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Chapter Overview ช่ ว ยสร้ า งความเข้ า ใจ และ
เห็ น ภาพรวมในการออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู ้
แต่ละหน่วย

คําแนะนําการใช้ ช่วยสร้างความเข้าใจ เพื่อใช้คู่มือครู
ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า แสดงขอบข่ า ยเนื้ อ หาสาระของ

รายวิชา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตาม
ที่หลักสูตรกําหนด

Chapter Concept Overview ช่วยให้เห็นภาพรวม

Pedagogy ช่วยสร้างความเข้าใจในกระบวนการออกแบบ

ข้อสอบเน้นการคิด/ข้อสอบแนว O-NET เพื่อเตรียม

Concept และเนื้อหาสําคัญของหน่วยการเรียนรู้

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ความพร้อมของผู้เรียนสู่การสอบในระดับต่าง ๆ

กิจกรรม 21st Century Skills กิจกรรมที่จะช่วย

Teacher Guide Overview ช่วยให้เห็นภาพรวมของ

พัฒนาผูเ้ รียนให้มท
ี ก
ั ษะทีจ
่ าํ เป็นสําหรับการเรียนรูแ
้ ละการ
ดํารงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนการสอนทัง้ หมดของรายวิชา ก่อนทีจ
่ ะลงมือ
สอนจริง
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ผู้เรียบเรียงหนังสือเรียน
นายชนินทร เฉลิมสุข
นายอภิชาติ ค�าปลิว

ผู้ตรวจหนังสือเรียน
นางสาวอารียา ศรีประเสริฐ
นายเอิญ สุริยะฉาย
นางสาวสุปราณี วงษ์แสงจันทร์
นายเบนยามิน วงษ์ประเสริฐ

บรรณาธิการคู่มือครู
ทีมวิชาการ STEM

พิมพครั้งที่ 1

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ISBN : 978-616-203-519-7
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บรรณาธิการหนังสือเรียน
ดร.ฉัททวุฒิ พืชผล

ค� ำ แนะน� ำ กำรใช้
คู่มือครู รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) ม.2
จัดท�าขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางวางแผนการจัดการเรียน
การสอน เพือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและประกันคุณภาพผูเ้ รียน
ตามนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

Chapter Overview

โครงสร้างแผนและแนวทางการประเมินผู้เรียน
ประจ�าหน่วยการเรียนรู้

นํา

นํา

สอน

สรุป

ขัน้ นํา

กระตุน ความสนใจ

ประเมิน

หนวยการเรียนรูที่

1

1. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวย
การเรียนรูที่ 1 แนวคิดเชิงคํานวณกับการแก
ปญหา เพือ่ วัดความรูเ ดิมของนักเรียนกอนเขาสู
กิจกรรม
2. ครูถามคําถามประจําหัวขอวา
• นักเรียนคิดวามนุษยนําแนวคิดเชิงคํานวณ
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร
(แนวตอบ สามารถนําแนวคิดเชิงคํานวณ
มาประยุ ก ต ใ ช ใ นด า นการแก ป  ญ หาใน
ชีวิตประจําวันดานการเรียน และดานการ
ทํางาน)

Chapter Concept Overview

สรุปสาระส�าคัญประจ�าหน่วยการเรียนรู้

โซน 1

แนวคิดเชิงคํานวณ
กับการแกปญ
 หา

การเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการนํา
แนวคิดเชิงคํานวณมาชวยในกระบวนการคิดของมนุษย
เพื่อหาคําตอบในการแกปญหา

หน

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

น�ำ

สอน

สรุป

า

โซน 1 ช่วยครูจัด

กำรเรียนกำรสอน
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผู้สอน
โดยแนะน�าขั้นตอนการสอน และการจัดกิจกรรมอย่างละเอียด
เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณในกำรแก้ปัญหำหรือกำรท�ำงำนที่พบในชีวิตจริง

เกร็ดแนะครู
ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง แนวคิดเชิงคํานวณกับการแกปญหา
ครูอาจยกตัวอยางสถานการณปญหาในชีวิตประจําวันที่ใชกระบวนการแนวคิด
เชิงคํานวณในการแกปญหา และสรางสถานการณจําลองใหนักเรียนไดแกไข
ปญหาโดยใชกระบวนการแนวคิดเชิงคํานวณ เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่
ชัดเจนขึ้น

โซน 3

ประเมิน

โซน 2

T4

โซน 2

ช่วยครูเตรียมสอน

ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อ
ช่วยลดภาระในการสอนของครูผู้สอน
เกร็ดแนะครู

ห้องปฏิบัติการ (วิทยาศาสตร)

ความรูเ้ สริมส�าหรับครู ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต แนวทางการจัด
กิจกรรม เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน

คลินิกภาษา (ภาษาไทย)
ห้องพยาบาล (สุขศึกษาฯ)

นักเรียนควรรู้

การอธิบายหรือเสนอแนะสิ่งที่ควรระวัง หรือข้อควรปฏิบัติตาม
เนื้อหาในบทเรียน

ความรูเ้ พิม่ เติมจากเนือ้ หา เพือ่ ให้ครูนา� ไปใช้อธิบายให้นกั เรียน
บูรณาการอาเซียน

เรียนรู้ค�าศัพท์ (วิทยาการคํานวณ)

ความรู้เสริม ให้ครูน�าไปใช้เตรียมความพร้อมนักเรียน เพื่อ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อธิบายค�าศัพท์ที่มีในบทเรียนเพิ่มเติม
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โดยใช้หนังสือเรียนเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.2 และแบบฝกหัดเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.2 ของบริษัท
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ�ากัด เป็นสื่อหลัก (Core Meterial) ประกอบการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยคู่มือครูมีองค์ประกอบที่ง่ายต่อการใช้งาน ดังนี้

โซน 1

สอน

นํา

สรุป

โซน 3 ช่วยครูเตรียมนักเรียน

ประเมิน

ขัน้ สอน

สํารวจคนหา
มนุษยนาํ แนวคิดเชิง
คํานวณมาประยุกตใชใน
ชีวติ ประจําวันไดอยางไร

ครู ใ ห นั ก เรี ย นศึ ก ษาความหมายและองค ประกอบของแนวคิดเชิงคํานวณจากหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)
ม.2 หรือศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต

1 แนวคิดเชิงค�ำนวณ

ในทุก ๆ วัน บุรุษไปรษณีย์จะต้องน�ำจดหมำยหรือ
พัสดุส่งไปตำมที่อยู่ที่ได้ระบุไว้เป็นจ�ำนวนมำก ดังนั้น
บุรษุ ไปรษณียจ์ ะต้องท�ำกำรจัดหมวดหมูจ่ ดหมำยหรือพัสดุ
โดยเรียงล�ำดับตำมเลขที่บ้ำน หมู่ หมู่บ้ำน เพื่อให้สะดวกต่อกำรหยิบและรวดเร็วในกำร
ท�ำงำน บุรษุ ไปรษณียจ์ งึ เป็นหนึง่ ในหลำยอำชีพทีอ่ ำศัยแนวคิดเชิงค�ำนวณในกำรท�ำงำน
โดยแนวคิดเชิงค�ำนวณมีควำมส�ำคัญต่อกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

อธิบายความรู

1. ครูสุมนักเรียน 3-4 คน ออกมาอธิบายความ
หมายและองคประกอบทั้ง 4 ขอ ของแนวคิด
เชิงคํานวณตามที่ไดนักเรียนไดไปศึกษา
2. จากนั้ น ครู อ ธิ บ ายจากหนั ง สื อ เรี ย นเพื่ อ ให
นักเรียนเขาใจมากยิง่ ขึน้ วา “อาชีพทีต่ อ งอาศัย
แนวคิดเชิงคํานวณ เชน อาชีพบุรุษไปรษณีย
เปนอาชีพทีจ่ ะตองนําจดหมายหรือพัสดุจดั สง
ไปตามที่อยูที่ไดระบุไว แตเนื่องจากจดหมาย
หรือพัสดุที่ตองจัดสงมีจํานวนมาก ทําใหบุรุษ
ไปรษณียต อ งทําการจัดหมวดหมูต ามบานเลขที่
เพื่อใหสะดวกตอการหยิบและรวดเร็วในการ
ทํางาน ดังนั้น อาชีพบุรุษไปรษณีย จึงเปน
หนึ่งในหลายอาชีพที่อาศัยแนวคิดเชิงคํานวณ
ในการทํางาน”
3. ครูนําบัตรภาพ เรื่อง องคประกอบแนวคิด
เชิงคํานวณ ใหนักเรียนดู เพื่อใหนักเรียนได
เห็นภาพการทํางานขององคประกอบแนวคิด
เชิงคํานวณ พรอมยกตัวอยางประกอบเพื่อให
นักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น

MAIL BOX
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ขอสอบเนน การคิด

กิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ประยุกต์ ใช้ความรู้มาสร้างชิ้นงาน
หรือท�ากิจกรรมรวบยอด เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่ระบุใน
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ข้อสอบเน้นการคิด

ตัวอย่างข้อสอบที่มุ่งเน้นการคิด มีทั้งปรนัย-อัตนัย พร้อม
เฉลยอย่างละเอียด
ตัวอย่างข้อสอบทีม่ งุ่ เน้นการคิด และเป็นแนวข้อสอบ O-NET
มีทั้งปรนัย-อัตนัย พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

3

ทักษะที่สําคัญในแนวคิดเชิงคํานวณคือขอใด
1. ทักษะการสื่อสาร
2. ทักษะการออกแบบ
3. ทักษะการคิดเชิงตรรกะ
4. ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
 หา
(วิเคราะหคาํ ตอบ แนวคิดเชิงคํานวณ คือ แนวคิดในการแกปญ
ตางๆ อยางเปนระบบ เปนกระบวนการที่มีลําดับขั้นตอนชัดเจน
ดังนั้น ทักษะที่สําคัญในการคิดเชิงคํานวณ คือ การคิดเชิงตรรกะ
เปนการคิดเชิงคํานวณอยางเปนระบบ ทําใหสามารถแกไขปญหา
อยางเปนลําดับขั้นตอนได ดังนั้น ตอบขอ 3.)

