


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช ้
วิธีการสอนด้วยเทคนิค GI (Group Investigation: GI) 6 ขั้นตอน 

5. การน าเสนอผลงาน (Presentation of Final 
Report) กลุ่มน าเสนอผลงานตามหัวข้อเรื่องที่
เลือก ครูต้องพยายามให้นกัเรียนทุกคนได้มีส่วน
ร่วมขณะที่มีการน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อ
เป็นการขยายความคิดของตัวนักเรียนเองให้
กว้างไกล โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องที่กลุ่มไม่ได้
ศึกษา ครูจะท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานใน
ระหว่างการน าเสนอผลงาน  
 

6. การประเมินผล (Evaluation) ครูและนักเรียนจะ
ร่วมกันประเมินผลงานที่ถูกน าเสนอพร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อผลงานทุกชิ้น การประเมินผลอาจ
รวมทั้งการประเมินเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

1. การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา (Topic 
Selection) นักเรียนเลือกหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง 
ของปัญหาที่เลือก แล้วกลุ่มจะแบ่งภาระงาน
ออกเป็นงานย่อยๆ ที่มีสมาชิก 2-5 คนร่วมกัน
ท างาน  
 

2. การวางแผนร่วมมือกันในการท างาน 
(Cooperative Planning) ครูและนักเรียน
วางแผนร่วมกันในวธิีด าเนินการ ภาระงานที่ท า 
และเป้าหมายของงานในแต่ละหัวข้อย่อยตาม
ปัญหาที่เลือก  
 

3. การด าเนินงานตามแผนการที่วางไว ้
(Implementation) นักเรียนด าเนินงานตาม
แผนการที่วางไว้ในขั้นที่ 2 กิจกรรมและทักษะต่างๆ 
ที่นักเรียนจะต้องศึกษาควรมาจากแหล่งข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรยีน ครูจะให้ค าปรึกษากบั
กลุ่มพร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการท างาน
ของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเขาต้องการ
ความช่วยเหลือ 

4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่ท า 
(Analysis and Synthesis) นักเรียนวิเคราะห์
และประเมินข้อมูลที่เขารวบรวมได้ในขัน้ที่ 3 และ
วางแผนหรือลงข้อสรุปในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อ
น าเสนอต่อชั้นเรียน  

จัดท าโดย  นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน ์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 
ที่มา : รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ GI (Group Investigation). 
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=free4u&month=12-2010&date=21&group=60&gblog=63. 
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การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 เรื่อง ค าสั่งการแสดงผลและรับข้อมูล เวลา 4 ชั่วโมง 
รหัสวิชา ว20251 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น 

จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2561 
ผู้สอน นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน ์ 

จ านวนแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ในหน่วยการเรียนรู้นี ้2 แผน 
 



2 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้  

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 เรื่อง ค าสั่งการแสดงผลและรับข้อมูล  เวลา 4 ชั่วโมง 
รหัสวิชา ว20251 รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น จ านวน 1.0 หน่วยกิต  

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ผู้สอนนางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
ผลการเรียนรู้ 

ใชค าสั่งพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 
 

สาระส าคัญ 
ความรู้เรื่องการใช้ค าสั่ง printf() รวมทั้งมีความรู้เรื่องการใช้ค าสั่ง scanf()   

 
สาระการเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ ( Knowledge )  
      นักเรียนรู้และเข้าใจการใช้ค าสั่งและรูปแบบ printf()  

  นักเรียนรูแ้ละเข้าใจการใช้ค าสั่งและรูปแบบ scanf() 
  ด้านทักษะกระบวนการ ( Process) 
  นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่ง printf() ได ้

    นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่ง scanf() ได ้
 

  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ( Attitude ) 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  รกัชาต ิ ศาสน ์กษัตริย ์  อยู่อย่างพอเพียง   ซื่อสัตยส์ุจริต        มุ่งมั่นในการท างาน 
  มีวินัย     รกัความเป็นไทย    ใฝ่เรียนรู ้          มีจติสาธารณะ 

      คุณลักษณะของผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  เป็นเลิศวิชาการ    สื่อสารสองภาษา      ล้ าหน้าทางความคิด  
  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์    ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก 

      เอกลักษณ์ของโรงเรียนพระพระปฐมวิทยาลัย  
 ลูกเสือหลวง เสือป่า งามสง่า เลิศล้ าวิชาการ  บนฐานพอเพียง 
         ด้านการ อ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีน 
  การอ่าน  : .......................................................................................................................................... 
  การคิดวิเคราะห์ : ....................................................................................................................................... 
 การเขียน : .......................................................................................................................................... 
         ด้านสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
   ความสามารถในการสือ่สาร  :  นักเรียนสามารถอธิบายการใช้ค าสั่งและรูปแบบ printf() และ scanf()
ให้กับผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง 
   ความสามารถในการคดิ  :   นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่ง printf() และ scanf() 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา :  ................................................................................................. 
   ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต :   ................................................................................................. 
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   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี:  นักเรียนสามารถใช้ค าส่ัง printf()  และ scanf() ในการแสดงผลออก
ทางจอภาพได้ และรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด ได ้
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน  
 1. การอภิปรายและน าเสนองานกลุ่ม  

 2. ใบกิจกรรมที่ 4.1 ค าสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอ 
 3. ใบกิจกรรมที่ 4.2 ค าสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด 
  
การประเมิน 
 ผู้ประเมิน 
    ครผูู้สอน  นักเรียน   เพื่อน   ผู้ปกครอง 

สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเดน็ที่ประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
การร่วมอภิปรายและ
น าเสนองานกลุ่ม 

แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
 

- ความตัง้ใจในการเรียน 
- ความสนใจและการ
ซักถาม 
- การตอบค าถาม 
- ท างานทันตาม
ก าหนดเวลา 
- มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรอืงานกลุ่ม 

หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้
คะแนนแนบไว้ท้ายแผนการจดัการ
เรียนรู ้
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป 

ใบกิจกรรมที่ 4.1 ค าสั่ง
แสดงผลออกทาง
หน้าจอ 

แบบประเมินใบ
กิจกรรมที่ 4.1 ค าสั่ง
แสดงผลออกทาง
หน้าจอ 

- การใช้ค าสั่งและ
รูปแบบ printf() 
- เขียนโปรแกรมโดยใช้
ค าสั่ง printf() ได ้

นักเรียนทกุคนร้อยละ 80 สามารถท า
ใบกิจกรรมไดอ้ย่างถูกต้อง เกณฑ์การ
ให้คะแนนมีดังนี้ 
9 - 10 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
7 - 8 คะแนน หมายถึง ดี 
5 - 6 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
0 - 4 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
 

ใบกิจกรรมที่ 4.2 ค าสั่ง
รับข้อมูลทางคยี์บอร์ด 

แบบประเมินใบ
กิจกรรมที่ 4.2 ค าสั่ง
รับข้อมูลทางคยี์บอร์ด 

- การใช้ค าสั่งและ
รูปแบบ scanf() 
- เขียนโปรแกรมโดยใช้
ค าสั่ง scanf() ได ้

นักเรียนทกุคนร้อยละ 80 สามารถท า
ใบกิจกรรมไดอ้ย่างถูกต้อง เกณฑ์การ
ให้คะแนนมีดังนี้ 
9 - 10 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
7 - 8 คะแนน หมายถึง ดี 
5 - 6 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
0 - 4 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

แบบทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 
เรื่อง ค าสั่งการ
แสดงผลและรบัข้อมูล   

- การใช้ค าสั่งและ
รูปแบบ printf() 
- การใช้ค าสั่งและ
รูปแบบ scanf() 

- นักเรียนทกุคนสามารถตอบ
แบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 (8 ข้อ ใน10 ข้อ) เกณฑ์การให้
คะแนนมีดังนี้ 
9 - 10 คะแนน หมายถึง ดีมาก 



4 
สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเดน็ที่ประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

7 - 8 คะแนน หมายถึง ดี 
5 - 6 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
0 - 4 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้

หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้
คะแนนแนบไว้ท้ายแผนการจดัการ
เรียนรู ้
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป  

สมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรียน 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการ
คิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้
คะแนนแนบไว้ท้ายแผนการจดัการ
เรียนรู ้
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้           
    การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้(เวลา 4 ชั่วโมง) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9-10 
วิธีการสอน/รปูแบบการสอน/เทคนิคการสอนที่ใช้  
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้วิธีการสอนด้วยเทคนิค GI (Group Investigation: GI) ดังนี ้
 1.) การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา (Topic Selection) นักเรียนเลอืกหัวข้อท่ีเฉพาะเจาะจง 
ของปัญหาที่เลือก แล้วกลุม่จะแบ่งภาระงานออกเป็นงานย่อยๆ ที่มีสมาชิก 2-5 คนร่วมกันท างาน  
 2.) การวางแผนร่วมมือกันในการท างาน (Cooperative Planning) ครูและนักเรียนวางแผนร่วมกันใน
วิธีด าเนินการ ภาระงานที่ท า และเป้าหมายของงานในแต่ละหัวข้อย่อยตามปัญหาที่เลือก  
   3.) การด าเนินงานตามแผนการที่วางไว้ (Implementation) นักเรียนด าเนินงานตามแผนการทีว่างไว้ใน
ขั้นที่ 2 กิจกรรมและทักษะต่างๆ ที่นักเรียนจะต้องศึกษาควรมาจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ครูจะให้ค าปรึกษากบักลุ่มพร้อมกบัติดตามความก้าวหน้าในการท างานของนักเรียนและช่วยเหลือ
นักเรียนเมือ่เขาต้องการความช่วยเหลือ  
   4.) การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่ท า (Analysis and Synthesis) นักเรียนวิเคราะห์และประเมินข้อมูล
ที่เขารวบรวมได้ในขั้นที่ 3 และวางแผนหรือลงข้อสรุปในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อน าเสนอต่อชั้นเรียน  
   5.) การน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report) กลุ่มน าเสนอผลงานตามหัวข้อเรื่องที่เลือก ครู
ต้องพยายามให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมขณะที่มีการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนเพื่อเป็นการขยายความคิด
ของตัวนักเรียนเองให้กว้างไกล โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องที่กลุ่มไม่ได้ศึกษา ครูจะท าหนา้ที่เป็นผู้ประสานงานใน
ระหว่างการน าเสนอผลงาน  
   6.) การประเมินผล (Evaluation) ครูและนกัเรียนจะร่วมกันประเมินผลงานที่ถูกน าเสนอพร้อมทั้งแสดง
ความคิดเห็นที่มีต่อผลงานทุกชิ้น การประเมินผลอาจรวมทัง้การประเมินเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  
 
