัดของบริการคลาวด์ประเภทต่าง ๆ  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

32 กิจกรรมที่ 4 | บริการคลาวด์ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



9  การวัดและประเมินผล
9.1 ประเมินจากใบกิจกรรม
9.2 สังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
 วิดีโอ เรื่อง “มาทำาความรู้จักกับ Cloud Computing กันนะ”  

https://youtu.be/es0JOur3qFk
 https://www.dropbox.com/th_TH
 https://gsuite.google.com/
 https://www.office.com/

11  ข้อเสนอแนะ
 ผู้สอนอาจเลือกบริการคลาวด์อื่นบนอินเทอร์เน็ต ให้ผู้เรียนศึกษานอกเหนือจากที่ยกตัวอย่างใน
กิจกรรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

33กิจกรรมที่ 4 | บริการคลาวด์คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 4.1  รู้จักบริการคลาวด์

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

เลขที่

เลขที่

เลขที่

เลขที่

1

3

2

4

หัวข้อที่ได้รับ 

หัวข้อที่ได้รับมีการให้บริการด้านใด

ข้อดี

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 กิจกรรมที่ 4 | บริการคลาวด์ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ข้อจำากัด

 
หากนักเรียนเป็นผู้พัฒนาบริการคลาวด์นี้ นักเรียนจะแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาสิ่งใด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

35กิจกรรมที่ 4 | บริการคลาวด์คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



1  ตัวชี้วัด
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำาเสนอและ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยมีจริยธรรมและ
วเิคราะหก์าร เปลีย่นแปลงเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ี
ผลต่อการดำาเนินชีวิต อาชีพ สังคมและวัฒนธรรม

2  สาระการเรียนรู้
2.1 แนวคิดและตัวอย่างอินเทอร์เน็ตของ

สรรพสิ่ง  
2.2 การออกแบบและใช้เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1 อธบิายแนวคิดและหลกัการทำางานของ

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
3.2 การออกแบบและใช้เทคโนโลยี

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง   

กิจกรรมที่ 5 โรงเรียนอัจฉริยะ คาบที่ 25 - 28 | เวลา 4 ชั่วโมง

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ

แก้ปัญหา
4.2 ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
5.1  การเขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม 

KB-IDE
5.2 กล่องสมองกล IPST-WIFI 4.0
5.3 Protocol MQTT

6  สาระสำาคัญ
 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  (Internet of 
Things: IoT) เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ
เชื่อมต่อ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้กับมนุษย์ และลด
เวลาในการทำากิจกรรมต่าง ๆ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

36 กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



7  สื่อและอุปกรณ์
7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

5.1 โรงเรียนอัจฉริยะ 60

5.2 Show Temp และ Light 40

5.3 ระบบแจ้งเตือนและควบคุม 60

5.4 (ก) ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย beebotte 120

5.4 (ข) ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย hivemq 120

7.2 ใบความรู้
 -
7.3 อื่นๆ

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
8.1 การจัดเตรียม

8.1.1 ใบกิจกรรมที่ 5.1 โรงเรียนอัจฉริยะ ตามจำานวนกลุ่ม
8.1.2 ใบกิจกรรมที่ 5.2 Show Temp และ Light ตามจำานวนผู้เรียน 
8.1.3 ใบกิจกรรมที่ 5.3 ระบบแจ้งเตือนและควบคุม ตามจำานวนผู้เรียน
8.1.4 ใบกิจกรรมที่ 5.4 (ก) ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย beebotte หรือ  

ใบกิจกรรมที่ 5.4 (ข) ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย hivemq  
ตามจำานวนผู้เรียน

8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
8.2.1 ผูส้อนนำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยถามผู้เรยีนวา่ “นักเรยีนอยากควบคมุสิง่ใดภายในบา้นโดย

ใช้โทรศัพท์มือถือบ้าง เพราะเหตุใด” และชี้ให้ผู้เรียนเห็นความสำาคัญของ IoT

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

37กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



8.2.2 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ 2.3 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ในหนังสือเรียน 
8.2.3 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำาใบกิจกรรมที่ 5.1 

โรงเรียนอัจฉริยะ
8.2.4 ผูส้อนใหผู้เ้รียนแตล่ะกลุ่มออกมานำาเสนอโรงเรยีนอจัฉรยิะ และรว่มกนัอภปิรายระบบ

การทำางานที่มีการใช้เทคโนโลยี IoT ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน หรือการใช้
ชีวิตประจำาวัน

8.2.5 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำาใบกิจกรรมที่ 5.2 Show temp และ Light
8.2.6 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเรื่องการประหยัดค่าไฟฟ้าในห้องคอมพิวเตอร์ โดย

ใช้เทคโนโลยี IoT
8.2.7 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำาใบกิจกรรมที่ 5.3 ระบบแจ้งเตือนและควบคุม
8.2.8 ผู้เรียนแต่ละกลุ่มทำาใบกิจกรรมที่ 5.4 ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต
8.2.9 ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มนำาเสนอใบกิจกรรมที่ 5.4 และแนวทางพัฒนาในอนาคต
8.2.10 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรูจ้ากการทำากจิกรรม และการใชป้ระโยชนจ์าก IoT  

9  การวัดและประเมินผล
9.1 ประเมินจากใบกิจกรรม
9.2 สังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
 https://kbide.org

11  ข้อเสนอแนะ
11.1 ผู้สอนอาจใช้กระดานแสดงความคิดเห็นออนไลน์ เช่น  Padlet เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

กระตุ้นความสนใจผู้เรียนผ่านสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ

11.2 กจิกรรมน้ีต้องการใหผู้้เรียนเขา้ใจหลักการเบือ้งตน้ของ IoT หากโรงเรยีนใดไมมี่อปุกรณ ์IoT 
สามารถเลือกทำาเฉพาะใบกิจกรรมที่ 5.1 

11.3 โรงเรียนสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ IoT อื่น เช่น KidBright, Micro:bit ในการทำากิจกรรม
แทน สำาหรับการใช้งาน KidBright แบบ IoT สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก แนวทางจัดการ
เรียนรู้ เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ): Coding with KidBright ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 https://www.kid- bright.org/kidbright/update-เอกสารเผยแพร่/
11.4 ผู้สอนอาจเลือกให้ผู้เรียนทำาใบกิจกรรมที่ 5.4 (ก) หรือ 5.4 (ข) เพียงใบกิจกรรมเดียว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

38 กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 5.1  โรงเรียนอัจฉริยะ

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

เลขที่

เลขที่

เลขที่

เลขที่

1

3

2

4

1  นักเรียนอยากให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์สามารถสั่งงานอะไรในโรงเรียนได้บ้าง

 

 

 

 
2  จากความตอ้งการในขอ้ 1 นักเรียนเลือกออกแบบเทคโนโลย ีIoT ทีใ่ช้งานภายในโรงเรยีนของนกัเรยีน

ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียนและสิ่งแวดล้อม
 2.1 เทคโนโลยี IoT ที่สร้างคือ

 

 
 2.2 ประโยชน์ของเทคโนโลยี IoT ที่จะสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง โรงเรียน และสิ่งแวดล้อม
   ประโยชน์ต่อตนเอง

 

 
   ประโยชน์ต่อโรงเรียน

 

 
   ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

39กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



 2.3 รายละเอียดของอุปกรณ์เทคโนโลยี IoT ที่จะสร้างสำาหรับโรงเรียนอัจฉริยะ 

 

 

 

 
 
 2.4 วาดภาพจำาลองการทำางานของเทคโนโลยี IoT สำาหรับโรงเรียนอัจฉริยะ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

40 กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 5.2  Show Temp และ Light

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

เลขที่

เลขที่

เลขที่

เลขที่

1

3

2

4

1  นักเรียนอยากให้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์สามารถสั่งงานอะไรในโรงเรียนได้บ้าง
1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างระบบ

1.2 กลุ่มบล็อกคำาสั่งที่ใช้

อุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

หน้าจอแสดงผล (OLED)

บล็อก ลักษณะการใช้งาน

GPIO

Display

Variables

Math

Text

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



1.3 เขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิในห้องเรียน โดยให้ทำางานตามขั้นตอนดังนี้

แปลงค่าที่รับมาจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 
เป็นองศาเซลเซียส โดย บอร์ด IPST- 
WiFi จะคำานวณโดยใช้สูตร 
ค่าอุณหภูมิ = (ค่าที่รับมา - 400) /19.5 
ค่าที่คำานวณได้จะอยู่ระหว่าง -10 ถึง 125 
องศาเซลเซียส

รับค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์
วัดอุณหภูมิไปเก็บไว้ในตัวแปร

ให้แสดงผลค่าใหม่ทุก ๆ ครึ่งวินาที 

แสดงผลบนหน้าจอแสดงผล (OLED)

2  ให้นักเรียนสร้างระบบตรวจสอบปริมาณแสงในห้องเรียนแล้วให้
แสดงผลผ่านจอแสดงผลอปุกรณท์ีใ่ชใ้นการตรวจสอบปรมิาณแสง
เชื่อมต่อผ่าน input pin  

 คำาสั่งที่ใช้แสดงผลค่าปริมาณแสง
 

 โดยแสดง ณ ตำาแหน่งที่ X  =    Y  =    

oho.ipst.ac.th/m6/5211

1

4

2

3

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

42 กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 5.3  ระบบแจ้งเตือนและควบคุม