กิจกรรม 21st Century Skills

ข้อสอบเน้นการคิดแนว O-NET

า

แนวคิดเชิงค�ำนวณ
มีนกั วิชำกำรได้กล่ำวถึงนิยำมของค�ำว่ำ แนวคิดเชิงค�ำนวณไว้มำกมำย ดังนัน้ ควำมหมำย
ของค�ำว่ำ แนวคิดเชิงค�ำนวณ ได้ถูกถ่ำยทอดออกมำหลำยรูปแบบ แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ กำรน�ำ
แนวคิดเชิงค�ำนวณมำใช้ในกำรแก้ปัญหำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของกำรแก้ปัญหำที่มีประสิทธิภำพ
แนวคิดเชิงค�านวณ (Computational Thinking) คือ แนวคิดในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ อย่ำง
เป็นระบบ เป็นกระบวนกำรที่มีล�ำดับขั้นตอนชัดเจน โดยกระบวนกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวนี้เป็น
กระบวนกำรทีท่ งั้ มนุษย์และคอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจร่วมกันได้ ซึง่ แนวคิดเชิงค�ำนวณเป็นแนวคิด
ส�ำคัญส�ำหรับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แต่สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปญั หำต่ำง ๆ
ในชีวิตได้เช่นกัน
แนวคิดเชิงค�ำนวณเป็นเครื่องมือในกำรแก้ปัญหำที่มีวิธีแก้ไขที่เป็นล�ำดับขั้นตอนมำกกว่ำ
เป็นกำรสร้ำงผลลัพธ์ แนวคิดลักษณะนีไ้ ม่เพียงน�ำไปใช้กบั คอมพิวเตอร์ได้เท่ำนัน้ แต่สำมำรถน�ำไป
ปรับใช้ได้กับทุกสถำนกำรณ์ เมื่อมี1กระบวนกำรที่เป็นล�ำดับขั้นตอนเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ สิ่งที่
เกิดขึน้ นีเ้ รียกว่ำ การเขียนโปรแกรม แต่ถำ้ กระบวนกำรนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ จำกแนวคิดเชิงค�ำนวณแล้ว
ก็จะกลำยเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทที่ ำ� งำนช้ำและท�ำให้ผใู้ ช้งำนผิดหวังเพรำะท�ำงำนไม่ตรงตำม
ที่ต้องกำร หลำยคนคิดระบบขึ้นมำซึ่งใช้เวลำนำนในกำรตอบสนอง นั่นเป็นเพรำะวิธีกำรออกแบบ
ในบำงจุดไม่มีประสิทธิภำพ หรือไม่ได้สร้ำงกำรเข้ำถึงข้อมูลซึ่งรู้ว่ำอยู่จุดใดให้มีประสิทธิภำพ

ประกอบด้วยแนวทางการจัดกิจกรรม และเสนอแนะ
แนวข้อสอบ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน

นักเรียนควรรู
1 โปรแกรม คือ ชุดคําสั่งที่เปนระบบขั้นตอนเพื่อสั่งการใหคอมพิวเตอร
ทํางาน ซึ่งโปรแกรมที่จะใชสั่งการคอมพิวเตอรไดนั้นจะตองเขียนดวยภาษาที่
คอมพิวเตอรเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามได เรียกภาษาที่ใชสั่งคอมพิวเตอร
นี้วา ภาษาคอมพิวเตอร โดยผลลัพธจะไดตามความตองการ ซึ่งกฎเกณฑตางๆ
ที่ควบคุมการเขียนโปรแกรม คือ ภาษาโปรแกรม (Programming Language)

โซน 3

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
กิจกรรมท้าทาย

โซน 2

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม เพือ่ ต่อยอดส�าหรับนักเรียน
ทีเ่ รียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว และต้องการท้าทายความสามารถใน
ระดับที่สูงขึ้น

T5

กิจกรรมสร้างเสริม

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมส�าหรับนักเรียนที่
ควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้
กิจกรรม Geo-Literacy (ภูมิศาสตร)

สื่อ Digital

เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
ลักษณะทางกายภาพของโลก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม และน�าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

การแนะน�าแหล่งค้นคว้าจากสื่อ Digital ต่าง ๆ
แนวทางการวัดและประเมินผล

การเสนอแนะแนวทางในการวัดและประเมินผลนักเรียนทีส่ อดคล้อง
กับแผนการสอน
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลาเรียน 20 ชั่วโมง / ปี

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2

ศึกษาการออกแบบอัลกอริทมึ ทีใ่ ช้แนวคิดเชิงค�านวณในการแก้ปญั หา หรือการท�างานทีพ่ บในชีวติ จริง การออกแบบ
และเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ Scratch, python, java
และ c อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท�างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อประยุกต์ใช้งานหรือ
แก้ปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่
ผลงาน
โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) และการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิด เผชิญสถานการณ์การแก้ปัญหา
วางแผนการเรียนรู้ ตรวจสอบการเรียนรู้ และน�าเสนอผ่านการท�ากิจกรรมโครงงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ
และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา จนสามารถน�าเอาแนวคิดเชิงค�านวณมาประยุกต์ใช้ในการสร้างโครงงานได้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ การน�าข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน น�าเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ ได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงค�านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรม
อย่างง่าย เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
น�าความรู้ความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการด�ารงชีวิต จนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการจัดการทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการ
ตัดสินใจ และเป็นผูท้ มี่ จี ติ วิทยาศาสตร์ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และค่านิยมในการใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค�านวณในการแก้ปัญหาหรือการท�างานที่พบในชีวิตจริง
ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
ว 4.2 ม.2/3 อภิปรายองค์ประกอบและหลักการท�างานของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์
ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
ว 4.2 ม.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน
รวม 4 ตัวชี้วัด
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Pedagogy
คู่มือครู รายวิชา

เทคโนโลยี (วิทยำกำรค�ำนวณ) ม.2

คู่มือครู รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) ม.2 จัดท�าขึ้น
เพื่อให้ครูผู้สอนน�าไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยผู้สอนสามารถวางแผนการจัด
การเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสือเรียน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค�านวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ฉบับอนุญาต) ที่ทางบริษัท
อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ�ากัด จัดพิมพ์จ�าหน่าย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Instructional
Design) สอดคล้องตามรูปแบบการเรียนรู้ที่ส�าคัญ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการสอนแบบ 5Es และรูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(PBL) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รูปแบบกำรสอน 5Es
กระตุ้นความสนใจ

1 Engage

อธิบายความรู้

2 Explore

ตรวจสอบผล

3 Explain

4 Expand

ส�ารวจค้นหา

5 Evaluate

ขยายความรู้

เลือกใช้วฏั จักรการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เนือ่ งจากเป็นกระบวนการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งการให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้ฝึกวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
วิธีกำรสอน

เทคนิคกำรสอน
ทักษะกำรเรียนรู้ที่ได้

• การใช้กรณีตัวอย่าง
• การอภิปรายกลุ่มย่อย
• การใช้สถานการณ์

• ใช้ค�าถาม
• ใช้ผังกราฟิก
• ใช้ตัวอย่างกรณีศึกษา

• การคิดเชิงค�านวณ • การสื่อสาร
• การท�างานร่วมกัน
• การแก้ปัญหา
• การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

จ�าลอง

รูปแบบกำรสอนแบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem-Base Learning: PBL)
ก�าหนดปัญหา

ด�าเนินการศึกษาค้นคว้า

1

2

สรุปและประเมินค่าของค�าตอบ

3

ท�าความเข้าใจปัญหา

4
สังเคราะห์ความรู้

5

6
น�าเสนอและประเมินผลงาน

เลือกใช้รูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เพราะเป็นรูปการสอนที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ จริงในโลก ซึง่ เป็นบริบทของการเรียนรูท้ ที่ า� เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปญั หา การเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็น
ฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท�างานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับวิชาวิทยาการค�านวณ
องค์ประกอบพื้นฐำนในกำรออกแบบหน่วยกำรเรียนรู้แบบ PBL
หัวข้อ (Topic)

เช่น พลังงาน

สาระส�าคัญ
(Theme)

ผลกระทบของ
วิกฤติพลังงาน
ต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม

สถานการณ์ (Situation)

สถานีพลังงานในพื้นที่
ทีน่ กั เรียนอาศัยอยู่ ได้ถกู ปิดลง
ซึ่งเป็นผลมาจากแสงอาทิตย์
นักเรียนต้องประเมินสถานการณ์
ในการหาแหล่งพลังงานใหม่
และแนวทางการแก้ปัญหาใน
การสูญเสียพลังงาน

ค�าถามที่เกี่ยวกับ
ปัญหา
(Problem Question)

เราจะลดผลกระทบ
ต่อพืน้ ทีข่ องเรา
จากการปิดสถานี
พลังงานได้อย่างไร
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บทบาทของนักเรียน
(Student Role)

กิจกรรมปิดท้าย
(Culminating Activity)

นักเรียน คือ
ประชาชนในพื้นที่นั้น
ซึ่งอยู่ในทีมที่ต้อง
คอยช่วยเหลือฉุกเฉิน

นักเรียนน�าเสนองานและ
หนทางการแก้ปัญหาของ
พวกเขาต่อคณะกรรมการ
ทีด่ แู ลพืน้ ทีน่ ี้ เพือ่ ตัดสินใจ
ส�าหรับประเด็นที่สูญเสีย
พลังงาน

Teacher Guide Overview
เทคโนโลยี (วิ ท ยำกำรค� ำ นวณ) ม.2
หน่วย
กำรเรียนรู้

กำรประเมิน

สื่อที่ใช้

- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการคิดเชิงค�านวณ
2
- ทักษะการสังเกต
ชั่วโมง

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
- ตรวจแบบฝึกหัด
ประจ�าหน่วยการเรียนรู้
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
- ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
- สังเกตพฤติกรรมการท�างาน
รายบุคคล
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี
(วิทยาการค�านวณ) ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบงาน
- PowerPoint

- ออกแบบและเขียนโปรแกรม
ที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชัน
ในการแก้ปัญหา
(ว 4.2 ม.2/2)

- ทักษะการคิดเชิงค�านวณ
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการสื่อสาร
9
- ทักษะการสังเกต
ชั่วโมง

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึกหัดประจ�าหน่วย
การเรียนรู้
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
- ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
- สังเกตพฤติกรรมการท�างาน
รายบุคคล
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี
(วิทยาการค�านวณ) ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบงาน
- PowerPoint

- อภิปรายองค์ประกอบและ
หลักการท�างานของระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่อสาร เพื่อประยุกต์
ใช้งานหรือแก้ปญั หาเบือ้ งต้น
(ว 4.2 ม.2/3)

- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
5
- ทักษะการท�างานร่วมกัน
ชั่วโมง
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการให้เหตุผล
- ทักษะการแก้ปัญหา

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึกหัดประจ�าหน่วย
การเรียนรู้
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
- ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
- สังเกตพฤติกรรมการท�างาน
รายบุคคล
- สังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

- หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี
(วิทยาการค�านวณ) ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบงาน
- PowerPoint

- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- ทักษะการท�างานร่วมกัน
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการให้เหตุผล

- ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน
- ตรวจใบงาน
- ตรวจแบบฝึกหัดประจ�าหน่วย
การเรียนรู้
- ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน
- ตรวจชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
- สังเกตพฤติกรรมการท�างาน
รายบุคคล
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
- สังเกตพฤติกรรมการท�างานกลุ่ม

- หนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี
(วิทยาการค�านวณ) ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบงาน
- PowerPoint

ตัวชี้วัด

1

- ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้
แนวคิดเชิงค�านวณในการ
แนวคิด
แก้ปัญหาหรือการท�างาน
เชิงคำานวณกับ
ที่พบในชีวิตจริง
การแก้ปัญหา
(ว 4.2 ม.2/1)