 
 
 



5 
แผนการจัดการเรียนรู ้

รหัสวิชา ว20251       ชื่อวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ค าสั่งการแสดงผลและรับข้อมูล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 เรื่อง ค าสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอ   เวลา 2 ชั่วโมง 
วิธีการสอน/รปูแบบการสอน/เทคนิคการสอนที่ใช้ ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้วิธีการ
สอนด้วยเทคนิค GI (Group Investigation: GI) ร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 
ผลการเรียนรู ้
ใชค าสั่งพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ด้านความรู้ ( Knowledge)  

นักเรียนรู้และเข้าใจการใช้ค าสั่งและรูปแบบ printf() 
 ด้านทักษะกระบวนการ ( Process) 
      นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่ง printf() ได ้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ( Attitude ) 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  รกัชาต ิ ศาสน ์กษัตริย ์  อยู่อย่างพอเพียง  ซื่อสัตย์สจุริต         มุ่งมั่นในการท างาน 
  มีวินัย     รกัความเป็นไทย    ใฝ่เรียนรู ้          มีจติสาธารณะ 

        คุณลักษณะของผู้เรยีน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  เป็นเลิศวิชาการ    สื่อสารสองภาษา   ล้ าหน้าทางความคิด  
  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์    ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 ลูกเสือหลวง เสือป่า งามสง่า เลิศล้ าวิชาการ  บนฐานพอเพียง 

ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
  การอ่าน  : ................................................................................................. 
  การคิดวิเคราะห์ : ................................................................................................. 
  การเขียน : ................................................................................................. 
       ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการสือ่สาร :  นักเรียนสามารถอธิบายการใช้ค าสั่งและรูปแบบ printf() ได้ 
   ความสามารถในการคดิ :   นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่ง printf() ได ้
   ความสามารถในการแก้ปัญหา :  ................................................................................................. 
   ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต :   ................................................................................................. 
  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี: นักเรียนสามารถใช้ค าส่ัง printf() ในการแสดงผลออกทางจอภาพได้  
สาระการเรียนรู้ 

1. ด้านความรู้  (K)  
         นักเรียนรู้และเข้าใจการใช้ค าสั่งและรูปแบบ printf()  
2 ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนคิด (P)  

  นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่ง printf() ได ้
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   3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

 นักเรียนมวิีนัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
 

การบูรณาการ 
      บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 
   บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      บูรณาการกับประชาคมอาเซียน 
   บูรณาการยาเสพติด 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
   บูรณาการอื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................................... 
 
ภาระ / ชิ้นงาน / ร่องรอย /หลักฐานการเรียนรู ้
   1. การอภิปรายและน าเสนองานกลุ่ม 
 2. ใบกิจกรรมที่ 4.1 เรื่อง ค าสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอ 
 
การประเมิน 
 ผู้ประเมิน 
    ครผูู้สอน   นักเรียน   เพื่อน   ผู้ปกครอง 

สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเดน็ที่ประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
การร่วมอภิปรายและ
น าเสนองานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
 

- ความต้ังใจในการเรียน 
- ความสนใจและการ
ซักถาม 
- การตอบค าถาม 
- ท างานทันตาม
ก าหนดเวลา 
- มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรอืงานกลุ่ม 

 

หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้
คะแนนแนบไว้ท้ายแผนการจดัการ
เรียนรู ้
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป 

ใบกิจกรรมที่ 4.1 ค าสั่ง
แสดงผลออกทาง
หน้าจอ 

แบบประเมินใบ
กิจกรรมที่ 4.1 ค าสั่ง
แสดงผลออกทาง
หน้าจอ 

- การใช้ค าสั่งและรูปแบบ 
printf() 
- เขียนโปรแกรมโดยใช้
ค าสั่ง printf() ได ้

นักเรียนทกุคนร้อยละ 80 สามารถท า
ใบกิจกรรมไดอ้ย่างถูกต้อง เกณฑ์การ
ให้คะแนนมีดังนี้ 
9 - 10 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
7 - 8 คะแนน หมายถึง ดี 
5 - 6 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
0 - 4 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้

หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้
คะแนนแนบไว้ท้ายแผนการจดัการ
เรียนรู ้
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป  
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สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเดน็ที่ประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

สมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรียน 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้
คะแนนแนบไว้ท้ายแผนการจดัการ
เรียนรู ้
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้           
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้(เวลา 2 ชั่วโมง) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
  1.) ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา เรื่อง เครื่องหมายและตัวด าเนินการ  พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม และ
ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอน เรื่อง ค าสั่งแสดงผลและรับข้อมูล  
  2.) ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ค าสัง่การแสดงผลและรับข้อมูล จาก
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ช่วยสอน  
ขั้นสอน 
 1.) การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา (Topic Selection)  
        - นักเรียนเลอืกหัวข้อท่ีเฉพาะเจาะจงของปัญหาทีเ่ลือก แล้วกลุ่มจะแบ่งภาระงานออกเป็น
งานย่อยๆ ที่มีสมาชิก 4-5 คนร่วมกันท างาน โดยให้นักเรยีนแบ่งกลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-ปลานกลาง-
อ่อน) โดยก าหนดให้ หัวหน้ากลุ่ม เป็น ผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุด 
 2.) การวางแผนร่วมมือกันในการท างาน (Cooperative Planning)  
        - ให้นักเรียนศกึษาหัวข้อเกี่ยวกับ การแสดงผลข้อมลู printf() โดยครูและนักเรียนร่วมกัน
วางแผนในการก าหนดภาระหน้าที่ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายของงานตัวอย่าง
โปรแกรมแสดงผลข้อมูลตามที่เลือก 
   3.) การด าเนินงานตามแผนการที่วางไว้ (Implementation)  
         - นักเรียนช่วยกันด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ในขัน้ท่ี 2 โดยศึกษาข้อมูลจากสือ่
อิเล็กทรอนิกสช์่วยสอน และสืบค้นข้อมูลตวัอย่างโปรแกรมแสดงผลข้อมูล printf() ในอินเทอร์เน็ต โดยครูให้
ค าปรึกษาแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการท างานของนักเรียน และช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเขา
ต้องการความช่วยเหลือ    

4.) การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่ท า (Analysis and Synthesis)  
       - ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เรื่อง การแสดงผลข้อมลู printf() ที่ได้ลงในกระดาษเพ่ือ 

น าผลงานมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยท าการเขียนโปรแกรมพร้อมทั้งวิเคราะห์โปรแกรมที่สืบค้นได้ และ
ประเมินผลการท างานของโปรแกรม เพื่อวางแผนในการสรุปผลและน าข้อมูลมาน าเสนอต่อชั้นเรียนให้น่าสนใจ 
  5.) การน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report)  
         - ให้นักเรียนน าเสนอผลงานตามหัวข้อ และตัวอย่างโปรแกรมที่สืบค้นขอ้มูล พร้อมทั้งให้ตั้ง
ค าถามเพ่ือถามเพ่ือนหลังจากน าเสนอเรียบร้อยแล้ว และครูแนะน าขยายความคิดการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยครูจะ
ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในระหว่างการน าเสนอผลงาน 
   6.) การประเมินผล (Evaluation)  
         - ครแูละนักเรยีนร่วมกันประเมินผลงานที่ถูกน าเสนอพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นที่มีตอ่
ผลงานของทุกกลุ่ม โดยให้นักเรียนในกลุ่มเดียวกันให้ประเมินเป็นรายบุคคลในความรับผิดชอบของงาน และ
ประเมินผลงานที่น าเสนอเป็นกลุ่ม 
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ขั้นสรุป 

1.) ร่วมกันสรปุเนื้อหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างมนุษย์สมัพันธ์อันดีระหว่าง 
ผู้สอนกับผู้เรียน และนักเรียนกับนักเรียนด้วย 

2.) ให้นักเรียนท าใบกิจกรรมที่  4.1 เรื่อง ค าสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอ  ลงในสมุดเพื่อท าเป็นการบ้าน 
ส่งในชั่วโมงต่อไป 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1) สื่อการเรียนรู้ 
ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง ค าสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอ   

2) แหล่งการเรียนรู้ 
1) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 
2) ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
3) สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
 

บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
                 

              ลงชื่อ  …………………………………… ผู้สอน 
                                                  (นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์) 
                                                                                 ต าแหน่งคร ู
 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                  
                                    ว่าที่ร้อยตรี ............................................................ 