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

เลขที่

เลขที่

เลขที่

เลขที่

1

3

2

4

1  ให้นักเรียนสร้างระบบการเปิดปิดหลอดไฟในห้องเรียน โดยกำาหนดสถานการณ์ดั้งนี้

 เมือ่นกัเรยีนเดนิเขา้มาในหอ้งใหก้ดเปดิสวติชค์วบคุมหลอดไฟแสงสวา่ง เพือ่ใหร้ะบบทำาการตรวจ
สอบแสงภายในห้องเรยีน ถา้ปรมิาณแสงต่ำากวา่ค่าทีก่ำาหนด (นกัเรยีนกำาหนดเอง)  หนว่ย 
หลอดไฟแสงสวา่งจะติดทันที แต่ถา้ปริมาณแสงสงูกวา่ค่าทีก่ำาหนด (นกัเรยีนกำาหนดเอง)  
หน่วย หลอดไฟแสงสวา่งจะดับโดยอตัโนมติั และเมือ่จะออกจากหอ้งเรยีนใหท้ำาการกดปดิสวติชค์วบคุม
หลอดไฟแสงสว่าง

1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างระบบ

อุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน

แผงวงจรตรวจจับแสง

หน้าจอแสดงผล (OLED)

หลอดไฟ LED

สวิตช์

ไฟ NeoPixel

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



1.2 กลุ่มบล็อกคำาสั่งที่ใช้

1.3 เขียนโปรแกรมให้ทำางานตามขั้นตอนดังนี้

บล็อกคำาสั่ง ลักษณะการใช้งาน

GPIO

Display

Variables

Math

Text

ตรวจสอบการกดสวิตช์ ถ้ามีการกดสวิตช์แล้ว จะ
รอจนกว่าจะปล่อย สวิตช์จะเปลี่ยนสถานะ ถ้า
เครื่องปิด จะเปลี่ยนเป็น เปิด แต่ถ้าเครื่องเปิด จะ
เปลี่ยนเป็น ปิด

เมื่อเครื่องเปิด จะแสดงสถานะที่  
จอภาพ ด้วยข้อความ “LED On” และ
จะอ่านค่าแสง ถ้ามีค่าน้อยกว่า 500 
จะเปิดไฟ แต่ถ้า มากกว่า 700 จะปิด
ไฟ แต่เมื่อเครื่องอยู่ในสถานะปิด จะ
แสดงสถานะที่ จอภาพ ด้วยข้อความ 
“LED Off”

แสดงผลค่าแสงบนหน้าจอ
แสดงผล (OLED) 

1

2

oho.ipst.ac.th/m6/5311

3

ให้ตรวจสอบและแสดงผลค่าใหม่
ทุก ๆ ครึ่งวินาที 

4

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44 กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างระบบ

อุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน

2  ใหน้กัเรยีนสรา้งระบบการเปดิปดิไฟในหอ้งเรียน โดยถา้มนีกัเรยีนเดนิเขา้มาในห้องใหไ้ฟเปดิอตัโนมติั 
และถ้าไม่มีผู้ใดอยู่ในห้องให้ไฟปิดอัตโนมัติ พร้อมควบคุมปริมาณแสง ถ้ามีแสงมากให้เปิดไฟครึ่งห้อง 
แต่ถ้าแสงสว่างน้อยให้เปิดไฟทั้งห้อง
2.1 การออกแบบระบบ

2.3 กลุ่มบล็อกคำาสั่งที่ใช้

บล็อกคำาสั่ง ลักษณะการใช้งาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



2.4 ขั้นตอนการทำางานของโปรแกรม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46 กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 5.4 (ก)  ระบบควบคมุหอ้งเรยีนผา่นอนิเทอรเ์นต็ดว้ย beebotte

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลเลขที่ เลขที่1 2

1  ให้นักเรียนสร้างระบบการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน
 (จำาลอง NeoPixel เป็นไฟแสดงสถานะของเครื่องปรับอากาศ)
 ที่สามารถควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสมาร์ตโฟนได้ โดยมีอีเวนต์ที่

ใช้งานดังนี้

oho.ipst.ac.th/m6/5411สร้างระบบควบคุม https://beebotte.com/

ตั้งค่าเชื่อมต่อกับโปรแกรม

1

2

ชื่อ wifi

Secret Key  https://beebotte.com/

รหัส wifi

ชื่ออุปกรณ์

ชื่อ Resource ที่ใช้เก็บข้อมูลใน beebotte

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



หน้าจอ OLED แสดงผล Air off เมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ 
และแสดงผล Air on เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ

3

ตัดค่าข้อความจาก beebotte

จำาลองเปิดเครื่องปรับอากาศ

จำาลองปิดเครื่องปรับอากาศ

2  ให้นักเรียนสร้างห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้อง โดยระบบควบคุมการเปิด-ปิด 
ยังสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ทั้ง 2 ห้อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48 กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 5.4 (ข)  ระบบควบคุมห้องเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย hivemq  

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลเลขที่ เลขที่1 2

1  ให้นักเรียนสร้างระบบการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน ที่
สามารถควบคุมโดยใช้อุปกรณ์ท่ีอยู่อีกห้องหน่ึง ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ 
โดยมีขั้นตอนการทำางานดังนี้
1.1 ตั้งค่าเชื่อมต่อกับ hivemq.com 

oho.ipst.ac.th/m6/5412

HOST = broker.hivemq.com
PORT = 1883
ตั้งชื่อ MQTT SUBSCRIBE (Topic) 
ต้องไม่ซ้ำากัน เช่น ชื่อโรงเรียน/ชื่ออุปกรณ์ เป็นต้น

1.2 เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องปรับอากาศ ผ่าน hivemq.com

ตรวจสอบชื่ออุปกรณ์จาก hivemq

ตรวจสอบสถานะจาก hivemq

จำาลองเปิดเครื่องปรับอากาศ

จำาลองปิดเครื่องปรับอากาศ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

49กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



3  ให้นักเรียนสร้างห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้อง โดยระบบควบคุมการเปิด-ปิด 
ยังสามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ทั้ง 2 ห้อง

ตรวจสอบการกดปุ่ม

แจ้งสถานะปิดกับ hivemq

แจ้งสถานะเปิดกับ hivemq

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50 กิจกรรมที่ 5 | โรงเรียนอัจฉริยะ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



กิจกรรมที่ 6 AR - VR คาบที่ 29 - 32 | เวลา 4 ชั่วโมง

1  ตัวชี้วัด
	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำาเสนอและ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย	 มีจริยธรรม	 และ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ผลต่อการดำาเนินชีวิต	อาชีพ	สังคม	และวัฒนธรรม

2  สาระการเรียนรู้
2.1	 แนวคดิและความสำาคัญของเทคโนโลย	ี	

AR	และ	VR
2.2	 การประยกุต์ใช้เทคโนโลย	ีAR	และ	VR

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1	 อธิบายแนวคิดและความสำาคัญของ

เทคโนโลยี		AR	และ	VR
3.2	 ค้นหาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	 AR	

และ	VR

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1	 ทักษะการวิเคราะห์
4.2	 ทักษะการแก้ปัญหา
4.3	 ทักษะการสื่อสารและการร่วมมือ

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6  สาระสำาคัญ
	 Augmented	Reality	(AR)	หรอื	ความเปน็
จริงเสริม	 เป็นการรวมสภาพแวดล้อมจริงกับวัตถุ
เสมือนเข้าด้วยกัน	 กระบวนการทำางานของ	 AR	
เป็นการนำาเข้าสภาพแวดล้อมจริงผ่านกล้องถ่ายรูป	
ซึ่งจะนำาไปแสดงเป็นฉากหลัง	 และเพิ่มวัตถุเสมือน
ซอ้นทับฉากหลงั	เพือ่ใหไ้ดภ้าพซอ้นทับทีเ่สมอืนจริง
	 Virtual	Reality	 (VR)	หรือความเป็นจริง
เสมือน	 เป็นเทคโนโลยีที่นำาเสนอภาพและเนื้อหาที่
สร้างด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อจำาลองโลกในความจริง	
โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้ใช้รู้สึกเสมือนอยู่ในสภาพ
แวดลอ้มจรงิ	ผา่นประสาทสมัผสัตา่ง	ๆ 	เชน่	การมอง
เห็น	การได้ยิน	การสัมผัส

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

51กิจกรรมที่ 6 | AR - VRคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



7  สื่อและอุปกรณ์
7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

6.1 เท่าไหร่ถึงจะพอ 60

6.2 D.I.Y.	Google	Cardboard	VR 120

7.2 ใบความรู้
-

7.3 อื่นๆ
	หนังสือเรียน	 รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เทคโนโลยี	 (วิทยาการคำานวณ)	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
8.1 การจัดเตรียม

8.1.1	 ใบกิจกรรมที่	6.1	เท่าไหร่ถึงจะพอ	ตามจำานวนผู้เรียน
8.1.2	 ใบกิจกรรมที่	6.2	D.I.Y.	Google	Cardboard	VR	ตามจำานวนกลุ่ม

8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
8.2.1	 ผู้สอนนำาเข้าสู่บทเรียนโดยให้ผู้เรียนชมวิดีโอ	 เรื่อง	 “Introducing	AR	 view”	 และ	

“Google	Earth	VR”	หรือ	 “VR	Flight	Simulator	U.S.	Air	Force”	ตามลำาดับ	
พร้อมต้ังคำาถาม	“เทคโนโลยทีีป่รากฏในวดิโีอชว่ยอำานวยความสะดวกในชีวติประจำาวนั
ได้อย่างไร”

 แนวคำาตอบ

	จำาลองการผ่าตัดของแพทย์
	จำาลองตัวอย่างสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ
	จำาลองการบินของนักบิน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

52 กิจกรรมที่ 6 | AR - VR คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



8.2.2	 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อที่	2.4	เทคโนโลยีเสมือนจริง	ในหนังสือเรียน	
8.2.3	 ผู้เรียนทำาใบกิจกรรมที่	6.1	เท่าไหร่ถึงจะพอ	
8.2.4	 ผู้สอนตั้งคำาถาม	 “กลุ่มใดใช้เงินค่ากระเบื้องและวอลเปเปอร์น้อยที่สุด”	พร้อมให้กลุ่ม 