2

การออกแบบ
ขั้นตอนการ
ทำางานและการ
เขียนโปรแกรม
ด้วยภาษา
Python

3

ระบบ
คอมพิวเตอร์

4

- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย มีความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ สร้างและแสดง
สารสนเทศอย่าง สิทธิในการเผยแพร่ผลงาน
ปลอดภัย
(ว 4.2 ม.2/4)

ทักษะที่ได้

เวลำที่ใช้
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4

ชั่วโมง

สารบั ญ
Chapter Title
หน่วยการเรียนรู้ที่

1 แนวคิดเชิงคํานวณกับการ
แก้ปัญหา

Chapter
Overview

Chapter
Concept
Overview

Teacher
Script

T2

T3

T4
T5 - T6
T7 - T15
T16 - T17

• แนวคิดเชิงคํานวณ
• ตัวอยางการแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ
ทายหนวยการเรียนรูที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่

2 การออกแบบขั้นตอนการ
ทํางานและการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษา Python

T18

T19

T21 - T23
T24 - T42
T43 - T65

• การออกแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม
• การเขียนโปรแกรมดวยภาษาไพทอน (Python)
• การเขียนคําสั่งควบคุมการทํางานตามโครงสรางของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร
ทายหนวยการเรียนรูที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ที่

T66 - T67

3 ระบบคอมพิวเตอร์

T68

T69

T70
T71 - T74
T75 - T76
T77 - T85
T86 - T91
T92 - T93

• องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร
• หลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอร
• เทคโนโลยีการสื่อสาร
• การประยุกตใชงานและการแกปญหาเบื้องตน
ทายหนวยการเรียนรูที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ที่

T20

4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย

T94

T95

T96
T97 - T100
T101 - T105
T106 - T109
T110 - T113
T114 - T115

• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การปฏิบัติตนเมื่อพบเนื้อหาที่ไมเหมาะสม
• ความรับผิดชอบตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ลิขสิทธิ์
ทายหนวยการเรียนรูที่ 4

บรรณานุกรม
ภาคผนวก

T116
T117 - T122
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Chapter Overview
แผนการจัด
การเร�ยนรู้
แผนฯ ที่ 1
แนวคิด
เชิงค�านวณ

1

ชั่วโมง

แผนฯ ที่ 2
ตัวอย่าง
การแก้ปัญหา
โดยใช้แนวคิด
เชิงค�านวณ

1

ชั่วโมง

ว�ธ�สอน

จ�ดประสงค์

- หนังสือเรียน รายวิชา
พื้นฐาน เทคโนโลยี
(วิทยาการค�านวณ)
ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- แบบทดสอบหลังเรียน
- ใบงาน
- PowerPoint

1. บอกความหมายของ
แนวคิดเชิงค�านวณได้ (K)
2. อธิบายองค์ประกอบของ
แนวคิดเชิงค�านวณได้ (K)
3. เขียนภาพการท�างานของ
องค์ประกอบแนวคิดเชิง
ค�านวณได้ (P)
4. สนใจใฝรู้ในการศึกษา (A)

แบบสืบเสาะ - ตรวจแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
หาความรู้
- ตรวจใบงานที่ 1.1.1
(5Es
Instructional เรือ่ ง แนวคิดเชิง
ค�านวณ
Model)
- สังเกตพฤติกรรมการ
ท�างานรายบุคคล
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

1. มีวินัย
- ทักษะการใช้
2. ใฝเรียนรู้
เทคโนโลยี
3. มุ่งมั่นใน
สารสนเทศ
การท�างาน
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการคิดเชิง
ค�านวณ
- ทักษะการสังเกต

- หนังสือเรียน รายวิชา 1. บอกวิธีการแก้ปัญหา
การเข้าแถวตามล�าดับ
พื้นฐาน เทคโนโลยี
ความสูงของนักเรียน
(วิทยาการค�านวณ)
ให้เร็วที่สดุ ได้ (K)
ม.2
- แบบทดสอบก่อนเรียน 2. บอกวิธีการแก้ปัญหา
- แบบทดสอบหลังเรียน การจัดเรียงเสื้อผ้าให้
หาง่ายที่สุดได้ (K)
- ใบงาน
3. เขียนวิธีการแก้ปัญหาโดย
- PowerPoint
ใช้แนวคิดเชิงค�านวณได้
(P)
4. เล็งเห็นถึงความส�าคัญ
ของการแก้ปัญหาโดย
ใช้แนวคิดเชิงค�านวณ (A)

แบบใช้ปัญหา - ตรวจแบบฝึกหัด
ประจ�าหน่วย
เป็นฐาน
การเรียนรู้
(Problem- ตรวจแบบทดสอบ
based
หลังเรียน
Learning)
- ตรวจชิ้นงาน/
ภาระงาน (รวบยอด)
เรื่อง การแก้ปัญหา
โดยใช้แนวคิดเชิง
ค�านวณ
- สังเกตพฤติกรรม
การท�างานรายบุคคล
- ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

1. มีวินัย
- ทักษะการใช้
2. ใฝเรียนรู้
เทคโนโลยี
3. มุ่งมั่นใน
สารสนเทศ
การท�างาน
- ทักษะการแก้ปัญหา
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการคิดเชิง
ค�านวณ
- ทักษะการสังเกต

T2
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ประเมิน

ทักษะที่ได้

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

สื่อที่ใช้

Chapter Concept Overview

หน่วยกำรเรียนรู้ที่

1

แนวคิดเชิงค�านวณ
เป็นแนวคิดในการแก้ปญั หาต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีลา� ดับขัน้ ตอนชัดเจน ซึง่ เป็นกระบวนการทีม่ นุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ
ร่วมกันได้ แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

2. แนวคิดการหารูปแบบ (Pattern Recognition)
เป็นการก�าหนดแบบแผนหรือรูปแบบทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึง
กันจากปัญหาแต่ละส่วนย่อยต่าง ๆ กล่าวคือ ปัญหาย่อยแต่ละ
ปัญหานัน้ สามารถใช้รปู แบบในการแก้ปญั หาทีค่ ล้ายคลึงกันได้

1. แนวคิดการแยกย่อย (Decomposition)
เป็นการแตกปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย ให้ปัญหานั้น
มีขนาดเล็กลง เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาในแต่ละส่วนได้
ง่ายขึ้น

?

?
แนวคิด
การหารูปแบบ

แนวคิด
การแยกย่อย
แนวคิด
การออกแบบ
ขั้นตอนวิธี

แนวคิด
เชิงนามธรรม

4. แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm
Algorithm Design)
เป็นการออกแบบล�าดับขัน้ ตอนการแก้ปญั หาด้วยการใช้
แนวคิดการออกแบบขัน้ ตอนวิธี เป็นแนวคิดทีส่ ามารถน�าไป
ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีลักษณะแบบเดียวกันได้

3. แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)
(
เป็นการหาแนวคิดเชิงนามธรรมหรือแนวคิดรวบยอดของ
ปัญหา ซึ่งเป็นการก�าหนดหลักการทั่วไป มุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่
ส�าคัญของปัญหา โดยไม่สนใจรายละเอียดที่ไม่จ�าเป็น
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นํา

นํา

สอน

สรุป

ขัน้ นํา

กระตุน ความสนใจ

ประเมิน

หนวยการเรียนรูที่

1

1. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนหนวย
การเรียนรูที่ 1 แนวคิดเชิงคํานวณกับการแก
ปญหา เพือ่ วัดความรูเ ดิมของนักเรียนกอนเขาสู
กิจกรรม
2. ครูถามคําถามประจําหัวขอวา
• นักเรียนคิดวามนุษยนําแนวคิดเชิงคํานวณ
มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร
(แนวตอบ สามารถนําแนวคิดเชิงคํานวณ
มาประยุ ก ต ใ ช ใ นด า นการแก ป  ญ หาใน
ชีวิตประจําวันดานการเรียน และดานการ
ทํางาน)

แนวคิดเชิงคํานวณ
กับการแกปญ
 หา

การเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการนํา
แนวคิดเชิงคํานวณมาชวยในกระบวนการคิดของมนุษย
เพื่อหาคําตอบในการแกปญหา

หน

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

ตัวชี้วัด
ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณในกำรแก้ปัญหำหรือกำรท�ำงำนที่พบในชีวิตจริง

า

เกร็ดแนะครู
ในการจัดการเรียนการสอน เรื่อง แนวคิดเชิงคํานวณกับการแกปญหา
ครูอาจยกตัวอยางสถานการณปญหาในชีวิตประจําวันที่ใชกระบวนการแนวคิด
เชิงคํานวณในการแกปญหา และสรางสถานการณจําลองใหนักเรียนไดแกไข
ปญหาโดยใชกระบวนการแนวคิดเชิงคํานวณ เพื่อใหนักเรียนเกิดความเขาใจที่
ชั ด เจนขึ้ น ตั ว อย า งเช น การเลื อ กซื้ อ จั ก รยานให เ หมาะสมกั บ การใช ง าน
การเลือกวิธีเดินทางไมใหไปโรงเรียนสาย
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

สํารวจคนหา
มนุษยนาํ แนวคิดเชิง
คํานวณมาประยุกตใชใน
ชีวติ ประจําวันไดอยางไร

ครู ใ ห นั ก เรี ย นศึ ก ษาความหมายและองค ประกอบของแนวคิดเชิงคํานวณจากหนังสือเรียน
รายวิชาพื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)
ม.2 หรือศึกษาเพิ่มเติมจากอินเทอรเน็ต

1 แนวคิดเชิงค�ำนวณ

ในทุก ๆ วัน บุรุษไปรษณีย์จะต้องน�ำจดหมำยหรือ
พัสดุส่งไปตำมที่อยู่ที่ได้ระบุไว้เป็นจ�ำนวนมำก ดังนั้น
บุรษุ ไปรษณียจ์ ะต้องท�ำกำรจัดหมวดหมูจ่ ดหมำยหรือพัสดุ
โดยเรียงล�ำดับตำมเลขที่บ้ำน หมู่ หมู่บ้ำน เพื่อให้สะดวกต่อกำรหยิบและรวดเร็วในกำร
ท�ำงำน บุรษุ ไปรษณียจ์ งึ เป็นหนึง่ ในหลำยอำชีพทีอ่ ำศัยแนวคิดเชิงค�ำนวณในกำรท�ำงำน
โดยแนวคิดเชิงค�ำนวณมีควำมส�ำคัญต่อกำรแก้ปัญหำในชีวิตประจ�ำวันของมนุษย์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