    (สุชาติ มณีวุฒิวรสกุล) 
                                               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์    
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แผนการจัดการเรียนรู ้

รหัสวิชา ว20251       ชื่อวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น    กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่ 2    ปีการศึกษา 2561 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ค าสั่งการแสดงผลและรับข้อมูล 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่10 เรื่อง ค าสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด     เวลา 2 ชั่วโมง 
วิธีการสอน/รปูแบบการสอน/เทคนิคการสอนที่ใช้ ขัน้ตอนของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้วิธีการ
สอนด้วยเทคนิค GI (Group Investigation: GI) ร่วมกับสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
รายวิชาเพิ่มเติม 
ผลการเรียนรู ้

ใชค าสั่งพ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรม 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ด้านความรู้ ( Knowledge)  

  นักเรียนรู้และเข้าใจการใช้ค าสั่งและรูปแบบ scanf() 
 ด้านทักษะกระบวนการ ( Process) 
  นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่ง scanf() ได ้
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ( Attitude ) 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  รกัชาต ิ ศาสน ์กษัตริย ์  อยู่อย่างพอเพียง   ซื่อสัตยส์ุจริต         มุ่งมั่นในการท างาน 
  มีวินัย     รกัความเป็นไทย    ใฝ่เรียนรู ้          มีจติสาธารณะ 

        คุณลักษณะของผู้เรยีน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  เป็นเลิศวิชาการ    สื่อสารสองภาษา   ล้ าหน้าทางความคิด  
  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์    ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
  ลูกเสือหลวง เสือป่า งามสง่า เลิศล้ าวชิาการ  บนฐานพอเพียง 

ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
  การอ่าน  : ................................................................................................. 
  การคิดวิเคราะห์ : ................................................................................................. 
  การเขียน : ................................................................................................. 
       ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการสือ่สาร  :  นักเรียนสามารถอธิบายการใช้ค าสั่งและรูปแบบ scanf() ได ้
   ความสามารถในการคดิ  :   นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่ง scanf() ได ้
   ความสามารถในการแก้ปัญหา :  ................................................................................................. 
   ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต :   ................................................................................................. 
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี: นักเรียนสามารถใช้ค าส่ัง scanf() ในการรับข้อมูลทางแป้นพิมพ์ได ้
สาระการเรียนรู้ 

1 ด้านความรู้  (K)  
นักเรียนรู้และเข้าใจการใช้ค าสั่งและรูปแบบ scanf() 

2 ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนคิด (P)  
นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ค าสั่ง scanf() ได ้
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3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

 นักเรียนมวิีนัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
 
การบูรณาการ 
 บูรณาการข้ามกลุ่มสาระกาเรียนรู ้ 

   บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      บูรณาการกับประชาคมอาเซียน 
   บูรณาการยาเสพติด 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
   บูรณาการอื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................................... 
 
ภาระ / ชิ้นงาน / ร่องรอย /หลักฐานการเรียนรู้ 
   1. การอภิปรายและน าเสนองานกลุ่ม 
 2. ใบกิจกรรมที่ 4.2 เรื่อง ค าสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด 
การประเมิน 
 ผู้ประเมิน 
    ครผูู้สอน   นักเรียน   เพื่อน   ผู้ปกครอง 

สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเดน็ที่ประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
การร่วมอภิปรายและ
น าเสนองานกลุ่ม 

แบบสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
 

- ความตัง้ใจในการเรียน 
- ความสนใจและการ
ซักถาม 
- การตอบค าถาม 
- ท างานทันตาม
ก าหนดเวลา 
- มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรอืงานกลุ่ม 

 

หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้
คะแนนแนบไว้ท้ายแผนการจดัการ
เรียนรู ้
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป 

ใบกิจกรรมที่ 4.2 ค าสั่ง
รับข้อมูลทางคยี์บอร์ด 

แบบประเมินใบ
กิจกรรมที่ 4.2 ค าสั่ง
รับข้อมูลทาง
คีย์บอร์ด 

- การใช้ค าสั่งและรูปแบบ 
scanf() 
- เขียนโปรแกรมโดยใช้
ค าสั่ง scanf() ได ้

นักเรียนทกุคนร้อยละ 80 สามารถท า
ใบกิจกรรมไดอ้ย่างถูกต้อง เกณฑ์การ
ให้คะแนนมีดังนี้ 
9 - 10 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
7 - 8 คะแนน หมายถึง ดี 
5 - 6 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
0 - 4 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

แบบทดสอบ ตรวจแบบทดสอบ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 
เรื่อง ค าสั่งการ
แสดงผลและรบั
ข้อมูล   

- การใช้ค าสั่งและรูปแบบ 
printf() 
- การใช้ค าสั่งและรูปแบบ 
scanf() 

- นักเรียนทกุคนสามารถตอบ
แบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80 (8 ข้อ ใน10 ข้อ) เกณฑ์การให้
คะแนนมีดังนี้ 
9 - 10 คะแนน หมายถึง ดีมาก 
7 - 8 คะแนน หมายถึง ดี 
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สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเดน็ที่ประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

5 - 6 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
0 - 4 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้

หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้
คะแนนแนบไว้ท้ายแผนการจดัการ
เรียนรู ้
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป  

สมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรียน 

- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้
คะแนนแนบไว้ท้ายแผนการจดัการ
เรียนรู ้
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป 

 
กิจกรรมการเรียนรู ้           
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้(เวลา 2 ชั่วโมง) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1.) ครูสุ่มถามนักเรียนเกี่ยวกับค าสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอ พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม 
2.) ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างโปรแกรมค าสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด โดยใช้ค าสั่ง scanf() จากสื่อ

อิเล็กทรอนิกสช์่วยสอน 
ขั้นสอน 
  1.) การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา (Topic Selection)  

- ครสูอนเรื่อง การรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด โดยใช้สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
        - นักเรียนเลอืกหัวข้อโปรแกรมค าสัง่รับข้อมูลทางคีย์บอร์ด โดยใช้ค าสัง่ scanf() โดยจับ
กลุ่มเดิมจากช่ัวโมงที่แล้ว ทีแ่บ่งกลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน)  
  2.) การวางแผนร่วมมือกันในการท างาน (Cooperative Planning)  
        - นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่  4.2  เรื่อง ค าสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด โดยใช้ค าสั่ง  
scanf() จากสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์และท าใบงานที่ 4.2 ค าสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด ลงในสมุด 
        - ให้นักเรียนศกึษาหัวข้อเกี่ยวกับ ค าสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด scanf() โดยครูและนักเรียน
ร่วมกันวางแผนในการก าหนดภาระหน้าที่ของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม พรอ้มทั้งก าหนดเป้าหมายของงาน
ตัวอย่างโปรแกรมรับข้อมูลทางคีย์บอร์ดตามที่เลือก 
    3.) การด าเนินงานตามแผนการที่วางไว้ (Implementation)  
         - นักเรียนช่วยกันด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ในขัน้ท่ี 2 โดยศึกษาข้อมูลจากสือ่
อิเล็กทรอนิกสช์่วยสอน และสืบค้นข้อมูลตวัอย่างโปรแกรมค าสั่งรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด scanf() ใน
อินเทอร์เน็ต โดยครูให้ค าปรกึษาแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการท างานของนักเรียน และ
ช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ    

4.) การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่ท า (Analysis and Synthesis)  
       - ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เรื่อง การรับข้อมูลทางคยี์บอร์ด โดยใช้ค าสั่ง scanf() ที่ 

ได้ลงในกระดาษเพื่อน าผลงานมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยท าการเขียนโปรแกรมพร้อมทั้งวิเคราะห์โปรแกรม
ที่สืบค้นได้ และประเมินผลการท างานของโปรแกรม เพื่อวางแผนในการสรุปผลและน าข้อมูลมาน าเสนอต่อชั้น
เรียนให้น่าสนใจ 
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   5.) การน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report)  
         - ให้นักเรียนน าเสนอผลงานตามหัวข้อ และตัวอย่างโปรแกรมที่สืบค้นขอ้มูล พร้อมทั้งให้ตั้ง
ค าถามเพ่ือถามเพ่ือนหลังจากน าเสนอเรียบร้อยแล้ว และครูแนะน าขยายความคิดการเรียนรู้เพ่ิมเติม โดยครูจะ
ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในระหว่างการน าเสนอผลงาน 
   6.) การประเมินผล (Evaluation)  
         - ครแูละนักเรยีนร่วมกันประเมินผลงานที่ถูกน าเสนอพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นที่มีตอ่
ผลงานของทุกกลุ่ม โดยให้นักเรียนในกลุ่มเดียวกันให้ประเมินเป็นรายบุคคลในความรับผิดชอบของงาน และ
ประเมินผลงานที่น าเสนอเป็นกลุ่ม 
ขั้นสรุป 
 1.) ร่วมกันสรปุเนื้อหาและเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างมนุษย์สมัพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน และนักเรียนกับนักเรียนด้วย 
  2.) ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 เรื่อง ค าสัง่การแสดงผลและรับข้อมูล จาก
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ช่วยสอน  
 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

3) สื่อการเรียนรู้ 
ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง ค าสั่งรับข้อมูลทางคียบ์อร์ด 

4) แหล่งการเรียนรู้ 
1) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 
2) ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
3) สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
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บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
                 

              ลงชื่อ  …………………………………… ผู้สอน 
                                                  (นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์) 
                                                                                 ต าแหน่งคร ู
 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                  
                                    ว่าที่ร้อยตรี ............................................................ 