ดังกล่าวนำาเสนอวิธีการปฏิบัติและขั้นตอนการคำานวณ	และอภิปรายร่วมกัน
8.2.5	 ผู้สอนตั้งคำาถามเพิ่มเติม	 เช่น	 	 “มีวิธีอื่นในการคำานวณค่ากระเบื้องและวอลเปเปอร์ท่ี

อยากนำาเสนออีกหรือไม่”	พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
8.2.6	 ผู้เรียนศึกษาและทำาใบกิจกรรมที่	6.2	D.I.Y.	Google	Cardboard	VR
8.2.7	 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้	และยกตัวอย่าง	AR	และ	VR	เพิ่มเติม		

9  การวัดและประเมินผล
9.1	 ประเมินจากใบกิจกรรม
9.2	 สังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1	 วิดีโอเรื่อง	“Introducing	AR	view”	https://youtu.be/uhdOzpblrm0
10.2	 วิดีโอเรื่อง	“Google	Earth	VR”	https://youtu.be/SCrkZOx5Q1M
10.3	 วิดีโอเรื่อง	“VR	Flight	Simulator	U.S	Air	Force”	https://youtu.be/18rLyCEsdOQ

11  ข้อเสนอแนะ
	 กิจกรรม	“เท่าไหร่ถึงจะพอ”	ใช้แอปพลิเคชันชื่อ	Magic	Plan	ซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
ออกแบบแปลนบ้าน	(floor	plan)	และตกแต่งภายใน	โดยแสดงผลในรูปแบบโครงสร้าง
ภาพ	3	มิติ	 ที่สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ	Andriod	 และ	 iOS	 เป็นอีกหนึ่ง 
แอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี	AR	 เข้ามาช่วยในการจับภาพและวัดขนาดของ
โครงสร้างของห้องในแต่ละมุม	 แต่ละจุด	 ท่ีประกอบไปด้วย	 ขนาด 
ความกว้าง	 ความยาว	 ความสูงหรือความลึก	 จนได้เป็นแปลนบ้าน 
แบบ	3	มิติ	ผู้สอนอาจหาแอปพลิเคชันอ่ืนท่ีมีการทำางานใกล้เคียงกัน
เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะเดียวกันได้	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

53กิจกรรมที่ 6 | AR - VRคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 6.1  เท่าไหร่ถึงจะพอ

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลเลขที่ เลขที่1 2

ให้ศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนี้
1 	 ศึกษาวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันจาก	

https://youtu.be/6k-SrZW3CLo
2 	 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	Magic	 Plan	 จาก	

App	Store	หรือ	Google	Play	แล้วติดตั้งลง
ในสมาร์ตโฟนของตนเอง

3 	 สมคัรสมาชกิในแอปพลเิคชนัและยนืยนัตวัตน
จากอีเมลท่ีใช้สมัคร	 (หากไม่สมัครจะไม่
สามารถดูแบบแปลนในรูปแบบสามมิติได้)

4 	 ให้นักเรียนใช้แอปพลิเคชัน	Magicplan	จาก
สมาร์ตโฟน	แล้วทำาการวัดขนาดรอบห้องและ
ความสูงของห้อง	 จากน้ันอ่านค่าท่ีได้จากการ
วัดแล้วทำาการคำานวณจำานวนกระเบื้องและ
วอลเปเปอร์ที่จะต้องใช้	และบันทึกข้อมูล	โดย
มีสถานการณ์ดังนี้

	 สมมุติให้นักเรียนเป็นช่างรับ
เหมาก่อสร้าง	 ซึ่งมีหน้าที่ปูกระเบื้อง
และตดิวอลเปเปอรร์อบหอ้ง	นกัเรยีน
จะต้องใช้กระเบื้องและวอลเปเปอร์
จำานวนทัง้หมดอยา่งละเทา่ใด	และจะ
ต้องจ่ายเงินซื้อ ท้ังกระเบ้ืองและ
วอลเปเปอร์เท่าใดให้ประหยัดที่สุด

หมายเหตุ กำาหนดประเภทของห้อง
เป็นหอ้งนัง่เลน่	(Living	Room)	โดย
จะต้องต้ังค่าในแอปพลิเคชันเป็น	
Living	Room

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กำาหนดให้ราคาและขนาดของวัสดุต่าง	ๆ	เป็นดังนี้

ที่ รายการ จำานวน (แผ่น) ราคาต่อแผ่น (บาท) คิดเป็นเงิน (บาท)

1 กระเบื้อง

2 วอลเปเปอร์

รวม

ขนาดของกระเบื้อง	30	x	30	ซม.	
ราคาแผ่นละ	78	บาท

วอลเปเปอร์ขนาด	90	x	200	ซม.	
ราคาแผ่นละ	1,600	บาท

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ใบกิจกรรมที่ 6.2  D.I.Y. Google Cardboard VR

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่

 คำาชี้แจง: ให้นักเรียนประดิษฐ์แว่น	 IPST	VR	Cardboard	 และสำารวจสถานที่ที่ตนเองสนใจผ่าน 
แอปพลิเคชัน	Google	Street	View	และตอบคำาถาม	ดังนี้

ตอนที่ 1 ประดิษฐ์แว่น	IPST	VR	Cardboard

วัสดุอุปกรณ์
1 	 แม่แบบ	IPST	VR	Cardboard
2 	 กระดาษลัง
3 	 เวลโครเทป	(เทปตีนตุ๊กแก)
4 	 ขวดน้ำาพลาสติกทรงมน
5 	 กาวสำาหรับติดพลาสติก

	 แม่แบบและขั้นตอนการประดิษฐ์	ชมจากวิดีโอสาธิต	oho.ipst.ac.th/m6/vr

Google	Cardboard

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ตอนที่ 2 สำารวจโลกผ่าน	Google	Street	View

1 	 ศึกษาวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันจาก	 
https://youtu.be/7IPUbwH8XT8

2 	 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน	Street	View	จาก	App	Store	หรือ	
Google	Play	แล้วติดตั้งลงในสมาร์ทโฟนของตนเอง

 คำาถาม
1 	 นักเรียนเลือกสำารวจสถานที่ใดบ้าง	เพราะอะไร

 

 

 

 

2 	 นักเรียนเห็นอะไรบ้างจากการสำารวจสถานที่ดังกล่าว

 

 

 

 

 

3 	 นักเรียนสามารถนำาเทคโนโลยี	VR	ช่วยอำานวยความสะดวกในชีวิตประจำาวันได้อย่างไร
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1  ตัวชี้วัด
	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำาเสนอและ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย	 มีจริยธรรมและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ	 
ผลต่อการดำาเนินชีวิต	อาชีพ	สังคมและวัฒนธรรม

2  สาระการเรียนรู้
2.1	 การเป็นพลเมืองดิจิทัล	
2.2	 ความฉลาดทางดิจิทัล	

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1		ปฏิบัติตนตามบทบาทของการเป็น

พลเมืองดิจิทัลยุคใหม่
3.2		ใช้ความฉลาดทางดิจิทัลในการอยู่ร่วม

กันในสังคมออนไลน์

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1	 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.2	 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.3	 ทักษะการสื่อสารและร่วมมือ

กิจกรรมที่ 7 พลเมืองดิจิทัล  คาบที่ 33 - 34 | เวลา 2 ชั่วโมง

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6  สาระสำาคัญ
	 การเป็นพลเมืองดจิทิลั	(Digital	citizenship)	
เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติที่สำาคัญของพลเมือง	ใน
การเรยีนรู้	การใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลัและ
การป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่าง	ๆ	รวมทั้งรู้จัก
เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น	 มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในโลกยุคใหม่	 ไปจนถึงผลกระทบของ
เทคโนโลยดีจิทิลัท่ีมตีอ่สงัคม	การเปน็พลเมอืงดิจทิลั
จำาเป็นต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล	 (DQ	 :	Digital	
intelligence	Quotient)	 ซึ่งครอบคลุมทั้งความรู้	
ทกัษะ	ทศันคติและค่านยิมทีจ่ำาเป็นตอ่การใชชี้วติใน
ฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์	 ทักษะการใช้สื่อและ
การเข้าสังคมในโลกออนไลน์	 มีความสามารถทาง
สังคม	 อารมณ์และการรับรู้ 	 สามารถเผชิญกับ 
ความท้าทายในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม 
เชิงบวก	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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7  สื่อและอุปกรณ์
7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

7.1 เส้นทางการเป็นพลเมืองดิจิทัล 30

7.2 ใบความรู้
-

7.3 อื่นๆ
	หนังสือเรียน	 รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เทคโนโลยี	 (วิทยาการคำานวณ)	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
8.1 การจัดเตรียม

8.1.1	 ใบกิจกรรมที่	7.1	เส้นทางการเป็นพลเมืองดิจิทัล	ตามจำานวนกลุ่ม
8.1.2	 แบบสำารวจการเป็นพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่	ตามจำานวนผู้เรียน

8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
8.2.1	 ผูส้อนนำาเขา้สูบ่ทเรียนโดยถามผู้เรียนวา่	“ในชวีติประจำาวนัของนกัเรยีนมีความเกีย่วขอ้ง

กับเทคโนโลยีดิจิทัลอะไรบ้าง	และใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นอย่างไร”	ผู้สอนเน้นย้ำาให้
ผู้เรียนทราบว่า	 ในชีวิตประจำาวัน	ผู้เรียนมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองดิจิทัล	
(Digital	Citizenship)	