อธิบายความรู

1. ครูสุมนักเรียน 3-4 คน ออกมาอธิบายความหมายและองคประกอบทั้ง 4 ขอ ของแนวคิด
เชิงคํานวณตามที่ไดนักเรียนไดไปศึกษา
2. จากนั้ น ครู อ ธิ บ ายจากหนั ง สื อ เรี ย นเพื่ อ ให
นักเรียนเขาใจมากยิง่ ขึน้ วา “อาชีพทีต่ อ งอาศัย
แนวคิดเชิงคํานวณ เชน อาชีพบุรุษไปรษณีย
เปนอาชีพทีจ่ ะตองนําจดหมายหรือพัสดุจดั สง
ไปตามที่อยูที่ไดระบุไว แตเนื่องจากจดหมาย
หรือพัสดุที่ตองจัดสงมีจํานวนมาก ทําใหบุรุษ
ไปรษณียต อ งทําการจัดหมวดหมูต ามบานเลขที่
เพื่อใหสะดวกตอการหยิบและรวดเร็วในการ
ทํางาน ดังนั้น อาชีพบุรุษไปรษณีย จึงเปน
หนึ่งในหลายอาชีพที่อาศัยแนวคิดเชิงคํานวณ
ในการทํางาน”
3. ครูนําบัตรภาพ เรื่อง องคประกอบแนวคิด
เชิงคํานวณ ใหนักเรียนดู เพื่อใหนักเรียนได
เห็นภาพการทํางานขององคประกอบแนวคิด
เชิงคํานวณ พรอมยกตัวอยางประกอบเพื่อให
นักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น

MAIL BOX

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแ พิจ
ก ไข าร
ณ

มีนกั วิชำกำรได้กล่ำวถึงนิยำมของค�ำว่ำ แนวคิดเชิงค�ำนวณไว้มำกมำย ดังนัน้ ควำมหมำย
ของค�ำว่ำ แนวคิดเชิงค�ำนวณ ได้ถูกถ่ำยทอดออกมำหลำยรูปแบบ แต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ กำรน�ำ
แนวคิดเชิงค�ำนวณมำใช้ในกำรแก้ปัญหำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของกำรแก้ปัญหำที่มีประสิทธิภำพ
แนวคิดเชิงค�านวณ (Computational Thinking) คือ แนวคิดในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ อย่ำง
เป็นระบบ เป็นกระบวนกำรที่มีล�ำดับขั้นตอนชัดเจน โดยกระบวนกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวนี้เป็น
กระบวนกำรทีท่ งั้ มนุษย์และคอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจร่วมกันได้ ซึง่ แนวคิดเชิงค�ำนวณเป็นแนวคิด
ส�ำคัญส�ำหรับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แต่สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปญั หำต่ำง ๆ
ในชีวิตได้เช่นกัน
แนวคิดเชิงค�ำนวณเป็นเครื่องมือในกำรแก้ปัญหำที่มีวิธีแก้ไขที่เป็นล�ำดับขั้นตอนมำกกว่ำ
เป็นกำรสร้ำงผลลัพธ์ แนวคิดลักษณะนีไ้ ม่เพียงน�ำไปใช้กบั คอมพิวเตอร์ได้เท่ำนัน้ แต่สำมำรถน�ำไป
ปรับใช้ได้กับทุกสถำนกำรณ์ เมื่อมี1กระบวนกำรที่เป็นล�ำดับขั้นตอนเกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ สิ่งที่
เกิดขึน้ นีเ้ รียกว่ำ การเขียนโปรแกรม แต่ถำ้ กระบวนกำรนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ จำกแนวคิดเชิงค�ำนวณแล้ว
ก็จะกลำยเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทที่ ำ� งำนช้ำและท�ำให้ผใู้ ช้งำนผิดหวังเพรำะท�ำงำนไม่ตรงตำม
ที่ต้องกำร หลำยคนคิดระบบขึ้นมำซึ่งใช้เวลำนำนในกำรตอบสนอง นั่นเป็นเพรำะวิธีกำรออกแบบ
ในบำงจุดไม่มีประสิทธิภำพ หรือไม่ได้สร้ำงกำรเข้ำถึงข้อมูลซึ่งรู้ว่ำอยู่จุดใดให้มีประสิทธิภำพ

า

แนวคิดเชิงค�ำนวณ

หน

ังส

3

ขอสอบเนน การคิด

เกร็ดแนะครู

ทักษะที่สําคัญในแนวคิดเชิงคํานวณคือขอใด
1. มีความคิดเชิงคํานวณอยางเปนระบบ
2. รูจักใชเทคโนโลยีใหมอยางมีประสิทธิภาพ
3. สามารถประยุกตใชความรูและทักษะในการทํางาน
4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีความเปนตัวของตัวเอง
 หา
(วิเคราะหคาํ ตอบ แนวคิดเชิงคํานวณ คือ แนวคิดในการแกปญ
ตางๆ อยางเปนระบบ เปนกระบวนการที่มีลําดับขั้นตอนชัดเจน
ดังนั้น ทักษะที่สําคัญในการคิดเชิงคํานวณ คือ การคิดเชิงตรรกะ
เปนการคิดเชิงคํานวณอยางเปนระบบ ทําใหสามารถแกไขปญหา
อยางเปนลําดับขั้นตอนได ดังนั้น ตอบขอ 1.)

ครูอาจอธิบายเพิม่ เติมวา แนวคิดเชิงคํานวณเปนกระบวนการทีจ่ ะตองทําให
มนุษยและคอมพิวเตอรสามารถรับรูและเขาใจไดตรงกัน เพราะถาหากเขาใจ
ไมตรงกันแลว จะไมสามารถนําความรูไปใชในการแกปญหาได

นักเรียนควรรู
1 โปรแกรม คือ ชุดคําสั่งที่เปนระบบขั้นตอนเพื่อสั่งการใหคอมพิวเตอร
ทํางาน ซึ่งโปรแกรมที่จะใชสั่งการคอมพิวเตอรไดนั้นจะตองเขียนดวยภาษาที่
คอมพิวเตอรเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามได เรียกภาษาที่ใชส่ังคอมพิวเตอร
นี้วา ภาษาคอมพิวเตอร โดยผลลัพธจะไดตามความตองการ ซึ่งกฎเกณฑตางๆ
ที่ควบคุมการเขียนโปรแกรม คือ ภาษาโปรแกรม (Programming Language)
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นํา

สรุป

สอน

ประเมิน

ขัน้ สรุป

ขยายความเขาใจ

1. ครูซักถามนักเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจ
ดังนี้
• องคประกอบของแนวคิดเชิงคํานวณ
แบงออกเปนกี่องคประกอบ อะไรบาง
( แนวตอบ องค ป ระกอบของแนวคิ ด เชิ ง
คํานวณแบงออกเปน 4 องคประกอบ ไดแก
1. แนวคิดการแยกยอย
2. แนวคิดการหารูปแบบ
3. แนวคิดเชิงนามธรรม
4. แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี)
2. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําใบงาน เรื่อง องคประกอบของแนวคิ ด เชิ ง คํ า นวณ โดยให
นักเรียนเขียนภาพการทํางานขององคประกอบ
แนวคิดเชิงคํานวณจากสถานการณที่กําหนด
ให
3. ครูและนักเรียนสรุปรวมกันเกี่ยวกับแนวคิด
เชิงคํานวณ และการประยุกตใชแนวคิดเชิง
คํานวณเพื่อแกปญหาตางๆ ในชีวิตประจําวัน

แนวคิดเชิงค�ำนวณ สำมำรถแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบ ดังนี้

แนวคิดเชิงคํานวณ
1 แนวคิดการ
2 แนวคิดการ
แยกย่อย
หารูปแบบ
(Decomposition) (Pattern Recognition)
กำรแตกปัญหำใหญ่
ออกเป็นปัญหำย่อย ให้
ปัญหำนัน้ มีขนำดเล็กลง
เพื่อให้สำมำรถจัดกำร
ปัญหำในแต่ละส่วนได้
ง่ำยขึ้น

กำรก�ำหนดแบบแผน
หรือรูปแบบที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกันจำกปัญหำ
แต่ ล ะส่ ว นย่ อ ยต่ ำ ง ๆ
กล่ำวคือ ปัญหำย่อยแต่ละ
ปัญหำนั้น สำมำรถใช้
รูปแบบในกำรแก้ปญั หำ
ที่คล้ำยคลึงกันได้

3 แนวคิด
เชิงนามธรรม
(Abstraction)

4 แนวคิดการ
ออกแบบขั้นตอนวิธี
(Algorithm Design)

กำรหำแนวคิดเชิง
นำมธรรมหรือแนวคิด
รวบยอดของปัญหำ ซึง่
เป็นกำรก�ำหนดหลักกำร
ทัว่ ไป มุง่ เน้นเฉพำะส่วน
ทีส่ �ำคัญของปัญหำ โดย
ไม่สนใจรำยละเอียดที่
ไม่จ�ำเป็น

กำรออกแบบล�ำดับ
ขั้ น ตอนกำรแก้ ป ั ญ หำ
ด้วยกำรใช้แนวคิดกำร
ออกแบบขัน้ ตอนวิธี เป็น
แนวคิ ด ที่ ส ำมำรถน� ำ
ไปใช้ ใ นกำรแก้ ป ั ญ หำ
ที่ มี ลั ก ษณะแบบเดี ย ว
กันได้

จำกองค์ประกอบของแนวคิดเชิงค�ำนวณ จะเห็นได้ว่ำ กำรใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณเพื่อแก้
ปัญหำอย่ำงเป็นระบบนัน้ ไม่ได้เป็นกระบวนกำรทำงควำมคิดส�ำหรับนักวิทยำศำสตร์หรือนักพัฒนำ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เท่ำนั้น แต่สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ในชีวิตได้

ขัน้ ประเมิน
ตรวจสอบผล

ครูประเมินผลโดยการสังเกตการตอบคําถาม
ความสนใจในการเรียน และตรวจสอบการทํา
ใบงาน

?

แนวคิด
แนวคิด
การแยกย่อย การหารูปแบบ
แนวคิด
แนวคิด
การออกแบบ เชิงนามธรรม
ขั้นตอนวิธี

?