    (สุชาติ มณีวุฒิวรสกุล) 
                                               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์    
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แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

รายวิชา การโปรแกรมเบื้องต้น รหัสวิชา ว20251 ครผูู้สอน นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/....... จ านวน ....... คน 

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วันที่..............เดือน........................พ.ศ............................. 
 

 
เลข
ที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  
รวม 
(20) 

ความ
ตั้งใจใน
การเรียน 

(4) 

ความสนใจ
และการ
ซักถาม 

(4) 

การตอบ
ค าถาม 

(4) 

ท างานทันตาม
ก าหนดเวลา 

(4) 

มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรือ

งานกลุ่ม 
(4) 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        

28        
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เลข
ที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  
รวม 
(20) 

ความ
ตั้งใจใน
การเรียน 

(4) 

ความสนใจ
และการ
ซักถาม 

(4) 

การตอบ
ค าถาม 

(4) 

ท างานทันตาม
ก าหนดเวลา 

(4) 

มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรือ

งานกลุ่ม 
(4) 

29        

30        

31        

32        

33        

34        

35        

 
ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

                                                      (นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญญารัตน์) 
                                      ............/............/.......... 

 

เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
 คะแนน  18 - 20 ดีมาก 
 คะแนน  14 - 17  ดี 
 คะแนน  10 - 13  พอใช ้
 คะแนน   0 - 9  ควรปรับปรุง 

มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  4  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจ า  สม่ าเสมอ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  3  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ าเสมอ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  2  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 
 เกณฑ์การให้คะแนน  1  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

 
 

รายการประเมิน 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ต้องปรับปรุง(1) 
1.ความตั้งใจในการเรียน สนใจในการเรียนไม่

คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการ
เรียนคุยและเลน่
กันในขณะเรียน 

2.ความสนใจและการ
ซักถาม 

 

มีการถามในหวัข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทกุ
เรื่องและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็นบางครั้ง
และไม่ค่อยกลา้
แสดงออก 

ไม่ถามในหัวขอ้ที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก 

3.การตอบค าถาม 
 

ร่วมตอบค าถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบค าถามถูกทุก
ข้อ 

ร่วมตอบค าถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบค าถาม
ส่วนมากถูก 

ร่วมตอบค าถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครั้งและ
ตอบค าถามถูก
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตอบค าถาม 

4.ท างานทนัตาม
ก าหนดเวลา 

 

ท างานส่งตามเวลา
ที่ก าหนดและ
ถูกต้องชัดเจน 

ท างานส่งตาม
เวลาที่ก าหนด
และส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่
ค่อยถูกต้อง
ชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

5.มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรอืงานกลุ่ม 

 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การท ากิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือน
เป็นส่วนใหญใ่น
การท ากิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การท ากิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะท า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
แบบบันทึกการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 

วิชา การโปรแกรมเบ้ืองต้น  ว20251  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/... 
ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 

ที ่ ชื่อ-สกุล ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สรุประดับ
คุณภาพ 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์ข้อ 

1 
ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
8 

1           3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           ระดับคณุภาพ 

3     =     ดีเยี่ยม 
2     =     ดี 
1     =     ผ่าน 
0     =    ไม่ผ่าน 

12           
13           
14           
15           
16           
17           สรุปผลการประเมิน 

ในภาพรวม 
(    )       ดีเยีย่ม 
(    )       ด ี
(    )       ผ่าน 
(    )       ไม่ผา่น 

18           
19           
20           
21           
22           
23            
24            
25            
26            

เกณฑ์การใหค้ะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หมายเหตุ  ระดับคะแนน  4   หมายถึง  ดีเยี่ยม   
  ระดับคะแนน 3   หมายถึง  ดี    
  ระดับคะแนน 2   หมายถึง   พอใช้  
  ระดับคะแนน 1   หมายถึง   ปรับปรุง 
 



18 
ประเดน็การประเมิน ระดับคณุภาพ 

4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์

นักเรียนต้ังใจเรียน 
และปฏิบัติหน้าที่ที่
ตนเองได้รับ
มอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
และปฏิบัติหน้าที่ที่
ตนเองได้รับ
มอบหมาย 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
แต่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย 

นักเรียนไมต้ั่งใจเรียน 
และไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย 

2. ซื่อสัตย์สุจริต  นักเรียนบันทกึ
ข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
จากการสืบค้นข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา 
และถูกต้อง 

นักเรียนบันทกึข้อมูล
ที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือจากการ
สืบค้นข้อมูล
คลาดเคลื่อนจากผลที่
ได้เล็กน้อย 

นักเรียนบันทกึข้อมูล
ที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือจากการ
สืบค้นข้อมูล
คลาดเคลื่อนจากผล
ที่ได้ส่วนใหญ ่

นักเรียนน าผลการท า
กิจกรรมหรือขอ้มูล
ของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

3.มีวินัย นักเรียนตรงต่อเวลา  
มีความตั้งใจเรียน 
และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
อย่างยิ่ง 

นักเรียนตรงต่อเวลา  
มีความตั้งใจเรียน  
และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง 

นักเรียนตรงต่อเวลา 
ไม่ค่อยตั้งใจเรียน
เท่าที่ควร และไม่มี
ความรับผิดชอบ  
 

นักเรียนไมต่รงต่อ ไม่
มีความตั้งใจเรียน 
และไม่มีความ
รับผิดชอบ 

4. ใฝ่เรียนรู ้
 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
ไม่พูดคุยขณะที่ครู
สอน สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
ได้อย่างครบถ้วน 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
ไม่พูดคุยขณะที่ครู
สอน สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
ได ้

นักเรียนไมต้ั่งใจเรียน 
พูดคุยขณะที่ครูสอน 
สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับ
เรื่องที่เรียนได้บ้าง 

นักเรียนไมต้ั่งใจเรียน 
พูดคุยขณะที่ครูสอน 
และไม่สามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน 
 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลองอย่าง
ประหยัดและ
เหมาะสม ปิดไฟและ
พัดลมก่อนออกจาก
ห้องเรียน 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลองอย่าง
เหมาะสม ปิดไฟและ
พัดลมก่อนออกจาก
ห้องเรียน 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลอง 
ค่อนข้างฟุ่มเฟือย ไม่
ปิดไฟหรือพัดลมก่อน
ออกจากห้องเรียน 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลองอย่าง
ฟุ่มเฟือย ไม่ปิดไฟ
หรือพัดลมก่อนออก
จากห้องเรียน 

6. มุ่งมั่นการท างาน 
 

นักเรียนต้ังใจท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็ม
ความสามารถ และ
ส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด 

นักเรียนต้ังใจท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
และส่งงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

นักเรียนต้ังใจท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
แต่ส่งงานไม่ทันตาม
เวลาที่ก าหนด 

นักเรียนไมต้ั่งใจ
ท างานที่ได้รับ
มอบหมายและส่งงาน
ไม่ทันตามเวลาที่
ก าหนด 

7. รักความเป็นไทย นักเรียนท าความ
เคารพครูโดยการไหว้ 

นักเรียนท าความ
เคารพครูโดยการไหว้ 

นักเรียนท าความ
เคารพครูโดยการไหว้ 

นักเรียนไมท่ าความ
เคารพครูไม่สามารถ 



19 
ประเดน็การประเมิน ระดับคณุภาพ 

4 3 2 1 

และใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมเป็นอย่าง
ยิ่ง  

เขียนและใช้
ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

เขียนและใช้
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง
เป็นบางครั้ง 

เขียนและใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง  

8. มีจิตสาธารณะ นักเรียนมน้ี าใจ 
ช่วยเหลือครูและ
เพื่อนทุกครั้งเมื่อมี
โอกาส  

นักเรียนมน้ี าใจ 
ช่วยเหลือครูและ
เพื่อน 

นักเรียนมน้ี าใจ 
ช่วยเหลือครูและ
เพื่อนเป็นบางครั้ง 

นักเรียนไมมี่น้ าใจ ไม่
เคยช่วยเหลือครูและ
เพื่อน 
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วิชา การโปรแกรมเบ้ืองต้น  ว20251  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์ ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1/... 
ช่ือ..................................................นามสกุล.................................................ช้ัน...............เลขที่............... 