8.2.2	 ผูเ้รยีนดวูดิโีอเกีย่วกับพลเมอืงดจิทิลั	โดยตัง้ประเดน็คำาถาม	“การเปน็พลเมอืงดิจทิลัยคุ
ใหม่ควรมีคุณลักษณะอย่างไร”		และร่วมกันอภิปรายประเด็นความรู้จากวิดีโอ

8.2.3	 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ	3.1	การเป็นพลเมืองดิจิทัล	และ	3.2	การป้องกันตนเองและผู้อื่น	
จากหนังสือเรียน	  แล้วร่วมกันอภิปรายแนวทางการเป็นพลเมืองดิจิทัลรวมถึง 
การป้องกันตนเองและผู้อื่น

8.2.4	 ผู้สอนถามผู้เรียนว่า	 “เมื่อผู้เรียนเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้ว	 ผู้เรียนอาจจะต้องประสบกับ
ภัยจากสังคมออนไลน์อย่างไรบ้าง”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8.2.5	 ผู้เรียนดูวิดีโอเก่ียวกับภัยคุกคามในสังคมออนไลน์	 และให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันสรุป
ประเด็นสาระที่ได้จากการดูวิดีโอ	

8.2.6	 ผู้สอนกล่าวเน้นย้ำาผู้เรียนว่า	 “การปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามในสังคม
ออนไลน์	นอกจากจะมี	 IQ	(ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา)	และ	EQ	(ความฉลาดทาง
อารมณ์)	แล้ว	ผู้เรียนจะต้องมี	DQ		(ความฉลาดทางดิจิทัล)	ด้วย”

8.2.7	 ผู้เรียนดูวิดีโอเรื่อง	“DQ	:	ความฉลาดทางดิจิทัล”	
8.2.8	 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	5-6	คน	และแต่ละกลุ่มทำาใบกิจกรรมที่	7.1	

เส้นทางการเป็นพลเมืองดิจิทัล
8.2.9	 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของผู้

เรียนในฐานะพลเมืองดิจิทัลและความฉลาดทางดิจิทัล	 และทำาแบบสำารวจการเป็น
พลเมืองดิจิทัลยุคใหม่เพื่อประเมินผู้เรียน		

9  การวัดและประเมินผล
9.1	 ประเมินจากการทำากิจกรรม
9.2	 สังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
9.3	 ประเมินจากแบบสำารวจการเป็นพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1	 วิดีโอเกี่ยวกับพลเมืองดิจิทัล

	 https://www.youtube.com/watch?v=u9ASzo-m2qo
	 https://www.youtube.com/watch?v=NbjF3Ei-WNs
	 https://www.youtube.com/watch?v=Xi8O6dIxPzY

10.2	 วิดีโอเกี่ยวกับภัยคุกคามในสังคมออนไลน์	
	 https://www.youtube.com/watch?v=9ITCQ67274Q	
	 https://www.youtube.com/watch?v=ZosESE-5N48	
	 https://www.youtube.com/watch?v=HhMfUmT3EHU

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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10.3	 วิดีโอเรื่อง	“DQ	:	ความฉลาดทางดิจิทัล”	
	 https://youtu.be/1IwZLH82PYM

10.4	 วิดีโอเรื่อง	“ชัวร์ก่อนแชร์	:	ภูมิคุ้มกันโซเชียล	2562”
	 https://www.youtube.com/watch?v=J90Xx0LusAg

11  ข้อเสนอแนะ
	 ผู้สอนเลือกวิดีโอให้ผู้เรียนชมตามความเหมาะสมกับบริบทเวลาในการจัดการเรียนรู้
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ใบกิจกรรมที่ 7.1  เส้นทางการเป็นพลเมืองดิจิทัล

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลเลขที่ เลขที่3 3

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลเลขที่ เลขที่1 1

ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลเลขที่ เลขที่2 2

ผู้เล่น คณะลูกขุน

 คำาชี้แจง: ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม	 แบ่งเป็นสองกลุ่มย่อย	 คือกลุ่มผู้เล่นและคณะลูกขุน	 โดย 
กลุ่มผู้เล่นมี	2-3	คน	แต่คณะลูกขุนจะต้องมี	3	คนเท่านั้น

กติกาการเล่น

1 	 ผู้เล่นจะต้องเดินทางตามเส้นทาง	ไปยังจุดหมายเพื่อเป็นพลเมืองดิจิทัล
2 	 ในแต่ละรอบผู้เล่นจะต้องผลัดกันเดิน
3 	 ก่อนการเดินทุกคร้ังผู้เล่นแต่ละคนจะต้องหยิบ	 “บัตรสถานการณ์”	 จากกอง	 และตอบคำาถาม 

ที่อยู่ภายในบัตรคำาถามนั้นว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่	
4 	 คณะลูกขุนทั้ง	3	คน	จะตัดสินคำาตอบ	หากคณะลูกขุนเห็นด้วยอย่างน้อย	2	ใน	3	คน	จะถือว่า 

ผู้เล่นตอบคำาถามถูกต้อง	และให้ทอยลูกเต๋า	เพื่อสุ่มจำานวนช่องในการเดิน
5 	 แต่หากคณะลูกขุนไม่เห็นด้วยอย่างน้อย	2	ใน	3	จะไม่สามารถทอยลูกเต๋า	เพื่อสุ่มจำานวนช่องใน

การเดินของรอบนั้น	ๆ	ได้	
6 	 ผู้เล่นคนใดเดินทางถึงจุดหมายเป็นคนแรก	จะถือว่าเป็นผู้ชนะ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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สถานการณ์ที่ 1

แนวคำตอบแนวคำตอบ

 กิ๊กกั๊กใหเพื่อนสนิทคือพีชชี่ สั่งซื้อเสื้อผาจากรานคาออนไลน โดยใชหมายเลข
บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรเครดิตของตนในการชำระคาสินคา และพีชชี่ไมลบขอมูล
ใด ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอรของตนหลังจากซื้อสินคาเสร็จสิ้นแลว

ขาดความเขาใจดานการปกปองขอมูลสวนบุคคล เชน หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
ขอมูลบัตรเครดิต 

สถานการณ์ที่ 2

แนวคำตอบแนวคำตอบ

 แมนไดสนทนากับหญิงสาวคนหนึ่งในสื่อสังคมออนไลนโดยที่ไมเคยพบหนากัน
มากอน ในการสนทนาบอยครั้ง หญิงสาวจะบอกกลาวถึงปญหาดานการเงินของตนเอง เชน 
ไมมีเงินจายคาเทอม แมนจึงโอนเงินใหหญิงสาว

ขาดทักษะในดานความปลอดภัยในโลกดิจัล ถูกลอลวงดวยเนื้อหา หรือคำพูดทำใหถูกหลอก
และเสียทรัพย

สถานการณ์ที่ 3

แนวคำตอบแนวคำตอบ

 วีวี่เปดระบบการสแกนใบหนาในการเขาใชงานสมารตโฟนของตนเองเพื่อสะดวกตอ
การเขาใชงานในแตละครั้งแทนการใชรหัสผานในการใชงาน

มีความรู ความเขาใจในเทคโนโลยีสมัยใหม เชน เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ และ สามารถใชงาน
ไดอยางเกิดประโยชนกับตนเอง

สถานการณ์ที่ 4

แนวคำตอบแนวคำตอบ

 เอกสิทธิ์ลงชื่อเขาใชงานเฟซบุกที่รานอินเทอรเน็ตคาเฟ และเบราวเซอรแจงเตือน
ใหบันทึกรหัสผาน เอกสิทธิ์จึงทำการคลิกปุมบันทึกรหัสผานเอาไว จะไดไมตองกรอกรหัสผาน
และเขาใชงานไดเลยในครั้งตอไป

ขาดความเขาใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของรหัสผาน ซึ่งอาจเสียงตอการถูกโจรกรรม 
หรือสวมรอยเปนตนเองจากการใชงานที่ไมระมัดระวัง

ตัวอย่างบัตรสถานการณ์

ดาวน์โหลดไฟล์สื่อกิจกรรมที่	7.1	
เส้นทางการเป็นพลเมืองดิจิทัลทั้งหมดได้ที่	oho.ipst.ac.th/m6/DL

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แบบสำารวจพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่

 คำาชี้แจง : 	ให้นักเรียนตอบคำาถามต่อไปนี้
1 	 ให้นักเรียนสำารวจตัวเองแล้วตอบคำาถามโดยเขียนเครื่องหมาย	  ลงในช่องควรปฏิบัติ	 หรือ	 

ไม่ควรปฏิบัติ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่

ที่ รายการ
การปฏิบัติ

ควร ไม่ควร

1 ตั้งรหัสผ่านอีเมลโดยใช้วันเดือนปีเกิด

2 เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งานบัญชีออนไลน์ทุก	6	เดือน

3 เปิดเผยข้อมูลหมายเลขบัตรประจำาตัวประชาชนในเฟซบุ๊กส่วนตัว

4
ตอบรับอีเมลและกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ทันทีที่ได้รับอีเมล
แจ้งว่าได้รับเงินรางวัล	100,000	บาท

5
ยืนยันความเป็นตัวตนและตอบตกลงในเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ที่มีการขอ
อนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

6
หลังการติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือ	คลิกเลือกถัดไป	เพื่อตกลงและ
อนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลในเครื่องได้

7
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะในการโอนเงิน	ชำาระเงิน	หรือทำาธุรกรรม
ออนไลน์

8
กำาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างจำากัดและระมัดระวังการโพสต์
ข้อความแบบ	“สาธารณะ”

9 ลงชื่อออกจากระบบทุกครั้งหลังเลิกใช้งานโซเชียลมีเดีย

10 อัปเดตระบบของแพลตฟอร์ม	เช่น	เฟซบุ๊ก	ไลน์	ไอจี	อย่างสม่ำาเสมอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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2 	 นักเรียนจะมีวิธีปกป้องความเป็นส่วนตัวของตัวเองในโลกออนไลน์ได้อย่างไร
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กิจกรรมที่ 8 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ คาบที่ 35 - 36 | เวลา 2 ชั่วโมง