หน
ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

4

า

ขอสอบเนน การคิด

แนวทางการวัดและประเมินผล
ครูสามารถวัดและประเมินความเขาใจในเนื้อหา เรื่อง องคประกอบของ
แนวคิดเชิงคํานวณ ไดจากการทําใบงาน เรื่อง องคประกอบของแนวคิดเชิง
คํานวณ ที่นักเรียนไดทําในขั้นขยายความเขาใจ โดยศึกษาเกณฑการวัดและ
ประเมินผลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคล ที่อยูในแผนการ
จัดการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ 1
แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
คาชี้แจง : ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด ลงในช่องที่
ตรงกับระดับคะแนน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการประเมิน

3

การแสดงความคิดเห็น
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
การทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความมีน้าใจ
การตรงต่อเวลา







ระดับคะแนน
2






1







รวม
ลงชื่อ ................................................... ผู้ประเมิน
............/.................../................
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครั้ง
ปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมบางครั้ง

ให้
ให้
ให้

3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
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ช่วงคะแนน
14–15
11–13
8–10
ต่ากว่า 8

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
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ใครใชแนวคิดการแยกยอย (Decomposition) ในการแกปญหา
1. ตูนออกแบบเครื่องบินไดตามแบบที่ตนเองตองการ
2. เตาศึกษาองคประกอบของเครื่องบิน เพื่อจะไดออกแบบ
ลักษณะเครื่องบินจําลอง
3. ตนสามารถอธิบายไดวาเครื่องบินแตละประเภทตอง
ประกอบไปดวย ปก ลําตัว หาง และฐานลาง
4. แตนอธิบายไดวาเครื่องบินแตละประเภทจะมีลักษณะที่
แตกตางกัน เชน เครื่องบินเจ็ทถูกขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตเจ็ท เครื่องบินไฟฟาทํางานดวยมอเตอรไฟฟา
(วิเคราะหคําตอบ แนวคิดการแยกยอย คือ การแตกปญหาใหญ
ออกเปนปญหายอย ใหปญหานั้นมีขนาดเล็กลงเพื่อใหสามารถ
จัดการแตละสวนไดงา ยขึน้ โดยการศึกษาองคประกอบของเครือ่ ง
บิน เปนการศึกษาแตละชิ้นสวนที่นํามาประกอบเปนเครื่องบิน
ดังนั้น ตอบขอ 2.)

นํา

นํา

สอน

สรุป

ประเมิน

ขัน้ นํา (PBL)
แนวคิดเชิงคํานวณ มีสว น
ชวยการเรียงลําดับขอมูล
(Sorting) อยางไร

ครูถามคําถามประจําหัวขอเพื่อกระตุนความ
สนใจของนักเรียนวา
• แนวคิดเชิงคํานวณมีสว นชวยการเรียงลําดับ
ขอมูลอยางไร
(แนวตอบ แนวคิดเชิงคํานวณเปนการคิด
อยางมีระบบและเปนกระบวนการที่มีลําดับ
ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน ทําใหการเรียงลําดับขอมูล
มีความแมนยําและถูกตอง)

2 ตัวอย่ำงกำรแกปญหำโดยใช
แนวคิดเชิงค�ำนวณ

2.1 ตัวอย่ำงปญหำกำรเขำแถวตำมล�ำดับควำมสูงของนักเรียน
ใหเร็วที่สุด

ขัน้ สอน

กําหนดปญหา

ครูถามคําถามทาทายความคิดของนักเรียนวา
• นักเรียนเขียนวิธกี ารแกปญ
 หาโดยใชแนวคิด
เชิงคํานวณไดหรือไม
(แนวตอบ คําตอบขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครู
ผูสอน)

แนวคิดเชิงค�านวณในการแก้ปญหาการเข้าแถวตามล�าดับความสูงของนักเรียนให้เร็วที่สุด
1. แนวคิดการแยกย่อย (Decomposition) คือ กำรแตกปัญหำใหญ่ออกเป็นปัญหำย่อย
ในทีน่ ี้ ปัญหำใหญ่คอื กำรเข้ำแถวตำมล�ำดับควำมสูงของนักเรียนทัง้ หมด หำกน�ำนักเรียนทุกคนมำ
เข้ำแถวตำมล�ำดับควำมสูงในครำวเดียว อำจท�ำให้ใช้เวลำนำนในกำรเรียงล�ำดับ แต่หำกแตกปัญหำ
ออกเป็นปัญหำย่อย และแก้ปัญหำย่อยนั้น ๆ ทีละปัญหำ จะท�ำให้สำมำรถแก้ปัญหำใหญ่ได้เร็วขึ้น
ซึ่งสำมำรถแบ่งปัญหำกำรเข้ำแถวให้เรียงตำมควำมสูงออกเป็นปัญหำย่อยได้ ดังนี้

ขัน้ ทําความเขาใจปญหา

ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเ ดิมทีไ่ ด
เรียนไปในชั่วโมงที่แลว เรื่อง องคประกอบของ
แนวคิ ด เชิ ง คํ า นวณจากหนั ง สื อ เรี ย น รายวิ ช า
พื้นฐาน เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.2

ปญหาที่ 1 ก�ำหนดนักเรียนคนแรกเป็นนักเรียนต�ำแหน่งหลัก

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแ พิจ
ก ไข าร
ณ

ปญหาที่ 3 ทั้ง 2 กลุ่ม ท�ำซ�้ำปัญหำที่ 1 และปัญหำที่ 2 จนกระทั่งไม่สำมำรถ
แบ่งกลุ่มได้อีก และนักเรียนเข้ำแถวเรียงตำมล�ำดับควำมสูงจำกน้อยไปมำกได้อย่ำงถูกต้อง

า

ปญหาที่ 2 แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1) กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่มีควำมสูงน้อยกว่ำนักเรียนต�ำแหน่งหลัก ให้ตั้งแถวอยู่
ด้ำนซ้ำยของนักเรียนที่เป็นต�ำแหน่งหลัก
2) กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่มีควำมสูงมำกกว่ำนักเรียนต�ำแหน่งหลัก ให้ตั้งแถวอยู่
ด้ำนขวำของนักเรียนต�ำแหน่งหลัก

หน

ังส

5

เกร็ดแนะครู
ในการเรียนเรื่อง องคประกอบของแนวคิดเชิงคํานวณ ครูอาจจะยกตัวอยางสถานการณที่ใชการแกปญหาโดยใชกระบวนการแนวคิดเชิงคํานวณ เชน
1. แนวคิดแยกยอย (Decomposition) เชน ถาหากเราตองการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย จะมีการวางแผนเดินทางอยางไร ซึ่งเราอาจแยกยอย
วิธีเดินทางเปน 4 รูปแบบ คือ ขับรถไปเอง นั่งรถทัวร นั่งเครื่องบิน นั่งรถไฟ จากนั้นก็มาวิเคราะหถึงขอดีและขอเสียของแตละวิธี
2. แนวคิดการหารูปแบบ (Pattern Recognition) เชน หากตองการสรางรถจักรยาน รถจักรยานยอมมีลักษณะบางอยางที่เหมือนกัน เชน
ลอรถ แฮนดจักรยาน โดยลักษณะที่มีรวมกันนี้ เรียกวา รูปแบบ ดังนั้น เมื่อสามารถอธิบายลักษณะของจักรยานคันหนึ่งได ก็จะสามารถอธิบายลักษณะของ
จักรยานคันอื่นๆ ได ตามรูปแบบที่เหมือนกัน
3. แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) เชน แมวา สุนขั จะมีลกั ษณะทัว่ ไปทีเ่ หมือนกัน แตสนุ ขั ก็จะมีลกั ษณะเฉพาะทีแ่ ตกตางกัน เชน สีขน สีตา ความคิด
ดานนามธรรมจะคัดกรองลักษณะที่ไมไดมีรวมกับสุนัขตัวอื่นๆ ออกไป กระบวนการคัดกรองสิ่งที่ไมเกี่ยวของออกไป และมุงที่รูปแบบซึ่งชวยใหสามารถ
แกปญหาได เรียกวา แบบจําลอง (model) เมื่อมีความคิดดานนามธรรมจะทําใหมีโมเดลความคิดที่ชัดเจนขึ้น
4. แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design) เชน รถจักรยานยนตเสีย ตองออกแบบขั้นตอนวิธีการซอมวาจะซอมอยางไร
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ขัน้ ดําเนินการศึกษาคนควา

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมวา “ในการแกปญหาตางๆ
จะตองใชองคประกอบทั้ง 4 ขอของแนวคิด
เชิงคํานวณ โดยเรียงลําดับขั้นตอน ดังนี้
1. แนวคิดการแยกยอย
2. แนวคิดการหารูปแบบ
3. แนวคิดเชิงนามธรรม
4. แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี”

2. แนวคิดการหารูปแบบ (Pattern Recognition) คือ กำรเข้ำใจรูปแบบของปัญหำ โดยใน
กรณีนี้ กำรเข้ำแถวตำมล�ำดับควำมสูงในแต่ละรอบ จะมีกำรแบ่งกลุ่มที่เหมือนกัน ดังนี้
กลุ่มนักเรียนที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ | นักเรียนที่เป็นต�ำแหน่งหลัก | กลุ่มนักเรียนที่มีควำมสูง
เท่ำกับหรือมำกกว่ำ
จะสังเกตเห็นว่ำ จะมีนักเรียนที่เป็นต�ำแหน่งหลักคั่นอยู่ระหว่ำงนักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม
เสมอ
3. แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) คือ กำรคิดรวบยอดปัญหำ และไม่สนใจสิ่งที่
ไม่จ�ำเป็น โดยกำรเข้ำแถวเรียงตำมล�ำดับควำมสูงนั้น แนวคิดหลัก คือ กำรเรียงล�ำดับนักเรียน
ตำมควำมสูงจำกน้อยไปมำก ซึ่งนักเรียนที่มีควำมสูงน้อยกว่ำจะต้องอยู่ด้ำนซ้ำยของนักเรียนที่มี
ควำมสูงมำกกว่ำเสมอ และไม่สนใจสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น เช่น ชื่อ-นำมสกุล เพศ อำยุ น�้ำหนักของ
นักเรียน เป็นต้น
1
4. แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design) ล�ำดับขั้นตอนในกำรแก้ปัญหำ
มีดังนี้
1) ก�ำหนดนักเรียนคนแรก (ซ้ำยสุด) ของกลุ่มนักเรียน เป็นต�ำแหน่งหลัก โดยถือว่ำ
เป็นต�ำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว
ต�ำแหน่งหลัก

หมายเหตุ : นักเรียนทุกคนยืนหันหลัง

หน

ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน

2) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุม่ นักเรียนทีม่ คี วำมสูงน้อยกว่ำนักเรียนต�ำแหน่งหลัก ให้ไปตัง้ แถวอยูด่ ำ้ นซ้ำย
ของนักเรียนต�ำแหน่งหลัก
(2) กลุม่ นักเรียนทีม่ คี วำมสูงเท่ำกับหรือมำกกว่ำนักเรียนต�ำแหน่งหลัก ให้ไปตัง้ แถว
อยู่ด้ำนขวำของนักเรียนต�ำแหน่งหลัก
6

า

ขอสอบเนน การคิด

นักเรียนควรรู
1 Algorithm คือ กระบวนการแกปญ
 หาทีอ่ ธิบายออกมาเปนขัน้ ตอนทีช่ ดั เจน
เมือ่ นําเขาขอมูลอะไร แลวจะตองไดผลลัพธเชนไร กระบวนการนีจ้ ะตองประกอบ
ดวยวิธีการเปนขั้นๆ และมีสวนที่ตองทําแบบวนซํ้าอีก จนกระทั่งเสร็จสิ้นการ
ทํางาน
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ขั้นตอนการสรางบานขั้นตอนใดตรงกับแนวคิดการหารูปแบบ
ในแนวคิดเชิงคํานวณ
1. สรางแปลนบาน
2. ศึกษาลักษณะของบาน
3. หารูปแบบบานที่ตองการ
4. ออกแบบขั้นตอนในการสรางบาน
(วิเคราะหคาํ ตอบ แนวคิดการหารูปแบบ คือ การกําหนดแบบแผน
หรือรูปแบบทีม่ ลี กั ษณะคลายคลึงกันจากปญหาของแตละสวนยอย
ตางๆ ขั้นตอนการสรางบานที่ตรงกับแนวคิดหารูปแบบ คือ หา
รูปแบบบานที่ตองการ ดังนั้นตอบขอ 3.)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ดําเนินการศึกษาคนควา