ค ำช้ีแจง :  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และขีด  ลงในชอ่งที่ตรงกับคะแนน 
 

สมรรถนะด้ำน รำยกำรประเมิน 
ระดบัคุณภำพ 

ดมีำก 
(3) 

ด ี
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

1.1  มีความสามารถในการรับ-ส่งสาร     
1.2  มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด  
ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

    

1.3  ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ     
1.4  เจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความ 
ขัดแยง้ต่าง ๆ ได้ 

    

1.5  เลือกรับและไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล 
และถูกต้อง 

    

สรุปผลกำรประเมนิ     
2. ความสามารถ 
ในการคิด 

2.1  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์     
2.2  มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์     
2.3  สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ     
2.4  มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้     
2.5 ตัดสินใจแก้ปัญหาเกี่ยวกับตนเองได้อย่าง 
เหมาะสม 

    

สรุปผลกำรประเมนิ     
3. ความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา 

3.1  สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้     
3.2  ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา     
3.3  เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงใน
สังคม 

    

3.4  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

    

3.5  สามารติดสินใจได้เหมาะสมตามวัย     
 สรุปผลกำรประเมนิ     

   

แบบกำรประเมินสมรรถนะส ำคญัของผู้เรียน 
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สมรรถนะด้ำน รำยกำรประเมิน 
ระดบัคุณภำพ 

ดมีำก 
(3) 

ด ี
(2) 

พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง 
(0) 

4. ความสามารถ 
ในการใช้ทักษะ 
ชีวิต 

4.1  เรียนรู้ด้วยตนเองได้เหมาะสมตามวัย     
4.2  สามารถท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้     
4.3  น าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน     
4.4  จัดการปัญหาและความขัดแย้งได้เหมาะสม     
4.5  หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผล 
กระทบต่อตนเอง 

    

สรุปผลกำรประเมนิ     
5. ความสามารถ 
ในการใช้ 
เทคโนโลยี 

5.1  เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย     
5.2  มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี     
5.3  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง      
5.4  ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์     
5.5  มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี     

สรุปผลกำรประเมนิ     

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับคณุภาพ 
 ดีมาก  -  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ ให้ 3 คะแนน 
 ดี  -  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง ให้ 2 คะแนน 
 พอใช ้ -  พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางคร้ัง  ให้ 1 คะแนน 
 ต้องปรับปรุง -  ไม่เคยปฏิบตัิพฤติกรรม   ให้ 0 คะแนน 
เกณฑ์การสรุปผล 
 ดีมาก  -  13 – 15 คะแนน 
 ดี  -  9 – 12 คะแนน 
 พอใช ้ -  1 – 8  คะแนน 
 ต้องปรับปรุง -  0 คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

รำยวิชำ ว20251 กำรโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/.... 
ตัวชี้วัด 

1. มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร 
2. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจของตนเอง โดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 
3. ใช้วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 
4. วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
5. เขียนบันทึกเหตุการณ์ประจ าวันแลว้เล่าให้เพื่อนฟังได ้

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกุล 
ระดับคุณภำพ ตัวชี้วัดที ่ รวม 

(15) 1 2 3 4 5 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 
  สรุปผลกำรประเมิน  ระดับ 0 (ไม่ผ่าน คะแนน 0-4)  จ านวน .....................คน 

ระดับ 1 (ผ่าน คะแนน 5-8)  จ านวน .....................คน 
ระดับ 2 (ดี คะแนน 9-12)    จ านวน .....................คน 
ระดับ 3 (ดีมาก คะแนน 13-15)  จ านวน .....................คน 

เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับคณุภำพ  
- ระดับ 0 (ไม่ผ่าน) ไม่เคยปฏิบัตพิฤติกรรม  
- ระดับ 1 (ผ่าน) พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางคร้ัง 
- ระดับ 2 (ดี)  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  
- ระดับ 3 (ดีมาก) พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ 

 
 
 
 



23 
แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด 
รำยวิชำ ว20251 กำรโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/.... 

ตัวชี้วัด 
1. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์
2. มีทักษะในการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ 
3. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4. มีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ 
5. ตัดสินใจแก้ปญัหาเกี่ยวกับตนเองได ้

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกุล 
ระดับคุณภำพ ตัวชี้วัดที ่ รวม 

(15) 1 2 3 4 5 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 
  สรุปผลกำรประเมิน  ระดับ 0 (ไม่ผ่าน คะแนน 0-4)  จ านวน .....................คน 

ระดับ 1 (ผ่าน คะแนน 5-8)  จ านวน .....................คน 
ระดับ 2 (ดี คะแนน 9-12)    จ านวน .....................คน 
ระดับ 3 (ดีมาก คะแนน 13-15)  จ านวน .....................คน 

เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับคณุภำพ  
- ระดับ 0 (ไม่ผ่าน) ไม่เคยปฏิบัตพิฤติกรรม  
- ระดับ 1 (ผ่าน) พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางคร้ัง 
- ระดับ 2 (ดี)  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  
- ระดับ 3 (ดีมาก) พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ 

 
 
 
 



24 
แบบประเมินสมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

รำยวิชำ ว20251 กำรโปรแกรมเบื้องต้น  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/.... 
ตัวชี้วัด 

1. เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 

2. มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
3. สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง  
4. ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลย ี

เลขท่ี เลขประจ ำตัว ชื่อ-สกุล 
ระดับคุณภำพ ตัวชี้วัดที ่ รวม 

(15) 1 2 3 4 5 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 
  สรุปผลกำรประเมิน  ระดับ 0 (ไม่ผ่าน คะแนน 0-4)  จ านวน .....................คน 

ระดับ 1 (ผ่าน คะแนน 5-8)  จ านวน .....................คน 
ระดับ 2 (ดี คะแนน 9-12)    จ านวน .....................คน 
ระดับ 3 (ดีมาก คะแนน 13-15)  จ านวน .....................คน 

เกณฑ์กำรให้คะแนนระดับคณุภำพ  
- ระดับ 0 (ไม่ผ่าน) ไม่เคยปฏิบัตพิฤติกรรม  
- ระดับ 1 (ผ่าน) พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางคร้ัง 
- ระดับ 2 (ดี)  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  
- ระดับ 3 (ดีมาก) พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ 

 
 
 



ใบความรูที่ 4.1 
เร่ือง คําสั่งแสดงผลออกทางหนาจอ  

 
การทํางานพ้ืนฐานท่ีสุดหรือเรียกไดวาเปนสวนหนึ่งในการทํางานของทุกโปรแกรมคือ การแสดงผล

ขอมูลออกทางจอภาพ โดยในภาษา C นั้น การแสดงผลขอมูลออกทางจอสามารถทําไดดังนี้ 
 
คําส่ัง printf() 
 
          คําสั่ง printf()  ถือไดวาเปนคําสั่งพ้ืนฐานท่ีสุดในการแสดงผลขอมูลทุกชนิดออกทางหนาจอไมวาจะ
เปนจํานวนเต็ม (int) , ทศนิยม (float) , ขอความ (string) หรืออักขระ (char) นอกจากนี้คําสั่งยังมีความยืดหยุน
สูง โดยเราสามารถกําหนดหรือจัดรูปแบบการแสดงผลใหมีระเบียบหรือเหมาะสมตามความตองการไดอีกดวย 
   
รูปแบบคําส่ัง printf() 
 

 

 printf ("format",variable); 
 

 

format 

       ขอมูลท่ีตองการแสดงผลออกทางหนาจอ โดยขอมูลนี้ตองเขียนไวในเครื่องหมาย "  "   
  ขอมูลท่ีสามารถแสดงผลไดมีอยู 2 ประเภท คือ ขอความธรรมดา และคาท่ีเก็บไวในตัวแปร   
  ซ่ึงถาเปนคาท่ีเก็บไวในตัวแปรตองใสรหัสควบคุมรูปแบบใหตรงกับชนิดของขอมูลท่ีเก็บไวใน 
  ตัวแปรนั้นดวย 

variable        ตัวแปรหรือนิพจนท่ีตองการนําคาไปแสดงผลใหตรงกับรหัสควบคุมรูปแบบท่ีกําหนดไว 

 
ตัวอยาง การใชคําส่ัง printf() แสดงผลขอความธรรมดาออกทางหนาจอ ดังนี้ 
 

  printf("Hello Program C");   แสดงขอความ Hello Program C ออกทางจอภาพ  

  printf("Phrapathom Witthayalai school");  
  แสดงขอความ Phrapathom Witthayalai school  
  ออกทางจอภาพ  

  printf("Chada Thailand");    แสดงขอความ 1Chada Thailand ออกทางจอภาพ 

 
 
 
 

10 



  
 #include <stdio.h> 
 void main() 
 { 
         printf(“Phrapathom Witthayalai School\n”); 
         printf(“Program C\n”); 
 } 
 
  
  ผลลัพธโปรแกรม 
        Phrapathom Witthayalai School 
        Program C 
 

 
รหัสควบคุมรูปแบบการแสดงผล 
 
          นอกจากนี้เรายังสามารถจัดรูปแบบการแสดงผลใหดูเปนระเบียบมากข้ึน  อยางเชนข้ึนบรรทัดใหม
หลังแสดงขอความ หรือเวนระยะแท็บระหวางขอความ โดยใชอักขระควบคุมการแสดงผลรวมกับคําสั่ง printf() 
 

อักขระควบคุมการแสดงผล ความหมาย 
\n   ข้ึนบรรทัดใหม 
\t   เวนชองวางเปนระยะ 1 แท็บ (6 ตัวอักษร)  
\r   กําหนดใหเคอรเซอรไปอยูตนบรรทัด 
\f   เวนชองวางเปนระยะ 1 หนาจอ  
\b   ลบอักขระสุดทายออก 1 ตัว  

 
การนําอักขระควบคุมการแสดงผลมาใช  เราตองเขียนอักขระควบคุมการแสดงผลไวภายในเครื่องหมาย "  " 
   

  printf("Hello ... \n");    แสดงขอความ Hello ...  แลวข้ึนบรรทัดใหม  

  printf("Hello ...\nChada\n"); 
  แสดงขอความ Hello ...  แลวข้ึนบรรทัดใหมพรอมกับแสดงขอความ    
                                 Chada จากนั้นข้ึนบรรทัดใหมอีกครั้ง  

  printf("Num1 = %d\tNum2 =   
           %f\n",x,z); 

  แสดงขอความ Num1 = ขอมูลประเภทจํานวนเต็ม ตามดวยการเวน  
  ชองวาง 1 แท็บ แลวตอดวยขอความ Num2 = ขอมูลประเภททศนิยม  
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ใบกิจกรรมที่ 4.1 

เร่ือง คําสั่งแสดงผลออกทางหนาจอ  
 

 
จุดประสงคการเรียนรู 
 

1. นักเรียนรูและเขาใจการใชคําสั่งและรูปแบบ printf() 
2. เขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่ง printf() 
 

คําช้ีแจง จงตอบคําถามดังตอไปนี ้(10 คะแนน) 
 

1. จงเขียนรูปแบบของคําสั่ง printf() (2 คะแนน) 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงบอกความหมายของคําวา format และ variable ของคําสั่ง printf() (3 คะแนน) 
 

format 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......................... 

variable 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………............................................................................................ 