1  ตัวชี้วัด
	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำาเสนอและ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย	 มีจริยธรรมและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ผลต่อการดำาเนินชีวิต	อาชีพ	สังคมและวัฒนธรรม

2  สาระการเรียนรู้
2.1	 จริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
2.2	 กฎหมายคอมพิวเตอร์	

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1	 ใชค้อมพวิเตอรส์ำาหรบัการเปน็พลเมอืง

ดิจิทัลอย่างมีจริยธรรม
3.2	 เข้าใจการกระทำาผิดเกี่ยวกับกฎหมาย

คอมพิวเตอร์	

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1	 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.2	 ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4.3	 ทักษะการสื่อสารและร่วมมือ

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6  สาระสำาคัญ
	 การอยู่ในสงัคมออนไลน	์ผู้ใช้จำาเป็นจะต้องมี
จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความรับผิดชอบ	
การรู้ เ ท่าทันการหลอกลวงและอาชญากรรม 
ที่อาจเกิดขึ้น	 การป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ 	 
กฎหมายคอมพิวเตอร์	 เช่น	พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 พ.ศ.	 2560	 
พระราช บัญญั ติ คุ้ ม ค รองข้ อมู ลส่ วนบุ คคล	 
พ.ศ.	 2562	 โดยหากผู้ ใช้มีความเข้าใจ	 และ
ระมัดระวังไม่ให้กระทำาความผิดเกี่ยวกับการใช้งาน
จะช่วยให้สังคมมีความสุข

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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7  สื่อและอุปกรณ์
7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

8.1 จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ใกล้ตัว 120

7.2 ใบความรู้
-

7.3 อื่นๆ
	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2560	
	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
8.1 การจัดเตรียม

8.1.1	 ใบกิจกรรมที่	8.1	จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ใกล้ตัว	ตามจำานวนกลุ่ม

8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
8.2.1	 ผูส้อนนำาเขา้สูบ่ทเรยีนโดยยกตวัอยา่งสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั	ทีเ่กีย่วกบัการใช้

คอมพวิเตอรห์รอืเทคโนโลย	ีและสง่ผลใหเ้กดิการกระทำาความผิดกฎหมายหรอืจรยิธรรม
ทางด้านคอมพิวเตอร์	โดยให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปราย	และเสนอข้อคิดเห็น

8.2.2	 ผู้สอนแบง่ผูเ้รยีนออกเปน็กลุม่	กลุม่ละ	3	-	4	คน	ค้นหาสถานการณ์อ่ืน	ๆ 	ทีผู้่เรยีนสนใจ	
และแสดงบทบาทสมมตจิากสถานการณ์นัน้	เพือ่เชือ่มโยงใหเ้หน็ถงึการกระทำาความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	รวมทั้งบทลงโทษ	จากนั้นนำามาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน	

8.2.3	 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ	3.3	กฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิทัล	ในหนังสือเรียน	
8.2.4	 ผู้เรียนทำาใบกิจกรรมที่	8.1	จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ใกล้ตัว
8.2.5	 ผู้สอนร่วมกับผู้เรียนอภิปรายสรุปเกี่ยวกับกฎหมายและมารยาทในการใช้งาน

คอมพิวเตอร์	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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9  การวัดและประเมินผล
9.1	 ประเมินจากการทำากิจกรรม 
9.2	 สังเกตพฤติกรรมจากการทำางานร่วมกัน

10  สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1	 วิดีโอเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2560

10.1.1	 วิดีโอเรื่อง	“เรื่องควรรู้	พ.ร.บ.	คอม”	https://youtu.be/HLs-nS2cH1U
10.1.2	 วิดีโอเรื่อง	“พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์	2560	ฉบับเข้าใจง่าย”	 

https://youtu.be/LwMSsneKuzc
10.1.3	 วิดีโอเรื่อง	“พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	ฉบับปรับปรุงแก้ไข	พ.ศ.	2560”
	 https://youtu.be/Ie0YHG2rjMQ

10.2	 วิดีโอเกี่ยวกับความแตกต่างของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2560
10.2.1	 วิดีโอเรื่อง	“สรุปประเด็นสำาคัญxความแตกต่าง	พรบ.คอมฯปี50vsปี60”
	 https://youtu.be/0RGa8qgsb3c
10.2.2	 วิดีโอเรื่อง	“เปรียบเทียบ	พ.ร.บ.	คอมพิวเตอร์ใน	ปี	2550	และ	2560”
	 https://youtu.be/n1cy2kB_wCs
10.2.3	 วิดีโอเรื่อง	“ความแตกต่างของ	พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	ปี	2550	และ	2560”
	 https://youtu.be/etxwU6RRMY4

10.3	 วิดีโอเรื่องการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
10.3.1	 วิดีโอเรื่อง	“แชร์ข้อมูลบิดเบือนผ่านโซเซียลมีความผิด	พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	วันที่	3	

มิถุนายน	2561	ข่าวค่ำา	#NBT2HD”	https://youtu.be/LWjC3lBSAJU
10.3.2	 วิดีโอเรื่อง	“รายงาน	พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	กับการเผยแพร่ข้อมูลลามกอนาจาร”
	 https://youtu.be/8Y9Iu1-2PQU
10.3.3	 วิดีโอเรื่อง	“10	พฤติกรรมเสี่ยงคุก	พรบ.คอมพิวเตอร์	โดย	ปอท.	โพสต์ต้องคิด	

คลิกเสี่ยงคุก”	https://youtu.be/Q5ADlR7srvo
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10.4	 วิดีโอเรื่องการกระทำาความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
10.4.1	 วิดีโอเรื่อง	“กฏหมายทางคอมพิวเตอร์	-	โหลดไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์”
	 https://youtu.be/7B1aqypgSNs
10.4.2	 วิดีโอเรื่อง	“จับละเมิดลิขสิทธิ์	“การ์ตูนริลัคคุมะ”(คลิปข่าว)”
	 https://youtu.be/dUbLnoKLOlo
10.4.3	 วิดีโอเร่ือง	“ปอศ.แถลงจับกุม	“ซอฟต์แวร์”	และ	“สินค้าละเมิดลิขสิทธ์ิ”	|	ข่าวช่อง	8”	

https://youtu.be/SUKwfP9EGbw
10.5	 วิดีโอเรื่อง	“ชัวร์ก่อนแชร์	:	Cover	เพลงลง	YouTube	คือการละเมิดลิขสิทธิ์จริงหรือ?”
	 https://youtu.be/npihcWpN51M
10.6	 วิดีโอเรื่อง	“ประเทศไทยละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	ติดอันดับ	7	ในเอเชีย”
	 https://youtu.be/6CUrA1n9y7o

11  ข้อเสนอแนะ
11.1	 ผู้สอนอาจเลือกวิดีโอให้ผู้เรียนดูได้ตามความเหมาะสมกับบริบทเวลาในการจัดการเรียนรู้
11.2	 ผู้สอนอาจนำาข่าวที่กำาลังเป็นกระแสมาใช้เป็นกรณีศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70 กิจกรรมที่ 8 | จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



“แสบออนไลน์ !!! เปิดเว็บขายมือถือ ส่งปลากระป๋องให้ลูกค้า”
ชายหนุ่มสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ขายของ	เพื่อนำา

สินค้ามาเสนอขายทางหน้าเว็บ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	กล้องถ่ายรูป	มือถือ	ไอแพด	และธนบัตร
สะสมของประเทศต่าง	ๆ	 ระยะแรกส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตาม
ปกติ	 แต่มาช่วงหลังชายหนุ่มสั่งสินค้าจากผู้ขายอีกรายแต่ 
ผูข้ายสนิคา้เบ้ียว	ไมส่ง่สนิค้ามาให้	เงนิทีล่งทุนไปตอ้งสญูเปลา่	
จงึคดิหาเงนิคนืด้วยการประกาศขายสินค้า	เม่ือลกูค้าสัง่สนิค้า
และโอนเงินมาแล้ว	จะส่งของอย่างอื่นไปให้	เช่น	กล้วยหอม
แทนมือถือไอโฟน	ปลากระป๋องแทนกล้อง	จนมาช่วงหลัง	ๆ	

เมื่อรับเงินก็จะไม่ส่งสินค้าเลย	ซึ่งลูกค้าที่ถูกเบี้ยวไม่ส่งสินค้าให้มีประมาณ	50	รายทั่วประเทศ	ที่
ต้องทำาเช่นนี้เพราะต้องหาเงินไปเลี้ยงลูกอายุ	2	เดือน

ที่มาของข่าว	http://www.thairath.co.th/content/579800

“แม่ค้าวุ้นโดราเอมอน”
	 เจ้าของเพจ	วุ้นละมุน	นำาวุ้นลายการ์ตูนโดราเอมอน	จำานวน	2	ชิ้น	ที่ลูกค้าสั่งทำาอ้างว่าจะ
เลี้ยงวันเกิดให้ลูกฝาแฝด	 แต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงกลับถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 และตัวแทนลิขสิทธิ์ 
โดราเอมอนจบั	แลว้พาไปเจรจาไกลเ่กลีย่ทีส่ถานตีำารวจ	โดยเจา้ของเพจยอมจา่ยเงนิจำานวนหนึง่
เป็นหลักหมื่น	เพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์	ซึ่งต้องไปหยิบยืมมาจ่ายในวันที่เกิดเรื่อง
เลย	เพื่อแลกกับการที่ไม่ต้องเสียเวลาต่อสู้คดีในชั้นศาล