2. ครูใหนกั เรียนศึกษาตัวอยางปญหาการเขาแถว
ตามลําดับความสูงของนักเรียนใหเร็วทีส่ ดุ ตาม
ลําดับการวิเคราะหทั้ง 4 ขอ จากหนังสือเรียน

ต�ำแหน่งหลัก

3) ท�ำซ�ำ้ ไปเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ ไม่สำมำรถแบ่งกลุม่ ได้อกี
(1) ก�ำหนดนักเรียนคนแรก (ซ้ำยสุด) ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เป็นต�ำแหน่งหลัก
ต�ำแหน่งหลัก
ต�ำแหน่งหลัก

(2) แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีนักเรียนต�ำแหน่งหลักคั่นอยู่ กลุ่ม
นักเรียนที่มีควำมสูงน้อยกว่ำนักเรียนต�ำแหน่งหลัก ให้ตั้งแถวอยู่ด้ำนซ้ำยของนักเรียนต�ำแหน่ง
หลัก และกลุ่มนักเรียนที่มีควำมสูงเท่ำกับหรือมำกกว่ำนักเรียนต�ำแหน่งหลัก ให้ตั้งแถวอยู่
ด้ำนขวำของนักเรียนต�ำแหน่งหลัก
ต�ำแหน่งหลัก

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแ พิจ
ก ไข าร
ณ
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ต�ำแหน่งหลัก
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ขอสอบเนน การคิด
ขอใดคือแนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design)
1. เกิดการคิดรวบยอดของปญหา
2. มีขั้นตอนในการแกปญหาชัดเจน
3. สามารถแยกองคประกอบของกิจกรรมไดชัดเจน
4. กําหนดแบบแผนหรือรูปแบบการแกปญหาที่คลายคลึงกันได
(วิเคราะหคําตอบ แนวคิดการแยกยอย (Decomposition) คือ การแตกปญหาใหญออกเปนปญหายอย ใหปญหา
นั้นมีขนาดเล็กลง เพื่อใหสามารถจัดการปญหาแตละสวนไดงายขึ้น
แนวคิดการหารูปแบบ (Pattern Recognition) คือ การกําหนดแบบแผนหรือรูปแบบที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
จากปญหาแตละสวนยอยตางๆ ปญหายอยแตละปญหานั้น สามารถใชรูปแบบในการแกปญหาที่คลายคลึงกันได
แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) คือ การหาแนวคิดเชิงนามธรรมหรือแนวคิดรวบยอดของปญหา
แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design) คือ ลําดับขั้นตอนในการแกปญหาหรือการทํางานที่ชัดเจน
การคิดคน อธิบายขั้นตอนวิธีในการแกปญหาตางๆ
ดังนั้น ตอบขอ 2.)
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นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ดําเนินการศึกษาคนควา

3. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปขัน้ ตอนการเขาแถว
ตามลําดับความสูงจากขั้นตอนขางตน

(3) ท�ำเหมือนข้อ (1) และ (2) ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ต�ำแหน่งหลัก
ต�ำแหน่งหลัก

ต�ำแหน่งหลัก

ต�ำแหน่งหลัก

(4) ท�ำเหมือนข้อ (1) และ (2) ของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
ต�ำแหน่งหลัก
ต�ำแหน่งหลัก

ต�ำแหน่งหลัก

ต�ำแหน่งหลัก

(5) เมื่อท�ำจนไม่สำมำรถจัดกลุ่มได้อีก จะได้แถวเรียงล�ำดับควำมสูงจำกน้อยไป

หำมำก
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าง ับป
ะหว รปร
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ือเล ื้อห
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กิจกรรม สรางเสริม

เกร็ดแนะครู

ใหนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบของแนวคิด
เชิงคํานวณ จากแหลงการเรียนรูต า ง ๆ เชน หองสมุด อินเทอรเน็ต
แลวสรุปสาระสําคัญลงในสมุด สงครูผูสอนในชั่วโมงถัดไป

ครูอาจจะสรุปเรื่อง องคประกอบของแนวคิดเชิงคํานวณ ใหนักเรียนฟงอีก
ครัง้ หนึง่ เพือ่ ใหนกั เรียนเกิดความเขาใจทีถ่ กู ตองชัดเจน แลวสุม นักเรียนออกมา
ตอบคําถามหนาชั้นเรียน เพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน

กิจกรรม ทาทาย

ใหนักเรียนใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาที่เกิดจาก
กิจวัตรประจําวันของนักเรียน 1 กิจวัตร แลวสรุปออกมาในรูปแบบ
ผังมโนทัศนสงครูผูสอน
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นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ดําเนินการศึกษาคนควา

4. ครูใหนกั เรียนศึกษาความรูเ สริมจากเนือ้ หาเพือ่
ขยายความรูของผูเรียน (Com Sci Focus)
เรื่อง การเรียงลําดับแบบเลือก
5. ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลําดับแบบ
เลือกวา “การเรียงลําดับแบบเลือกเปนขัน้ ตอน
การเรียงลําดับอยางงาย โดยใชวิธีการเปรียบเทียบ ซึง่ จะพบเห็นโดยมากในวิชาคณิตศาสตร
เรื่อง การเรียงลําดับจากมากไปหานอย หรือ
จากนอยไปหามาก”

จำกขั้นตอนข้ำงต้นสรุปได้ ดังนี้ เริ่มต้นให้นักเรียนเข้ำแถวโดยไม่สนใจควำมสูง โดย
ก�ำหนดนักเรียนคนแรกให้เป็นต�ำแหน่งหลัก แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มทีม่ คี วำม
สูงน้อยกว่ำต�ำแหน่งหลัก ให้เข้ำแถวอยูด่ ำ้ นซ้ำยของต�ำแหน่งหลัก และกลุม่ ที่ 2 คือ กลุม่ ทีม่ คี วำมสูง
เท่ำกับหรือมำกกว่ำต�ำแหน่งหลัก ให้เข้ำแถวอยูด่ ำ้ นขวำของต�ำแหน่งหลัก เมือ่ แบ่งกลุม่ เรียบร้อย
แล้ว ให้ทำ� ซ�ำ้ กำรแบ่งกลุม่ ในลักษณะเช่นเดียวกันนีไ้ ปเรือ่ ย ๆ จนกว่ำจะไม่สำมำรถแบ่งกลุม่ ได้อกี
และนักเรียนเข้ำแถวเรียงตำมล�ำดับควำมสูงจำกน้อยไปมำกได้อย่ำงถูกต้อง โดยจ�ำนวนรอบในกำร
ท�ำซ�้ำขึ้นอยู่กับจ�ำนวนนักเรียนที่เข้ำแถว

Com Sci
Focus

¡ÒÃàÃÕÂ§ÅÓ´ÑºáººàÅ×Í¡
กำรเรียงล�ำดับแบบเลือก (Selection Sort) เป็นกำรเปรียบเทียบข้อมูลที่อยู่ซ้ำยสุดในแถว
กับข้อมูลทำงด้ำนขวำที่เล็กที่สุดในแถว โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. หำข้อมูลที่เล็กที่สุดทำงด้ำนขวำของข้อมูลตัวแรก
2. สลับต�ำแหน่งของข้อมูลถ้ำหำเจอ
3. เลื่อนไปทำงขวำ 1 ต�ำแหน่ง
4. ท�ำซ�้ำตำมข้อ 1.-3. จนกว่ำจะหมดข้อมูลในแถว
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ขอสอบเนน การคิด

เกร็ดแนะครู

ขอใดใชแนวคิดการออกแบบขั้นตอนในการแกปญหา
1. จัดหมวดหมูสัตวที่คลายคลึงกัน เพื่อใหงายตอการศึกษา
2. ศึกษาสถานทีท่ อ งเทีย่ วในจังหวัดทีต่ อ งการเดินทางไปเทีย่ ว
3. แยกจักรยานออกเปนสวนๆ แลวสังเกตและทดสอบ
การทํางานของแตละองคประกอบ
4. เมื่อตองการสั่งคอมพิวเตอรใหทํางานบางอยาง ตองเขียน
โปรแกรมคําสั่งเพื่อใหคอมพิวเตอรทํางานไปตามขั้นตอน
(วิเคราะหคําตอบ แนวคิดการออกแบบขั้นตอนการแกปญหา
คือ การพัฒนาแนวทางแกปญหาอยางเปนขั้นเปนตอน หรือสราง
หลักเกณฑขึ้นมาเพื่อดําเนินตามทีละขั้นตอน ดังนั้น การสั่ง
คอมพิวเตอรใหทาํ งานตองเขียนโปรแกรมคําสัง่ เพือ่ ใหคอมพิวเตอร
ทํางานไปตามขั้นตอน จึงเปนการใชแนวคิดการออกแบบขั้นตอน
ในการแกปญหา ดังนั้น ตอบขอ 4.)

ดังนี้

ครูอาจจะอธิบายเรื่อง การเรียงลําดับ เพิ่มเติม เพื่อเสริมความรูใหนักเรียน

การเรียงลําดับเปนการจัดการขอมูลที่กระทํากันมากในงานประยุกตตางๆ
เชน การทําขอมูลนักศึกษามาจัดเรียงลําดับรหัสนักศึกษา เพื่อนําไปใชใน
การพิมพใบเซ็นชือ่ เขาหองสอบ การเรียงขอมูลพนักงานตามรหัสพนักงานเพือ่ ให
งายตอระบบการทํางาน สามารถแบงการเรียงลําดับขอมูลได ดังนี้
1. การจัดเรียงลําดับแบบแทรกใส (Insertion Sort)
2. การเรียงลําดับแบบเลือก (Selection Sort)
3. การจัดเรียงลําดับแบบฟองอากาศ (Bubble Sort)
4. การจัดเรียงลําดับโดยใชฮีป (Heap Sort)
5. การจัดเรียงลําดับโดยการรวมขอมูลเขาดวยกัน (Merge Sort)
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6. ครูใหนกั เรียนศึกษาตัวอยางปญหาการจัดเรียง
เสือ้ ผาใหหางายทีส่ ดุ โดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ
ตามลําดับการวิเคราะหทั้ง 4 ขอ จากหนังสือ
เรียน