 

3. จากโปรแกรมตอไปนี้ มีสวนไหนท่ีผิด ถาผิดแกไขใหถูกตอง (5 คะแนน) 
     &include <stdio.h> 
     void main(); 
     { 
            prinft(Phrapathom Witthayalai School\n); 
            printf("Program C/n"); 
     } 
 

 

  เกณฑการใหคะแนน 
คะแนนรวมไดระหวาง 9 - 10  คะแนน หมายถึง ดีมาก 

คะแนนรวมไดระหวาง 7 - 8  คะแนน หมายถึง ด ี

คะแนนรวมไดระหวาง 5 - 6  คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนรวมไดระหวาง 0 - 4  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
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ใบความรูที่ 4.2 
เร่ือง คําสั่งรับขอมูลจากคียบอรด 

 
          การทํางานของโปรแกรมสวนใหญมักจะเปนการเชื่อมโยงกับผูใชแบบ 2 ทิศทาง คือ ท้ังภาคของการ
แสดงผลการทํางานออกทางหนาจอ และภาคของการรับขอมูลจากผูใชเขามาทางคียบอรด เพ่ือรวมในการ
ประมวลผลของโปรแกรม 
   

คําส่ัง scanf() 
 
          ในภาษา C การรับขอมูลจากคียบอรดสามารถทําไดโดยการเรียกใชฟงกชัน scanf() ซ่ึงเปนฟงกชัน
มาตรฐานสําหรับรับขอมูลจากคียบอรด โดยสามารถรับขอมูลไดทุกประเภท ไมวาจะเปนจํานวนเต็ม 
ทศนิยม อักขระ หรือ ขอความ   
 

รูปแบบคําส่ัง scanf() 
 

 

 scanf("format",&variable); 
 

 

format 
       การใชรหัสควบคุมรูปแบบ  เพ่ือกําหนดชนิดของขอมูลท่ีจะรับเขามาจากคียบอรด โดย  
  รหัสควบคุมรูปแบบใชชุดเดียวกับคําสั่ง printf() 

variable 
       ตวัแปรท่ีจะใชเก็บคาขอมูลท่ีรับเขามาจากคียบอรด  โดยชนิดของตัวแปรจะตองตรงกับ  
  รหัสควบคุมรูปแบบท่ีกําหนดไว นอกจากนี้หนาชื่อของตัวแปรจะตองนําหนาดวยเครื่องหมาย 
  & ยกเวนตัวแปรสตริง สําหรับเก็บขอความเทานั้นท่ีไมตองนําหนาดวยเครื่องหมาย & 

ตัวอยาง การใชงานคําส่ัง  scanf()  เพ่ือรับขอมูลจากคียบอรด 
 

  int speed;    สรางตัวแปรชนิด int สําหรับเก็บคาตัวเลขจํานวนเต็ม  

  printf("Enter wind speed : ");    แสดงขอความใหกรอกคาความเร็วลมเปนจํานวนเต็ม 

  scanf("%d",&speed);   รับคาความเร็วลมเขามาเก็บไวในตัวแปร speed  
 

  char answer;   สรางตัวแปรชนิด char สําหรับเก็บอักขระ  

  printf("Enter Figure (Y : N)  : ") ;   แสดงขอความใหปอนอักขระ Y หรือ N  

  scanf("%c",&answer);   รับอักขระเขามาเก็บไวในตัวแปร answer  
 
 

13 



  char name[10];   สรางตัวแปรสตริงสําหรับเก็บขอความ 

  printf("Enter your name = ");    แสดงขอความใหปอนชื่อ 

  scanf("%s",name); 
  รับชื่อเขามาเก็บไวในตัวแปร name สังเกตจะไมใสเครื่องหมาย &  
  ตัวแปรชนิดขอความ 

 
 

  #include <stdio.h> 
  void main() 
  { 
       int x,y,area; 
       printf("Enter The Length is : "); 
       scanf("%d",&x); 
       printf("Enter The Width is : "); 
       scanf("%d",&y); 
       area = x*y; 
       printf("The area is :%d",area); 
 } 
   

  ผลลัพธโปรแกรม 
        Enter The Length is    : 15  
        Enter The Width is      : 5  
        The area is                : 75 
 

 
รหัสควบคุมรูปแบบการแสดงผลคาของตัวแปรออกทางหนาจอ แสดงไดดังนี้ 

 

รหัสควบคุมรูปแบบ การนําไปใชงาน 

%d   แสดงผลคาของตัวแปรชนิดจํานวนเต็ม 

%u   แสดงผลคาของตัวแปรชนิดจํานวนเต็มบวก 

%f   แสดงผลคาของตัวแปรชนิดจํานวนทศนิยม 

%c   แสดงผลอักขระ 1 ตัว  

%s   แสดงผลขอความ หรืออักขระมากกวา 1 ตัว  
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ใบกิจกรรมที่ 4.2 
เร่ือง การรับขอมูลทางคียบอรด    

 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 
 1. รูและเขาใจการใชคําสั่งและรูปแบบ scanf() 

2. เขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่ง scanf() ได 
 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเปดซีดีรอมสื่ออิเล็กทรอนิกสประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดท่ี 4 เกมเพ่ือการศึกษา 
เรื่อง คําสั่งแสดงผลและรับขอมูล ศึกษา และทดลองเลนเกม แลวตอบคําถามดังตอไปนี ้(10 คะแนน) 
 

1. จงเขียนรูปแบบของคําสั่ง scanf() (2 คะแนน) 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. จงบอกความหมายของคําวา format และ variable ของคําสั่ง scanf() (3 คะแนน) 

 

format 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......................... 

variable 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………............................................................................................ 

 

3. จงบอกรหัสควบคุมรูปแบบการแสดงผลคาของตัวแปรออกทางหนาจอการนําไปใชงาน (5 คะแนน) 
 

รหัสควบคุมรูปแบบ การนําไปใชงาน 

%d  

%u  

%f  

%c  

%s  
 

 

  เกณฑการใหคะแนน 
คะแนนรวมไดระหวาง 9 - 10  คะแนน หมายถึง ดีมาก 

คะแนนรวมไดระหวาง 7 - 8  คะแนน หมายถึง ด ี

คะแนนรวมไดระหวาง 5 - 6  คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

คะแนนรวมไดระหวาง 0 - 4  คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 
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ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ Jigsaw 
ผู้สอน นางสาวนีรนา  แซ่เตียว รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี ง20203 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

• ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) และคละชาย-หญิง จ านวน 6 กลุ่ม จากนั้นให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มตั้งช่ือกลุ่มของตนเอง คัดเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม

• ครูให้ประธานกลุ่มมารับใบความรู้และใบงาน
ขั้นจัดกลุ่มผู้เรียน

• ให้นักเรียนแต่ละคู่จากกลุ่มบ้านท่ีได้รบัใบความรูเ้ดียวกันไปรวมกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มเชี่ยวชาญ จากนั้นร่วมกันศึกษา
และท าความเข้าใจเนื้อหาจากใบความรู้ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

• นักเรียนจากกลุ่มเช่ียวชาญแต่ละคนกลับกลุม่บ้านแลว้ด าเนินการตอ่ไปนี้

• ผลัดกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มท าโดยเริ่มจากใบความรูท้ี่ 9.1-9.3 ตามล าดับจนครบทุกคู่

• สมาชิกในกลุ่มซักถามและท าความเข้าใจรว่มกันจนเข้าใจทุกคน

• เตรียมตัวทดสอบตามใบงานท่ี 9.1

ขั้นสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
เสนอความรู้

• ท าการทดสอบโดยด าเนินการ ดังนี้

• ครูจัดห้องสอบและด าเนินการสอบเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบทดสอบหลงัเรียน

• ตรวจแบบฝึกหัดรวมคะแนนของสมาชิกในกลุ่มบ้าน โดยรวมคะแนนของทุกคนแล้วหารด้วยจ านวนสมาชิกภายในกลุ่ม
ขั้นทดสอบความรู้

• กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยสงูสุดได้โบนัส 5 คะแนน

• กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยรองลงมาจะได้โบนัสคะแนนลดลงตามล าดบั