ที่มาของข่าว	http://www.thairath.co.th/content/579800

ตัวอย่างกรณีศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

71กิจกรรมที่ 8 | จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 8.1  จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ใกล้ตัว

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

เลขที่

เลขที่

เลขที่

เลขที่

1

3

2

4

1 	 ให้นักเรียนศึกษากฎหมายการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ฐานความผิดลงในตาราง

ลักษณะการใช้งาน
บทลงโทษ ไม่มีบท

ลงโทษโทษจำาคุก โทษปรับ ทั้งจำาทั้งปรับ

A
ใช้ไอดีหรือรหัสผ่านของผู้อื่นไปดูข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อื่น

B
ขโมยข้อมูลของผู้อื่นไปใช้เพื่อเป็น
ประโยชน์ของตัวเอง/หากำาไร/กลั่นแกล้ง

C
ส่งอีเมลลูกโซ่โดยไม่บอกที่มาหรือส่ง
อีเมลโฆษณาขายของที่ผู้รับไม่ต้องการ

D
โพสต์ข้อความหรือทำาเว็บไซต์หมิ่น
สถาบันเบื้องสูง

E
อัปโหลดรูปลามกอนาจารบน
อินเทอร์เน็ต

F ปล่อยข่าวให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวาย

G
กดแชร์	Line,	Facebook,	Twitter	
เพื่อส่งต่อข้อความที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย

H
ตัดต่อภาพไปเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
ทำาให้เจ้าของภาพเสียหาย/อับอาย

I แก้ไขหรือลบเนื้อหาในไฟล์ของผู้อื่น

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

72 กิจกรรมที่ 8 | จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



2 	 พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้	

	 โฟล์คกับจัมโบ้ไปร้านคอมพิวเตอร์คาเฟ่ในหมู่บ้านเพื่อทำารายงานและเข้าใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ต	โดยโฟลค์เขา้ใชง้านเฟซบุก๊แลว้พบว่าเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีก่ำาลงัใชง้านขณะนัน้	
ผูใ้ชค้นก่อนยังไมล่งช่ือ	ออกจากระบบ	โฟลค์จงึเขา้ไปดขูอ้มลูในเฟซบุก๊	ปรากฏว่าเปน็เฟซบุก๊
ของไผ่ซึ่งเป็นคนที่เคยแย่งแฟนของตน	 ในอดีต	 	 โฟล์คจึงเข้าไปดูข้อมูลของไผ่แล้วบันทึก
รปูภาพของไผล่งในเครือ่งคอมพวิเตอร	์ตอ่มาโฟลค์คิดทีจ่ะลา้งแค้นไผ่	ทีเ่คยแย่งแฟนของตน	
จงึใหจ้มัโบต้ดัตอ่ภาพของไผ่	โดยนำาใบหนา้ของไผ่ไปใสใ่นภาพ	ลามกอนาจาร	แลว้ส่งใหเ้จีย๊บ
ทางไลน์	ต่อมาเจี๊ยบส่งภาพตัดต่อของไผ่ให้กับนิดแต่นิดไม่ส่งต่อ

	 จากสถานการณ์ข้างต้นมีการกระทำาผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์	
หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	หรือไม่	และมีบทลงโทษอย่างไร

ผู้กระทำาความผิด ฐานความคิด บทลงโทษ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

73กิจกรรมที่ 8 | จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



3 	 พิจารณาประเด็นต่อไปนี้	

1

3

2

4

ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์ชื่อผู้
สร้างสรรค์	ชื่อนักแสดง	บุคคล

นำาคลิปวิดีโอจากยูทูป	มาเก็บไว้ที่
บล็อกของตนเอง

ดัดแปลงรูปภาพหรือผลงานที่นำามาใช้
แล้วให้เครดิตเจ้าของภาพหรือผลงาน

นำาภาพจากอินเทอร์เน็ต
มาโพสต์ว่าเป็นภาพที่ตนเองถ่าย

5 โพสต์วิดีโอลงในสังคมออนไลน์

6

8

7

9

การเรียกดูและฟังซ้ำา	ภาพยนตร์/	เพลง
ผ่านหน่วยความจำาคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเพลงจากอินเทอร์เน็ต	
มาฟัง	แต่ไม่ได้แชร์ต่อให้เพื่อน

การจำาหน่ายต้นฉบับหรือสำาเนางานที่มี
ลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นของมือสอง	เช่น	ภาพ
เขียนหรือหนังสือ

นำาภาพที่มีลิขสิทธิ์มาส่งในข้อความ
ส่วนตัว

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

74 กิจกรรมที่ 8 | จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



	 จากประเด็นข้างต้นให้บันทึกสิ่งที่ทำาได้	และประเด็นผิดลิขสิทธิ์พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง

สิ่งที่ทำาได้

ประเด็นผิดลิขสิทธิ์ ควรทำาอย่างไรให้ถูกต้อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75กิจกรรมที่ 8 | จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



1  ตัวชี้วัด
	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำาเสนอและ
แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัย	 มีจริยธรรมและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมี
ผลต่อการดำาเนินชีวิต	อาชีพ	สังคมและวัฒนธรรม

2  สาระการเรียนรู้
2.1	 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับ

อาชีพ
2.2	 ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ	
2.3	 อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร	
2.4	 อาชีพที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

3  จุดประสงค์ ให้ผู้เรียนสามารถ
3.1	 อธิบายลักษณะของอาชีพที่เกี่ยวข้อง

กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3.2	 วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของอาชีพ

ที่ต้องปรับตัวในอนาคต

กิจกรรมที่ 9 อนาคตของฉัน คาบที่ 37 - 40 | เวลา 4 ชั่วโมง

4  ทักษะและกระบวนการ
4.1	 ทักษะในการทำางานร่วมกัน
4.2	 ทักษะการคิดวิเคราะห์
4.3	 ทักษะการสื่อสาร

5  ความรู้เดิมที่นักเรียนต้องมี
 -

6  สาระสำาคัญ
	 เทคโนโลยีส่งผลกระทบตอ่การดำาเนนิชีวติใน
สงัคม	โดยเทคโนโลยีทีจ่ะขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลง
ครั้งนี้	 เช่น	 ปัญญาประดิษฐ์	 เทคโนโลยีการแพทย์	 
หุ่นยนต์	และเทคโนโลยีวัสดุ	 	งานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ที่เทคโนโลยีเหล่านี้จะเข้ามาทดแทน	 เช่น	 งาน
เอกสาร	งานประจำาที่ทำาซ้ำา	ๆ	และงานที่ไม่ต้องการ
การตัดสินใจท่ีซับซ้อน	 ผู้ที่เข้าไม่ถึงหรือไม่เข้าใจใน
ศกัยภาพของเทคโนโลยจีะเสยีเปรยีบผูอ้ืน่	ทำาให้เกดิ
ปัญหาความเลื่อมล้ำาทางเทคโนโลยีท่ีจะทวีความ
รุนแรงมากยิ่งขึ้น	 และอาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบอาชีพในอนาคต	ทุกคนจึงควรเรียนรู้ความ
ก้าวหน้า	ข้อดี	ข้อจำากัดของเทคโนโลยี	เพื่อนำามาส่ง
เสริมอาชีพที่มีอยู่และวางแผนอาชีพที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

76 กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉัน คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



7  สื่อและอุปกรณ์
7.1 ใบกิจกรรม

ใบกิจกรรมที่ เรื่อง เวลา (นาที)

9.1 อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 60

9.2 อาชีพของฉัน 120

9.3 AI	VERSUS	HUMAN 60

7.2 ใบความรู้
-

7.3 อื่นๆ
	หนังสือเรียน	รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 เทคโนโลยี	 (วิทยาการคำานวณ)	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8  แนวทางการจัดการเรียนรู้
8.1 การจัดเตรียม

8.1.1	 ใบกิจกรรมที่	9.1	อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ตามจำานวนผู้เรียน
8.1.2	 ใบกิจกรรมที่	9.2	อาชีพของฉัน	ตามจำานวนผู้เรียน
8.1.3	 ใบกิจกรรมที่	9.3	AI	VERSUS	HUMAN	ตามจำานวนกลุ่ม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

77กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉันคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



8.2 ขั้นตอนการดำาเนินการ
8.2.1	 ผู้สอนตั้งคำาถามให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน	เช่น

	นักเรียนเคยนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำางานหรือไม่	อย่างไร
	อาชีพที่นักเรียนต้องการจะเป็นในอนาคต	 สามารถนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการทำางานได้หรือไม่	อย่างไร
	อาชีพใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง

8.2.2	 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ	4.1	อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และหัวข้อ	
4.2	การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับสังคมและอาชีพ	ในหนังสือเรียน	

8.2.3	 ผู้เรียนทำาใบกิจกรรมที่	9.1	อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และร่วมกันอภิปรายถึง
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทำางาน

8.2.4	 ผู้เรียนดูวิดีโอเรื่ิอง	“Will	robots	take	our	jobs?	|	CNBC	Explains”
8.2.5	 ผู้สอนยกตัวอย่างอาชีพเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายว่า	ในอนาคต

อาชีพใดที่ปัญญาประดิษฐ์จะมีโอกาสเข้ามาทำางานแทนได้	และเป็นงานส่วนใด	เช่น	
พนักงานเก็บเงิน	ผู้พิพากษา

8.2.6	 ผู้เรียนศึกษาหัวข้อ	4.3	ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ	และ	4.4	การทำางานร่วม
กับเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ	ในหนังสือเรียน	  จากนั้นทำาใบกิจกรรมที่	9.2	
อาชีพของฉัน	และอภิปรายร่วมกัน

8.2.7	 ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม	กลุ่มละ	3	-	4	คน	แจกเกม	AI	VERSUS	HUMAN	ให ้
ผู้เรียนอ่านกติกาการเล่นเกม