2.2 ตัวอย่ำงปญหำกำรจัดเรียงเสื้อผำใหหำง่ำยที่สุด

ในกรณีนจี้ ะยกตัวอย่ำงกำรจัดเรียงด้วยกำรแบ่งกลุม่ ประเภทของเสือ้ ผ้ำเป็น 2 ประเภทหลัก
ซึ่งแต่ละประเภทหลักจะแบ่งเป็นประเภทย่อย
แนวคิดเชิงค�านวณในการแก้ปญหาการจัดเรียงเสื้อผ้าให้หาง่ายที่สุด
1. แนวคิดการแยกย่อย (Decomposition) คือ กำรแตกปัญหำใหญ่ออกเป็นปัญหำย่อย ในทีน่ ี้
ปัญหำใหญ่ คือ กำรจัดเรียงเสือ้ ผ้ำให้หำง่ำยทีส่ ดุ โดยสำมำรถแบ่งปัญหำออกเป็นปัญหำย่อยได้ ดังนี้
ปญหาที่ 1 หำวัตถุประสงค์หลักในกำรค้นหำว่ำ จะค้นหำจำกคุณสมบัติอะไร
ของเสี้อผ้ำ เช่น ประเภท สี เป็นต้น เพื่อน�ำไปใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งกลุ่มเสื้อผ้ำ
ปญหาที่ 2 แบ่งกลุ่มเสื้อผ้ำที่ได้จำกปัญหำที่ 1
หน
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ขอสอบเนน การคิด

เกร็ดแนะครู
ครูอาจอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําแนวคิดเชิงคํานวณไปใชในการเขียน
โปรแกรม ดังนี้
• การนําแนวคิดเชิงแยกยอย (Decomposition) ไปใชในการเขียน
โปรแกรม เชน การเขียนโปรแกรมแยกเปนสวนๆ แยกเปนแพ็กเกจ แยกเปน
โมดูล หรือทําระบบเปนเซอรวิสยอยๆ หรือมองเปนเลเยอร
• การนําแนวคิดการหารูปแบบ (Pattern Recognition) ไปใชในการ
เขียนโปรแกรม เชน เมื่อโปรแกรมมีการทํางานที่หลากหลายแบบ แตมีรูปแบบ
ทีแ่ นนอนและซํ้าๆ กัน จะสามารถยุบโคดมาอยูใ นฟงกชนั เดียวกันได หรือเขียน
เปนโปรแกรมวนลูปใหอยูในลูปเดียวกันได
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ขอความใดอธิบายหลักการของแนวคิดเชิงนามธรรมไดถูกตอง
1. การหาความสัมพันธที่เกี่ยวของและเชื่อมโยงกัน
2. ลําดับขั้นตอนในการแกปญหาหรือการทํางานที่ชัดเจน
3. กระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สําคัญออกจาก
รายละเอียด เพื่อใหไดองคประกอบที่จําเปนเพียงพอ
4. การพิจารณาเพื่อแบงปญหาหรืองานออกเปนสวนยอย
ทําใหสามารถจัดการกับปญหาหรืองานไดงายขึ้น
(วิเคราะหคาํ ตอบ แนวคิดเชิงนามธรรมเปนแนวคิดในการมุง ความ
คิดไปที่ขอมูลสําคัญ และคัดกรองสวนที่ไมเกี่ยวของออกไป เพื่อ
จดจอเฉพาะในสิ่งที่ตองการจะทํา ดังนั้น ตอบขอ 3.)

สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

ดําเนินการศึกษาคนควา

7. ครูสุมนักเรียน 2-3 คน เพื่อสรุปการจัดเรียง
เสือ้ ผาใหหางายทีส่ ดุ ตามขัน้ ตอนการวิเคราะห
โดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ

2. แนวคิดการหารูปแบบ (Pattern Recognition) คือ เข้ำใจรูปแบบของปัญหำ ในกรณีนี้
กำรจัดเรียงเสื้อผ้ำให้หำง่ำยที่สุด จะมีรูปแบบ ดังนี้
1) หำวัตถุประสงค์หลักในกำรค้นหำเสื้อผ้ำ
2) แบ่งกลุ่มเสื้อผ้ำตำมวัตถุประสงค์หลัก
3) จัดเรียงเสื้อผ้ำตำมกลุ่ม
3. แนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) คือ กำรคิดรวบยอดปัญหำ และไม่สนใจสิ่งที่
ไม่จ�ำเป็น โดยในกำรจัดเรียงเสื้อผ้ำให้หำง่ำยที่สุด แนวคิดหลัก คือ จะต้องหำวัตถุประสงค์หลัก
ให้ได้ก่อนเสมอ จำกนั้นจึงจะท�ำกำรแบ่งกลุ่มตำมวัตถุประสงค์หลัก โดยไม่สนใจสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น
ซึ่งในตัวอย่ำงนี้ สิ่งที่ไม่จ�ำเป็น คือ ยี่ห้อและขนำด
4. แนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี (Algorithm Design) ล�ำดับขั้นตอนในกำรแก้ไขปัญหำ
มีดังนี้
1) หำวัตถุประสงค์หลักในกำรค้นหำเสือ้ ผ้ำ โดยตัวอย่ำงนีจ้ ะค้นหำจำกประเภทเสือ้ ผ้ำ
และสี ตำมล�ำดับ
2) แบ่งกลุ่มเสื้อผ้ำ โดยแบ่งกลุ่มเสื้อผ้ำเป็นกลุ่มเสื้อและกลุ่มกำงเกงหรือกระโปรง
กลุ่มเสื้อ

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแ พิจ
ก ไข าร
ณ

า

กลุ่มกำงเกงหรือกระโปรง
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ังส
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ขอสอบเนน การคิด

เกร็ดแนะครู

ขอใดคือประโยชนของแนวคิดเชิงนามธรรม
1. ลดขั้นตอนในการทํางานที่มีความซํ้าซอนได
2. เขาใจปญหาและมองเห็นปญหาไดชัดเจนขึ้น
3. ออกแบบชิ้นงานไดตรงกับสภาพจริงทุกประการ
4. มองเห็นรายละเอียดของสิ่งที่สนใจไดชัดเจนทุกสวน
(วิเคราะหคําตอบ แนวคิดเชิงนามธรรม คือ การมุงความคิดไป
ที่ปญหาสําคัญ ซึ่งจะมุงเนนเฉพาะสวนที่สําคัญของปญหา และ
คัดกรองรายละเอียดทีไ่ มเกีย่ วของออกไป ซึง่ จะทําใหเขาใจปญหา
และมองเห็นปญหาไดชัดเจนขึ้น ดังนั้น ตอบขอ 2.)

ครูอาจอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําแนวคิดเชิงคํานวณไปใชในการเขียน
โปรแกรม ดังนี้
• การนําแนวคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) ไปใชในการเขียนโปรแกรม
เชน โจทยการเขียนโปรแกรมที่ดูยุงยาก สามารถทําใหงายขึ้นดวยการกําหนด
ลักษณะสําคัญออกมาวาดเปน Object ใช Class diagram ลากเสนแสดงความ
สัมพันธกัน จากนั้นก็เริ่มเขียนโปรแกรมเปนแบบเชิงวัตถุ
• การนําแนวคิดการออกแบบขัน้ ตอนวิธี (Algorithm Design) ไปใชในการ
เขียนโปรแกรม เชน การใชวธิ ี Dijkstra ในการหาเสนทางทีใ่ กลทสี่ ดุ ในกราฟจะมี
ขั้นตอนอยางไรบาง การคนหาขอมูลแบบ binary search ตองมีขั้นตอนอยางไร
บาง
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สอน

นํา

สรุป

ประเมิน

ขัน้ สอน

สังเคราะหความรู

1. ครู เ ป ด โอกาสให นั ก เรี ย นซั ก ถามข อ สงสั ย
และครูใหความรูเพิ่มเติมในสวนนั้น หรือให
นักเรียนศึกษาความรูเ พิม่ เติมจากอินเทอรเน็ต
2. ครู ใ ห นั ก เรี ย นทํ า กิ จ กรรมที่ ส อดคล อ งกั บ
เนื้ อ หา โดยให ผู  เ รี ย นฝ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ พั ฒ นา
ความรูแ ละทักษะการเรียนรู (Com Sci activity)
โดยให นั ก เรี ย นอธิ บ ายการนํ า แนวคิ ด เชิ ง
คํ า นวณมาใช แ ก ป  ญ หาของสถานการณ ที่
โจทยกําหนด

3) แบ่งกลุ่มเสื้อเป็นเสื้อยืดกลุ่มหนึ่งกับเสื้อเชิ้ตอีกกลุ่มหนึ่ง และแบ่งกลุ่มกำงเกง
หรือกระโปรงเป็นกำงเกงกลุ่มหนึ่งกับกระโปรงอีกกลุ่มหนึ่ง

4) แบ่งกลุม่ เสือ้ ยืดตำมสี แบ่งกลุม่ เสือ้ เชิต้ ตำมสี แบ่งกลุม่ กำงเกงตำมสี และแบ่งกลุม่
กระโปรงตำมสี

หน
ณ
าร
พิจ
วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน
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ขอสอบเนน การคิด

เกร็ดแนะครู
ดังนี้

หลักการใดในแนวคิดเชิงคํานวณสามารถนํามาใชในการเขียน
โปรแกรมได
(วิเคราะหคําตอบ ในการเขียนโปรแกรมสามารถนําหลักการใน
แนวคิดเชิงคํานวณมาประยุกตใชไดทุกหลักการ โดยหลักการ
ในแนวคิดเชิงคํานวณมีอยู 4 หลักการ คือ แนวคิดการแยกยอย
แนวคิดการหารูปแบบ แนวคิดเชิงนามธรรม และแนวคิดการ
ออกแบบอัลกอริทึม หรือแนวคิดการออกแบบขั้นตอนวิธี)

ครูอาจเนนยํา้ ใหนกั เรียนเกิดความเขาใจเกีย่ วกับแนวคิดเชิงคํานวณอีกครัง้

• แนวคิดเชิงคํานวณไมไดจํากัดอยูเพียงการคิดใหเหมือนคอมพิวเตอร
• แนวคิดเชิงคํานวณไมไดจาํ กัดอยูเ พียงการคิดในศาสตรของนักวิทยาศาสตร
คอมพิวเตอร แตเปนกระบวนการคิดแกปญ
 หาของมนุษย เพือ่ สัง่ ใหคอมพิวเตอร
ทํางาน และชวยแกปญหาตามที่มนุษยตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ
• แนวคิดเชิงคํานวณชวยทําใหปญ
 หาทีซ่ บั ซอนเขาใจไดงา ยขึน้ เปนทักษะ
ที่เปนประโยชนตอทุกๆ สาขาวิชา และทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน
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นํา

สรุป

สอน

ประเมิน

ขัน้ สรุป

สรุปและประเมินคาของคําตอบ

1. ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น สรุ ป เนื้ อ หาเพื่ อ ให
ผู  เ รี ย นได ท บทวนสาระสํ า คั ญ ประจํ า หน ว ย
การเรียนรูที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงคํานวณกับ
การแกปญหา
2. ครูใหนักเรียนตรวจสอบความรู ความเขาใจ
ด ว ยตนเองจากหนั ง สื อ เรี ย น โดยพิ จ ารณา
ขอความวาถูกหรือผิด หากนักเรียนพิจารณา
ไมถูกตองใหนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหา
ตามหัวขอที่กําหนดให