ขั้นการรับรองผลงานและ
เผยแพร่ชื่อเสียงของทีม



แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
รหัสวิชา ง20203  ชื่อวิชา การออกแบบและเทคโนโลย ีกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2561 
หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การติดต่อ Digital Input 
แผนการจัดการเรียนรู้ที ่9 เรื่อง การติดต่อ Digital Input เวลา 2 ชั่วโมง 
วิธีการสอน/รปูแบบการสอน/เทคนิคการสอนที่ใช้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ Jigsaw        

 
รายวิชาเพิ่มเติม 

ผลการเรียนรู ้
 บอกหลักการท างานของอุปกรณ์ Digital Input 
 เข้าใจการเขียนโปรแกรมส าหรับควบคุมการท างานของ Digital Input 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ด้านความรู้ ( Knowledge)  

นักเรียนรู้และเข้าใจหลักการท างานของอุปกรณ ์Digital Input 
 ด้านทักษะกระบวนการ ( Process) 
นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีส าหรับควบคุมการท างาน Digital Input  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ( Attitude ) 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  รักชาต ิ ศาสน ์กษัตริย ์   อยู่อย่างพอเพียง   ซื่อสัตย์สจุริต         มุ่งมั่นในการท างาน 
  มีวินัย                รกัความเป็นไทย    ใฝ่เรียนรู ้          มีจิตสาธารณะ 

คุณลักษณะของผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  เป็นเลิศวิชาการ   สื่อสารสองภาษา   ล  าหน้าทางความคิด  
  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์    ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

อัตลักษณ์ของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 สุภาพบุรุษ  กุลสตรี  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีอุปนิสัย   ใจคอดี 

ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
  การอ่าน  : นักเรียนสามารถอ่าน ท าความเข้าใจแบบฝึกหัดท่ี 9.1-9.3 ได ้
  การคิดวิเคราะห์ :  
  การเขียน : นักเรียนสามารถท าใบงานที่ 9.1-9.3 ได ้
       ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   ความสามารถในการสื่อสาร  :  ……………………………………………………………………………………………. 
  ความสามารถในการคิด  :   ……………………………………………………………………………………………....... 
   ความสามารถในการแก้ปัญหา :  ……………………………………………………………………………………………....... 
   ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต :   ................................................................................................. 
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี :  นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีควบคุมการท างาน Digital Input 



สาระการเรียนรู้ 
3.1  ด้านความรู้  (K) นักเรียนมีความรู้ 

   หลักการท างานของของอุปกรณ ์Digital Input 
3.2  ด้านทักษะ/กระบวนการ/กระบวนคิด (P) นักเรียนสามารถ 

 เขียนโปรแกรมภาษาซีส าหรบัควบคุมการท างานอุปกรณ์ Digital Input 
3.3 ด้านคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ (A) 

นักเรียนมวิีนัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งม่ันในการท างาน 
3.4 ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
การบูรณาการ 

    บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ อธิบายความหมายและลักษณะค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
   บูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      บูรณาการกับประชาคมอาเซียน 
   บูรณาการยาเสพติด 
   บูรณาการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
   บูรณาการอื่นๆ (ระบุ)  
ภาระ / ชิ้นงาน / ร่องรอย /หลักฐานการเรียนรู้ 
ใบงานที่ 9.1 การเขียนโปรแกรมควบคุมสวติซ์กดติดปล่อยดับ (Tact switch) 
ใบงานที่ 9.2 การเขียนโปรแกรมอ่านค่าข้อมูลเซนเซอร์วัดความชื นและอุณหภูมิ DHT11 
ใบงานที่ 9.3 การเขียนโปรแกรมอ่านค่าตัวต้านทานปรับค่าได้ (Volume Resistor หรือ Potentiometer) 
 
  



การประเมิน 
 ผู้ประเมิน 
    ครูผู้สอน   นักเรียน   เพื่อน   ผู้ปกครอง 

สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเดน็ที่ประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน 
- ใบงานที ่9.1-9.3  
การเขยีนโปรแกรม
ติดต่อ Digital Input 
 
 
 
 
 
 
 
สังเกตพฤติกรรม 
การเรียน 
 

- แบบประเมินการ
เขียนโปรแกรมตามใบ
งานที่ 9.1-9.3  
การเขียนโปรแกรม
ติดต่อ Digital Input 
 
 
 
 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
 
 
 

- ความถูกต้องของ 
การเขียนโปรแกรมตาม 
ใบงานที่ 9.1-9.3 
การเขียนโปรแกรมติดต่อ 
Digital Input 
-หลักการท างานของของ
อุปกรณ ์Digital Input 
- เขียนโปรแกรมภาษาซี
ส าหรับควบคุมการท างาน
อุปกรณ ์Digital Input 
- ความต้ังใจในการเรียน 
- ความสนใจและการซักถาม 
- การตอบค าถาม 
- ท างานทันตามก าหนดเวลา 
- มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรอืงานกลุ่ม 

1) 8-10 คะแนน เขียนโปรแกรมได้ครบทุก
ข้อและถูกต้องตามค าสั่งทั งหมด 
2) 5-7 คะแนน เขียนโปรแกรมได้ครบทุกขอ้
แต่ไม่ถูกต้องตามค าสั่ง 1-2 ข้อ 
3) ต่ ากว่า 5 คะแนน เขียนโปรแกรมได้ครบ
ทุกข้อ  
แต่ไม่ถูกต้องตามค าสั่ง ตั งแต่ 3 ข้อขึ นไป 
 
 
 
หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้คะแนน
แนบไว้ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป  

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

แบบประเมิน
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- มีวินัย 
- ใฝ่เรียนรู ้

หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้คะแนน
แนบไว้ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป  

สมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรียน 

แบบประเมิน 
สมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรียน 

- ความสามารถในการสื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

หมายเหต ุเกณฑ์และประเด็นการให้คะแนน
แนบไว้ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ ระดับดีข้ึนไป 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ Jigsaw)        
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้(เวลา 2 ชั่วโมง) 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน  
 1. ครูถามนักเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อควบคุมท างานอุปกรณ์  Output 
และ วันนี นักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการท างานของอุปกรณ์ Input 
 2. ครูทบทวนความจ านักเรียนก่อนเริ่มอธิบายอีกครึ่งหนึ่งให้นักเรียนฟัง 
 
 
 



ขั้นสอน 
  ขั นจัดกลุ่มผู้เรียน  
 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง อ่อน) และคละชาย-หญิง จ านวน 6 กลุ่ม จากนั นให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มตั งชื่อกลุ่มของตนเอง คัดเลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม 
 2. ครใูห้ประธานกลุ่มมารับใบความรู้และใบงาน ดังนี้  
   คู่ที่ 1 รับใบความรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมสวิตช์กดติดปล่อยดับ (Tact switch) 
   คู่ที่ 2 รับใบความรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอ่านค่าข้อมูลเซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ DHT11 
   คูท่ี่ 3 รับใบความรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอ่านค่าตัวต้านทานปรับค่าได้ (Volume Resistor) 
  ขั้นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 1. ให้นักเรียนแต่ละคู่จากกลุ่มบ้านที่ได้รับใบความรู้เดียวกันไปรวมกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มเชี่ยวชาญ จากนั้นร่วมกัน
ศึกษาและท าความเข้าใจเนื้อหาจากใบความรู ้
  ขั้นสมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเสนอความรู ้
 1. นักเรียนจากกลุม่เช่ียวชาญแต่ละคนกลับกลุม่บ้านแล้วด าเนินการต่อไปนี  
     - ผลัดกันอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มท าโดยเริ่มจากใบความรู้ที่ 9.1-9.3 ตามล าดับจนครบทุกคู ่
     - สมาชิกในกลุ่มซักถามและท าความเข้าใจร่วมกันจนเข้าใจทุกคน 
    - เตรียมตัวทดสอบตามใบงานที่ 9.1 
  ขั นทดสอบความรู้ 
 1. ท าการทดสอบโดยด าเนินการ ดังนี  
   - ครูจัดห้องสอบและด าเนินการสอบเป็นรายบุคคลโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน 
   - ตรวจแบบฝึกหัดรวมคะแนนของสมาชิกในกลุ่มบ้าน โดยรวมคะแนนของทุกคนแล้วหารด้วยจ านวนสมาชิก
ภายในกลุ่ม 
  ขั นการรับรองผลงานและเผยแพร่ชื่อเสียงของทีม 
 1. กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้โบนัส 5 คะแนน 
 2. กลุ่มที่ได้คะแนนเฉลี่ยรองลงมาจะได้โบนัสคะแนนลดลงตามล าดับ 
ขั้นสรุป  
 - ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม ข้อสงสัย   
 - ครแูละนักเรยีนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมควบคมุการท างานของอุปกรณ์
แบบเง่ือนไข 
สื่อและแหล่งการเรียนรู ้

1. สื่อการเรียนรู ้
1) โปรแกรมน าเสนอ เรื่อง การเขียนโปรแกรมสวิตช์กดติดปล่อยดับ (Tact switch) 
2) การเขียนโปรแกรมอ่านค่าข้อมูลเซนเซอร์วัดความชื นและอุณหภูมิ DHT11 
3) การเขียนโปรแกรมอ่านค่าตัวต้านทานปรับค่าได้ (Volume Resistor หรือ Potentiometer) 

2. แหล่งการเรียนรู้ 
1) ระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) 
2) ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 



บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
                 

   
              ลงชื่อ  …………………………………… ผู้สอน 

            (นางสาวนีรนา  แซ่เตียว) 
ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 

 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                          
        
                        
             
      ลงชื่อ  ………………………………..…… 
           (นางปนัดดา  เปียถนอม)     
                        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
  



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลย ีรหัสวิชา ง20203  ครูผู้สอน นางสาวนีรนา  แซ่เตียว 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/....... จ านวน ....... คน 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วันที่..............เดือน........................พ.ศ............................. 