8.2.8	 ผู้สอนทบทวนกติกาการเล่นเกม	ให้ผู้เรียนเล่นเกม	AI	VERSUS	HUMAN	และ 
ทำาใบกิจกรรมที่	9.3	AI	VERSUS	HUMAN

8.2.9	 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุป	การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีกับอาชีพ	 
ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ	

9  การวัดและประเมินผล
9.1	 ประเมินจากการทำากิจกรรม
9.2	 สังเกตพฤติกรรมจากการทำางาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

78 กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉัน คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



10  สื่อและแหล่งข้อมูล
10.1	 	วิดีโอเรื่อง	“Will	robots	take	our	jobs?	|	CNBC	Explains”
	 https://youtu.be/a-7Azih0D98

11  ข้อเสนอแนะ
11.1	 ผู้สอนสามารถเลือกทำาบางกิจกรรม	 หรือให้ทำานอกเวลา	 หากเวลาในการจัดการเรียนรู้ 

ในห้องเรียนไม่เพียงพอ
11.2	 การตอบคำาถามในใบกจิกรรมที	่9.1	–	9.3		ผูส้อนอาจใหแ้ตล่ะกลุม่เขยีนคำาตอบลงในเวบ็ไซต์

หรือบริการต่าง	 ๆ	 ที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือใช้งานร่วมกันได้	 เช่น	Google	
docs,		www.padlet.com

11.3	 ผูส้อนอาจยกตวัอยา่งสถานการณปั์จจบุนัใหผู้้เรียนพิจารณา	การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี
กบัอาชพี	ผลกระทบของเทคโนโลยีกบัอาชพี	อาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร		
อาชีพที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

11.4	 หากมีเวลาเพียงพอ	ผู้สอนควรให้ผู้เรียนอภิปรายประเด็นในแบบฝึกหัดท้ายบทจากหนังสือ
เรียน	หรือแทรกไปในกิจกรรมอื่นเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
กับอาชีพ	ผลกระทบของเทคโนโลยีกับอาชีพ

	11.5	 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	อาจนำาคำาถามชวนคิดมาอภิปราย
	11.6	 วิดีโอเรื่อง	“Will	robots	take	our	jobs?	|	CNBC	Explains”	มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้สอนอาจอธิบายประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับผู้เรียน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

79กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉันคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 9.1  อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่

ตอนที่ 1 คำาชี้แจง: ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพหรือตำาแหน่งงานภายในโรงเรียน	3	ตัวอย่าง	พร้อม
อธิบายว่า	อาชีพหรือตำาแหน่งงานเหล่านี้	ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำางานอย่างไร

1  

 

2  

 

3  

 

ตอนที่ 2 ให้นักเรียนยกตัวอย่างอาชีพอื่นที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการทำางาน	 และช่วย
อย่างไร

ตอนที่ 3 ให้นักเรียนค้นหาปริมาณความต้องการของตำาแหน่งงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อม
ทั้งอภิปรายถึงแนวโน้มและการพยากรณ์อาชีพเกิดใหม่ในอนาคต

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

80 กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉัน คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



ใบกิจกรรมที่ 9.2  อาชีพของฉัน

ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่

1 	 รับบัตรสถานการณ์จากครูแล้วตอบคำาถามต่อไปนี้		

	อาชีพดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์อย่างไร

	ในอนาคตอาชีพดังกล่าวควรนำาปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้อย่างไร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

81กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉันคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



2 	 ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลต่อไปนี้
	 2.1	 ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน
  	 อาชีพที่สนใจ

   

   

   
  	 ความถนัด/ความสามารถพิเศษ

   

   

   

   

  	 บุคลิกภาพ

   

   

   

   

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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	 2.2	 จากข้อมูลในข้อ	2.1	ให้นักเรียนวิเคราะห์และตอบคำาถามต่อไปนี้
	 	 อาชีพที่เหมาะสมและคาดว่าทำาแล้วประสบความสำาเร็จ	คือ

  

	 2.3	 จากข้อ	2.2	นักเรียนคิดว่าแนวโน้มของอาชีพนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร	ควรปรับตัวและ
	 	 นำาเทคโนโลยีมาต่อยอดช่วยในการทำางานอย่างไร

ความรู้และทักษะที่จำาเป็น
ในการประกอบอาชีพ

ความรู้และทักษะที่นักเรียนมี
ความรู้และทักษะที่ต้อง

พัฒนาเพิ่มเติม

แนวโน้มของอาชีพนี้ในอนาคต
การปรับตัวและนำาเทคโนโลยี
มาต่อยอดช่วยในการทำางาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

83กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉันคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



บัตรสถานการณ์กิจกรรมที่  9.2

อาชีพ

ครู

อาชีพ

เกษตรกร

อาชีพ

 
ทนายความ

อาชีพ

 
ค้าขาย

อาชีพ

ล่าม/แปลภาษา

อาชีพ

 
โปรแกรมเมอร์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

84 กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉัน คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ใบกิจกรรมที่ 9.3  AI VERSUS HUMAN

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

ชื่อ-สกุล

เลขที่

เลขที่

เลขที่

เลขที่

1

3

2

4

 คำาชี้แจง : 	ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเล่นเกม	AI	VERSUS	
HUMAN	เมือ่จบเกมใหผู้เ้รยีนรว่มกนัอภปิรายเพือ่ตอบ
คำาถามต่อไปนี้

 ปัญญาประดิษฐ์เหมาะกับอาชีพที่มีลักษณะ
งานแบบใด	

 นักเรียนมีแนวปฏิบัติเพื่อให้มนุษย์สามารถ
ทำางานร่วมกับปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างไร

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉันคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



กติกาเกม AI VERSUS HUMAN

1 	 อุปกรณ์ของเกมน้ีจะใช้กระดานเกม	 1	
กระดาน	และการ์ด	2	ชุด	คือการ์ดตัวละคร	
และการ์ดพลัง	

2 	 แบ่งผู้เล่นออกเป็น	2	ฝ่าย
3 	 ตัวแทนแต่ละทีมจับการ์ดตัวละคร	 (AI,	

HUMAN)	เพื่อเลือกฝ่ายในการแข่งขัน	
4 	 ให้ผู้เล่นแต่ละฝ่ายหยิบการ์ดพลัง	ฝ่ายละ	3	

ใบ	โดยการด์พลงัจะเปน็การ์ดท่ีแสดงอาชีพ	
ลักษณะงาน	 ข้อดี	 ข้อเสียของ	 AI	 และ	 
HUMAN

5 	 ผูเ้ลน่นำาการด์พลังทีต่รงกบัตัวละครของฝ่าย
ตนเองวางบนกระดานเกม	 โดยผลัดกันวาง
ฝ่ายละ	1	ใบการวางจะวางเฉพาะฝั่งตัวเอง
เท่าน้ัน	 โดยวางเฉพาะในช่องสีน้ำาเงิน	 และ
วางจากบนลงล่าง	หรือจากล่างขึ้นบน	 เพื่อ
สุดท้ายให้วางถึงคำาว่า	AI	หรือ	HUMAN	
ในฝั่งของตน

6 	 ในการวางแต่ละคร้ังให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม
เปน็ผูต้รวจสอบว่ามกีารวางผิดหรือไม	่(ควร
จะเป็นการ์ดของฝั่งตนเอง)	 หากพิจารณา
ร่วมกันแล้วเป็นการวางที่ผิด	 ให้เลื่อนการ์ด
นั้นไว้ในช่องสีแดง

7 	 ถา้ทมีใดไม่สามารถวางได	้ใหห้ยิบการด์พลงั
จากกองกลางเพิม่ครัง้ละ	1	ใบ	และวางการด์
ที่ตรงกับตัวละครของฝ่ายตนเอง	1	 ใบ	ถ้า
วางไม่ได้ให้สะสมไว้บนมือผู้เล่น

8 	 กรณีถ้าหยิบได้การ์ดพิเศษ	 ต้องทำาตาม
ข้อความบนการ์ด

	 ทำาลาย	คือการนำาการ์ดใบสุดท้ายของ
ฝ่ายตรงข้ามออก	1	ใบ

	 วาง	2	ครั้ง	คือ	การวางการ์ดพลังได้	2	
ใบติดต่อกัน

	 ผ่าน	คือ	รอบนี้งดการวางการ์ดพลัง
9 	 หากฝ่ายใดมีการ์ดบนมือครบ	5	ใบ	ให้เลือก

การ์ดบนมือตนเองเพื่อลงให้ฝ่ายตรงข้าม	1	
ใบ	

10 	 ฝ่ายใดถึงเป้าหมายก่อนเป็นจะเป็นผู้ชนะ	
หรือกรณทีีฝ่า่ยใดมกีารด์บนมอืครบ	5	ใบ	2	
ครั้งจะเป็นผู้แพ้	

11 	 ผู้เล่นแต่ละฝ่ายพิจารณาการ์ดทั้งหมด	แล้ว
ชว่ยกันเขยีนขอ้ความบนการด์พลงัเพือ่แบง่	
AI	และ	Human	ลงบนการ์ดสรุปความรู้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

86 กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉัน คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



กระดานเกม AI VERSUS HUMAN

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

87กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉันคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



การ์ด AI VERSUS HUMAN

การ์ดตัวละคร

การ์ดพลัง

AI HUMANการ์ดพิเศษ

AI

งานที่น่าเบื่อ
ซ้ำาซาก

พยากรณ์อากาศ
ในอนาคต

งานที่อันตราย

ทำาลาย

ทำาลาย

วาง 2 ครั้้ง

HUMAN

ครู

ทนายความ

นักวิชาการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

88 กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉัน คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