Com
Sci
activity
แนวคิดเชิงค�ำนวณ

2. ทักษะกำรคิดและกำรแก้ปัญหำ

ือเ
เนื้อ ลมน
หา ี้อยู ใ
อา นร
จม ะหว
ีกา าง
รป สง
รับ ตร
ปร วจ
ุงแ พิจ
ก ไข าร
ณ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

า

ให้นักเรียนอธิบำยกำรน�ำแนวคิดเชิงค�ำนวณมำใช้แก้ปัญหำของสถำนกำรณ์ต่อไปนี้
1. แพทย์วเิ ครำะห์สำเหตุกำรปวยเป็นโรคฉีห่ นูของผูป้ ว ยในหมูบ่ ำ้ นแห่งหนึง่ โดยใช้วธิ กี ำรสัมภำษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง
เพื่อหำควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงสภำพแวดล้อมและกำรแพร่ระบำด
2. สมชำยต้องกำรจะเดินทำงไปยังเมืองแซนแฟรนซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกำ โดยต้องกำรเข้ำไปเยี่ยมชม
ส�ำนักงำนใหญ่แอปเปล ส�ำนักงำนใหญ่กูเกิล สะพำนโกลเดนเกต และมหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด ภำยใน
ระยะเวลำ 2 วัน

3. ทักษะกำรสื่อสำร

หน

ังส
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กิจกรรม 21st Century Skills

เกร็ดแนะครู

ครูใหนกั เรียนแบงกลุม กลุม ละ 5 คน แลวรวมกันกําหนดปญหา
และสถานการณ จากนั้นใหแตละกลุมใชแนวคิดเชิงคํานวณในการ
แกปญหาสถานการณนั้น แลวสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาชั้น
เรียน จากนัน้ ใหเพือ่ นกลุม อืน่ รวมกันเสนอวา แนวทางการแกปญ
 หา
ที่เพื่อนนําเสนอนั้นเหมาะสมหรือไม ถายังไมเหมาะสม ใหรวมกัน
เสนอแนวทางการแกปญ
 หาจนไดแนวทางการแกปญ
 หาทีเ่ หมาะสม
ที่สุด

การยกตัวอยางสถานการณเพื่อใหนักเรียนนําแนวคิดเชิงคํานวณมาใชใน
การแกปญ
 หา ครูควรเริม่ ยกตัวอยางจากสถานการณใกลตวั ของนักเรียนกอน เชน
กิจกรรมที่ทําอยูเปนประจํา ปญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน หรือบริเวณใกลเคียง
ทีอ่ ยูอ าศัย สถานทีต่ า งๆ ทีอ่ ยูภ ายในชุมชน หรือสถานทีท่ มี่ ชี อื่ เสียงในประเทศไทย
ที่นักเรียนรูจัก เพื่อใหนักเรียนเห็นภาพของปญหาไดชัดเจน และสามารถนํา
แนวคิดเชิงคํานวณมาใชในการแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม จากนั้น
จึงยกตัวอยางในเรื่องที่ไกลตัวนักเรียนออกไป เพื่อเปนการขยายความรูและ
ความเขาใจของนักเรียน
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นํา

สรุป

สอน

ประเมิน

ขัน้ สรุป

สรุปและประเมินคาของคําตอบ

Summary

3. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนหนวย
การเรียนรูที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงคํานวณกับ
การแกปญหา เพื่อวัดความรูที่นักเรียนไดรับ
หลังจากผานการเรียนรู
4. ครูมอบหมายใหนักเรียนทําแบบฝกหัดประจํา
หนวยการเรียนรูที่ 1 โดยใหบันทึกลงในสมุด
และทําชิน้ งาน/ภาระงาน (รวบยอด) เรือ่ ง การ
แกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ เพื่อตรวจ
สอบความเขาใจ และนํามาสงในชั่วโมงถัดไป

แนวคิดเชิงค�ำนวณ
กับกำรแกปญหำ
แนวคิดเชิงค�ำนวณ
คือ แนวคิดในกำรแก้ปญั หำต่ำงๆ อย่ำงเป็นระบบ เป็นกระบวนกำรทีม่ ลี ำ� ดับขัน้ ตอนชัดเจน
โดยกระบวนกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวนี้ เป็นกระบวนกำรที่ทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจ
ร่วมกันได้ แบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้

ขัน้ ประเมิน

แนวคิดเชิงคํานวณ

นําเสนอและประเมินผลงาน

ครูประเมินผลโดยการสังเกตการตอบคําถาม
สํารวจพฤติกรรมการทํางาน และสมุดประจําตัว

1 แนวคิดการ
2 แนวคิดการ
แยกย่อย
หารูปแบบ
(Decomposition) (Pattern Recognition)
กำรแตกปัญหำใหญ่
ออกเป็นปัญหำย่อย ให้
ปัญหำนัน้ มีขนำดเล็กลง
เพื่อให้สำมำรถจัดกำร
ปัญหำในแต่ละส่วนได้
ง่ำยขึ้น

กำรก�ำหนดแบบแผน
หรือรูปแบบที่มีลักษณะ
คล้ำยคลึงกันจำกปัญหำ
แต่ ล ะส่ ว นย่ อ ยต่ ำ ง ๆ
กล่ำวคือ ปัญหำย่อยแต่ละ
ปัญหำนั้น สำมำรถใช้
รูปแบบในกำรแก้ปญั หำ
ที่คล้ำยคลึงกันได้

3 แนวคิด
เชิงนามธรรม
(Abstraction)

4 แนวคิดการ
ออกแบบขั้นตอนวิธี
(Algorithm Design)

กำรหำแนวคิดเชิง
นำมธรรมหรือแนวคิด
รวบยอดของปัญหำ ซึง่
เป็นกำรก�ำหนดหลักกำร
ทัว่ ไป มุง่ เน้นเฉพำะส่วน
ทีส่ �ำคัญของปัญหำ โดย
ไม่สนใจรำยละเอียดที่
ไม่จ�ำเป็น

กำรออกแบบล�ำดับ
ขั้ น ตอนกำรแก้ ป ั ญ หำ
ด้วยกำรใช้แนวคิดกำร
ออกแบบขัน้ ตอนวิธี เป็น
แนวคิ ด ที่ ส ำมำรถน� ำ
ไปใช้ ใ นกำรแก้ ป ั ญ หำ
ที่ มี ลั ก ษณะแบบเดี ย ว
กันได้

หน
ณ
าร
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วจ  ไข
ตร แก
สง รุง
าง ับป
ะหว รปร
ู ในร ีกา
ี้อย จม
มน าอา
ือเล ื้อห
ังส เน
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ขอสอบเนน การคิด

แนวทางการวัดและประเมินผล
ครูสามารถวัดและประเมินความเขาใจในเนือ้ หา เรือ่ ง การแกปญ
 หาโดยใช
แนวคิดเชิงคํานวณ ไดจากชิ้นงาน เรื่อง การแกปญหาโดยใชแนวคิดเชิงคํานวณ
ทีน่ กั เรียนไดสรางขึน้ ในขัน้ ขยายความเขาใจ โดยศึกษาเกณฑการวัดและประเมิน
ผลจากแบบประเมินชิน้ งาน/ภาระงาน (รวบยอด) ทีอ่ ยูใ นแผนการจัดการเรียนรู
หนวยการเรียนรูที่ 1
แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหา หรือการทางานที่พบในชีวิตจริง
รายการ
ประเมิน

1. องค์ประกอบ
แนวคิดเชิง
คานวณ

ดีมาก (4)

เกณฑ์การประเมิน (ระดับคุณภาพ)
ดี (3)
พอใช้ (2)

บอกความหมายของ บอกความหมายของ บอกความหมายของ
องค์ประกอบแนวคิด องค์ประกอบแนวคิด องค์ประกอบแนวคิด
เชิงคานวณได้ดีมาก เชิงคานวณได้ดี
เชิงคานวณได้ค่อนข้าง
ดี
2. การแก้ปัญหา สามารถบอกขั้นตอน สามารถบอกขั้นตอน สามารถบอกขั้นตอน
การเข้าแถว
การแก้ปัญหาการเข้า การแก้ปัญหาการเข้า การแก้ปัญหาการ
ตามลาดับ
แถวตามลาดับได้ดี เข้าแถวตามลาดับได้
แถวตามลาดับได้
ดีมาก
ค่อนข้างดี
3. การแก้ปัญหา สามารถบอกขั้นตอน สามารถบอกขั้นตอน สามารถบอกขั้นตอน
การจัดเรียง
การแก้ปัญหาการ
การแก้ปัญหาการ
การแก้ปัญหาการ
เสื้อผ้า
จัดเรียงเสื้อผ้าได้
จัดเรียงเสื้อผ้าได้ดี จัดเรียงเสื้อผ้าได้
ดีมาก
ค่อนข้างดี
4. ความสมบูรณ์ ผลงานมีความ
ผลงานมีความ
ผลงานมีความ
ของผลงาน
ครบถ้วน สมบูรณ์ ครบถ้วน สมบูรณ์ ครบถ้วน สมบูรณ์ดี
ดีมาก
ค่อนข้างดี
เป็นบางส่วน
5. ส่งงานตรง
ส่งภาระงานภายใน ส่งภาระงานช้ากว่า ส่งภาระงานช้ากว่า
เวลา
เวลาที่กาหนด
กาหนด 1 วัน
กาหนด 2 วัน

ปรับปรุง (1)

ไม่สามารถบอก
ความหมายของ
องค์ประกอบแนวคิด
เชิงคานวณได้
ไม่สามารถบอกขั้นตอน
การแก้ปัญหาการ
เข้าแถวตามลาดับได้
ไม่สามารถบอกขั้นตอน
การแก้ปัญหาการ
จัดเรียงเสื้อผ้าได้

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ผลงานมีความ
ครบถ้วน สมบูรณ์น้อย
ส่งภาระงานช้ากว่า
กาหนดเกิน 3 วัน
ขึ้นไป

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

T16

ช่วงคะแนน
16-20
10-15
7-9

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช้

1-6

ปรับปรุง

78

สถานการณใดไมไดนําแนวคิดเชิงคํานวณไปประยุกตใช
1. คนหาสินคาในซูเปอรมารเก็ต
2. วางแผนเปดรานเครื่องเขียนในยานโรงเรียน
3. คํานวณสถิติการทําคะแนนของผูเลนบาสเกตบอล
4. เปดรานขายหนังสือติดกับอีกรานหนึ่ง เพราะเห็นวาขาย
ไดดี
 หา
(วิเคราะหคําตอบ แนวคิดเชิงคํานวณเปนแนวคิดในการแกปญ
ตางๆ อยางเปนระบบ มีกระบวนการเปนลําดับขัน้ ตอนอยางชัดเจน
ดังนั้น การเปดรานขายหนังสือตามผูอื่น ไมไดนําแนวคิดเชิง
คํานวณมาประยุกตใช ดังนั้น ตอบขอ 4.)