AI HUMANการ์ดพิเศษ

แปลภาษา
โดยไม่เน้นความ

สละสลวย
ข้อความ

วาง 2 ครั้ง แพทย์ทางเลือก

งานพิสูจน์
อักษร

ทำาลาย
มีวาทะศิลป์ใน

การพูด

งานสกปรก
ยากลำาบาก

ระบบจดจำา
ใบหน้า

แปลงเสียงพูด
เป็นข้อความ

ผ่าน โปรแกรมเมอร์

นักพัฒนาเว็บ

เก็บของป่าขาย
แพทย์แผนไทย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

89กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉันคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



AI HUMAN

เลือกพอร์ต
การลงทุน

ผู้กำากับ

ระบบเก็บเงิน
อัตโนมัติ

นักแสดง

รถยนต์
อัตโนมัติ

ทำาตามคำาสั่ง 
เงื่อนไข
ไม่เน้น

ความรู้สึก

เหมาะกับงานที่
มีลักษณะซ้ำา ๆ

งานที่เน้น
ความ

ประนีประนอม

งานที่ต้องใส่ใจ
เน้นบริการ

งานแปรปรวน
ตามอารมณ์

และความรู้สึก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

90 กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉัน คู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



การ์ดสรุปความรู้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

91กิจกรรมที่ 9 | อนาคตของฉันคู่มือครู รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำานวณ)



สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

92 ภาคผนวก คู่มือครู	 รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยี	(วิทยาการคำานวณ)



ภาคผนวก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

93ภาคผนวกคู่มือครู	 รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยี	(วิทยาการคำานวณ)



แบบประเมินแฟ้มสะสมผลงาน

ชื่อเจ้าของแฟ้มสะสมผลงาน   

 คำาชีแ้จง : 	ใหนั้กเรยีนประเมนิแฟม้สะสมผลงานของเพือ่น	และใหข้อ้เสนอแนะ	ตามประเดน็ทีก่ำาหนด

ประเด็นการประเมิน 3 2 1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

1  ความครบถ้วนขององค์ประกอบ
ใน	แฟ้มสะสมผลงาน

2  การจัดเรียงเนื้อหาสอดคล้องกับ
ความต้องการของสาขาที่สมัคร
เข้าศึกษา

3  เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย	และแสดง
ถึงความสามารถของเจ้าของ
แฟ้มสะสมผลงานได้ชัดเจน	

4  แสดงความเป็นตัวตนและ
ทัศนคติของเจ้าของแฟ้มสะสม
ผลงาน	

4  การนำาเสนอผลงานมีความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูลส่วนบุคคล

รวมคะแนน

(ลงชื่อ)	…………………………………………………………….	ผู้ประเมิน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

94 ภาคผนวก คู่มือครู	 รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยี	(วิทยาการคำานวณ)



ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน

3 2 1

1 ความครบถ้วนของ 
องค์ประกอบในแฟ้ม
สะสมผลงาน

เน้ือหาและองค์ประกอบ
ครบถ้วนและตรง
ประเด็น

เน้ือหาและองค์ประกอบ

ครบถ้วนและตรง
ประเด็นเป็นส่วนใหญ่

เน้ือหาและองค์ประกอบ

ครบถ้วนและตรง
ประเด็นน้อย

2 การจัดเรียงเนื้อหา
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสาขาที่
สมัครเข้าศึกษา

มีการจัดลำาดับเนื้อหา
ตรงกับคุณสมบัติที่
สาขาต้องการครบ
ทุกด้าน

มีการจัดลำาดับเนื้อหา
ตรงกับคุณสมบัติที่
สาขาต้องการเป็น
ส่วนใหญ่

มีการจัดลำาดับเนื้อหา
ตรงกับคุณสมบัติที่
สาขาต้องการน้อย

3 เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย	
และแสดงถึงความ
สามารถของเจ้าของ
แฟ้มสะสมผลงาน

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย	
แสดงถึงความสามารถ
ที่เด่นชัดของเจ้าของ
แฟ้มสะสมผลงานใน
ทุกประเด็น

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย	
แสดงถึงความสามารถ
ที่เด่นชัดของเจ้าของ
แฟ้มสะสมผลงานใน
บางประเด็น

เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย	
แต่ไม่แสดงถึงความ
สามารถที่เด่นชัดของ
เจ้าของแฟ้มสะสม
ผลงาน

4 การแสดงถึงตัวตนและ
ทัศนคติของเจ้าของ
แฟ้มสะสมผลงาน	

ใช้สี	สำานวนภาษา	และ
รูปแบบของการนำาเสนอ
บ่งบอกถึงตัวตนและ
ทัศนคติได้อย่างชัดเจน

ใช้สี	สำานวนภาษา	และ
รูปแบบของการนำาเสนอ
บ่งบอกถึงตัวตนและ
ทัศนคติได้บางส่วน

ใช้สี	สำานวนภาษา	และ
รูปแบบของการนำาเสนอ
ไม่บ่งบอกถึงตัวตนและ
ทัศนคติ

5 การนำาเสนอผลงาน
ตระหนักถึงความความ
ปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนบุคคล

นำาเสนอข้อมูลโดยไม่
กระทบต่อความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น

นำาเสนอข้อมูลที่มี
เนื้อหาบางส่วนกระทบ
ต่อความปลอดภัยของ
ตนเองหรือผู้อื่น

นำาเสนอข้อมูลที่ส่ง
ผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น

ระดับคุณภาพ
	คะแนน	11-15	ขึ้นไป	ดี 	คะแนน	6-10	พอใช้ 	คะแนน	น้อยกว่า	6	ต้องปรับปรุง

เกณฑ์ในการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

95ภาคผนวกคู่มือครู	 รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยี	(วิทยาการคำานวณ)



 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

96 ภาคผนวก คู่มือครู	 รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยี	(วิทยาการคำานวณ)



รายการ
ประเมิน

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

เกณฑ์การสังเกตพฤติกรรมการทำางานกลุ่ม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

97ภาคผนวกคู่มือครู	 รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยี	(วิทยาการคำานวณ)



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

คณะผู้จัดทำาคู่มือครู
1.	 ดร.บุญรัตน์	เผดิมรอด	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
2.	 นายอำานาจ	มณีดุลย	์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย	จังหวัดสงขลา
3.	 นางสาวโศภิษฐ์	สวนปลิก	 โรงเรียนกำาแพงเพชรพิทยาคม	จังหวัดกำาแพงเพชร
4.	 นายกำาพล	วิลยาลัย	 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย	จังหวัดราชบุรี
5.	 นางสาวอุษณีย์	น้อยศรี	 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย	ลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	
6.	 นายไพบูลย์	ปัทมวิภาต	 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย	กรุงเทพฯ
7.	 นางสาวสิรัชชา	วงศ์คม	 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์	ลำาพูน	จังหวัดลำาพูน
8.	 นายถิรพัฒน์	วิเชียรรัตน์	 โรงเรียนศรีบุณยานนท์	จังหวัดนนทบุรี
9.	 นายสัตตรัตน์	ศรีกาสี	 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม	จังหวัดบุรีรัมย์
10.	นายบรรฑูรณ์	สิงห์ดี	 โรงเรียนลานสักวิทยา	จังหวัดอุทัยธานี
11.	ดร.จีระพร	สังขเวทัย	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12.	นายพนมยงค์	แก้วประชุม			 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.	นายศิวกรณ์	มาลากุล	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้พิจารณาคู่มือครู
1.	 ดร.ปกป้อง	ส่องเมือง	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
2.	 นางสาวกัญญาวีร์	วุฒิศิริพรรณ	 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก	กรุงเทพฯ
3.	 นายธีรศักดิ์	ศรีประเสริฐ	 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม	จังหวัดขอนแก่น
4.	 นายยศวรรธน์	วิญญารัตน์	 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม	จังหวัดเชียงราย
5.	 นายธัชนนท์	กั่วพาณิชย์	 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์	จังหวัดตรัง
6.	 นางสาวสุชิรา	มีอาษา	 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม	จังหวัดนครนายก
7.	 นายธนวิชญ์	สิงคะปะ	 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่	จังหวัดแพร่
8.	 นายธนายุส	พิจยานนท์	 โรงเรียนสตรีระนอง	จังหวัดระนอง
9.	 นายปัญจพัฒน์	พัฒน์ญานนท์	 โรงเรียนสระแก้ว	จังหวัดสระแก้ว
10.	นายบรรฑูรณ์	สิงห์ดี	 โรงเรียนลานสักวิทยา	จังหวัดอุทัยธานี
11.	นายภาสกร	ภาคอัต	 โรงเรียนธัญรัตน์	จังหวัดปทุมธานี
12.	ดร.จีระพร	สังขเวทัย		 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.	นายพนมยงค์	แก้วประชุม	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.	นายศิวกรณ์	มาลากุล	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบรรณาธิการ
1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิตร์ทัศน์		ฝักเจริญผล		 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชนัตถ์		พูนเดช	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร
3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีระ		ศิริธีรากุล	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สายชล		ใจเย็น	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5.	 ดร.ปกป้อง		ส่องเมือง	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
6.	 ดร.บุญรัตน์		เผดิมรอด	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
7.	 ดร.ณัฐพงศ์		ชินธเนศ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
8.	 ดร.รวิวรรณ		เทนอิสสระ	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9.	 นางสาวนารี		วงศ์สิโรจน์กุล	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10.	ดร.จีระพร		สังขเวทัย	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11.	นายพนมยงค์		แก้วประชุม	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12.	นายนราธิป	เตชะวันสกุล		 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 คณะผู้จัดทำา

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

98 ภาคผนวก คู่มือครู	 รายวชิาพืน้ฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยี	(วิทยาการคำานวณ)