 

 
เลข
ที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  
รวม 
(20) 

ความ
ตั้งใจใน
การเรียน 

(4) 

ความสนใจ
และการ
ซักถาม 

(4) 

การตอบ
ค าถาม 

(4) 

ท างานทันตาม
ก าหนดเวลา 

(4) 

มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรือ

งานกลุ่ม 
(4) 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        

28        



 
เลข
ที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  
รวม 
(20) 

ความ
ตั้งใจใน
การเรียน 

(4) 

ความสนใจ
และการ
ซักถาม 

(4) 

การตอบ
ค าถาม 

(4) 

ท างานทันตาม
ก าหนดเวลา 

(4) 

มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรือ

งานกลุ่ม 
(4) 

29        

30        

31        

32        

33        

34        

35        

 
ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

                       (นางสาวนีรนา  แซ่เตียว) 
                ............/............/.......... 

 

เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
 คะแนน  18 - 20 ดีมาก 
 คะแนน  14 - 17  ดี 
 คะแนน  10 - 13  พอใช ้
 คะแนน   0 - 9  ควรปรับปรุง 

มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  4  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจ า  สม่ าเสมอ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  3  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ าเสมอ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  2  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างน้อย 
 เกณฑ์การให้คะแนน  1  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ต้องปรับปรุง(1) 

1.ความตั้งใจในการเรียน สนใจในการเรียนไม่
คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการ
เรียนคุยและเลน่
กันในขณะเรียน 

2.ความสนใจและการ
ซักถาม 

 

มีการถามในหวัข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทกุ
เรื่องและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็นบางครั้ง
และไม่ค่อยกลา้
แสดงออก 

ไม่ถามในหัวขอ้ที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก 

3.การตอบค าถาม 
 

ร่วมตอบค าถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบค าถามถูกทุก
ข้อ 

ร่วมตอบค าถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบค าถาม
ส่วนมากถูก 

ร่วมตอบค าถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครั้งและ
ตอบค าถามถูก
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตอบค าถาม 

4.ท างานทนัตาม
ก าหนดเวลา 

 

ท างานส่งตามเวลา
ที่ก าหนดและ
ถูกต้องชัดเจน 

ท างานส่งตาม
เวลาที่ก าหนด
และส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่
ค่อยถูกต้อง
ชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

5.มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรอืงานกลุ่ม 

 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การท ากิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือน
เป็นส่วนใหญใ่น
การท ากิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การท ากิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะท า
กิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกการประเมินคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 
วิชา การออกแบบและเทคโนโลย ีง20203  กลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพฯ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/... 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 
ที ่ ชื่อ-สกุล ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สรุประดับ

คุณภาพ 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์ข้อ 

1 
ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
8 

1           3.  มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           ระดับคณุภาพ 

3     =     ดีเยี่ยม 
2     =     ดี 
1     =     ผ่าน 
0     =    ไม่ผ่าน 

12           
13           
14           
15           
16           
17           สรุปผลการประเมิน 

ในภาพรวม 
(    )       ดีเยีย่ม 
(    )       ด ี
(    )       ผ่าน 
(    )       ไม่ผา่น 

18           
19           
20           
21           
22           
23            
24            
25            
26            
27            
28            

เกณฑ์การใหค้ะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หมายเหตุ  ระดับคะแนน  4   หมายถึง  ดีเยี่ยม   
  ระดับคะแนน 3   หมายถึง  ดี    
  ระดับคะแนน 2   หมายถึง   พอใช้  
  ระดับคะแนน 1   หมายถึง   ปรับปรุง 



ประเดน็การประเมิน ระดับคณุภาพ 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์

นักเรียนต้ังใจเรียน 
และปฏิบัติหน้าที่ที่
ตนเองได้รับ
มอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
และปฏิบัติหน้าที่ที่
ตนเองได้รับ
มอบหมาย 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
แต่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย 

นักเรียนไมต้ั่งใจเรียน 
และไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย 

2. ซื่อสัตย์สุจริต  นักเรียนบันทกึ
ข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
จากการสืบค้นข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา 
และถูกต้อง 

นักเรียนบันทกึข้อมูล
ที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือจากการ
สืบค้นข้อมูล
คลาดเคลื่อนจากผลที่
ได้เล็กน้อย 

นักเรียนบันทกึข้อมูล
ที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือจากการ
สืบค้นข้อมูล
คลาดเคลื่อนจากผล
ที่ได้ส่วนใหญ ่

นักเรียนน าผลการท า
กิจกรรมหรือขอ้มูล
ของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

3.มีวินัย นักเรียนตรงต่อเวลา  
มีความตั้งใจเรียน 
และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
อย่างยิ่ง 

นักเรียนตรงต่อเวลา  
มีความตั้งใจเรียน  
และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง 

นักเรียนตรงต่อเวลา 
ไม่ค่อยตั้งใจเรียน
เท่าที่ควร และไม่มี
ความรับผิดชอบ  
 

นักเรียนไมต่รงต่อ ไม่
มีความตั้งใจเรียน 
และไม่มีความ
รับผิดชอบ 

4. ใฝ่เรียนรู ้
 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
ไม่พูดคุยขณะที่ครู
สอน สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
ได้อย่างครบถ้วน 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
ไม่พูดคุยขณะที่ครู
สอน สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
ได ้

นักเรียนไมต้ั่งใจเรียน 
พูดคุยขณะที่ครูสอน 
สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับ
เรื่องที่เรียนได้บ้าง 

นักเรียนไมต้ั่งใจเรียน 
พูดคุยขณะที่ครูสอน 
และไม่สามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลองอย่าง
ประหยัดและ
เหมาะสม ปิดไฟและ
พัดลมก่อนออกจาก
ห้องเรียน 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลองอย่าง
เหมาะสม ปิดไฟและ
พัดลมก่อนออกจาก
ห้องเรียน 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลอง 
ค่อนข้างฟุ่มเฟือย ไม่
ปิดไฟหรือพัดลมก่อน
ออกจากห้องเรียน 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลองอย่าง
ฟุ่มเฟือย ไม่ปิดไฟ
หรือพัดลมก่อนออก
จากห้องเรียน 

6. มุ่งมั่นการท างาน 
 

นักเรียนต้ังใจท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็ม
ความสามารถ และ
ส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด 

นักเรียนต้ังใจท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
และส่งงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

นักเรียนต้ังใจท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
แต่ส่งงานไม่ทันตาม
เวลาที่ก าหนด 

นักเรียนไมต้ั่งใจ
ท างานที่ได้รับ
มอบหมายและส่งงาน
ไม่ทันตามเวลาที่
ก าหนด 

7. รักความเป็นไทย นักเรียนท าความ
เคารพครูโดยการไหว้ 
และใช้ภาษาไทยได้

นักเรียนท าความ
เคารพครูโดยการไหว้ 
เขียนและใช้

นักเรียนท าความ
เคารพครูโดยการไหว้ 
เขียนและใช้

นักเรียนไมท่ าความ
เคารพครูไม่สามารถ 



ประเดน็การประเมิน ระดับคณุภาพ 
4 3 2 1 

อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมเป็นอย่าง
ยิ่ง  

ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

ภาษาไทยไม่ถูกต้อง
เป็นบางครั้ง 

เขียนและใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง  

8. มีจิตสาธารณะ นักเรียนมน้ี าใจ 
ช่วยเหลือครูและ
เพื่อนทุกครั้งเมื่อมี
โอกาส  

นักเรียนมน้ี าใจ 
ช่วยเหลือครูและ
เพื่อน 

นักเรียนมน้ี าใจ 
ช่วยเหลือครูและ
เพื่อนเป็นบางครั้ง 

นักเรียนไมมี่น้ าใจ ไม่
เคยช่วยเหลือครูและ
เพื่อน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
รายวิชา ง20203  การออกแบบและเทคโนโลยี ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/.... 

ตัวชี้วัด 
1. เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 
2. มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
3. สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง  
4. ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
5. มีคุณธรรม จรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยี 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 
ระดับคณุภาพ ตัวชี้วัดที่ รวม 

(15) 1 2 3 4 5 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 
  สรุปผลการประเมนิ  ระดับ 0 (ไม่ผ่าน คะแนน 0-4)  จ านวน .....................คน 

ระดับ 1 (ผ่าน คะแนน 5-8)  จ านวน .....................คน 
ระดับ 2 (ดี คะแนน 9-12)    จ านวน .....................คน 
ระดับ 3 (ดีมาก คะแนน 13-15)  จ านวน .....................คน 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดับคณุภาพ  
- ระดับ 0 (ไม่ผ่าน) ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม  
- ระดับ 1 (ผ่าน) พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง 
- ระดับ 2 (ดี)  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  
- ระดับ 3 (ดีมาก) พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ 

 
 
 

 

 

 



 
 

สวิตช์กดติดปล่อยดับ (Tact switch) 

 

การต่อวงจรอินพุตแบบดิจิทัล (Digital Input) มีสองแบบ แบบแรกคือการต่อแบบ Pull Up 
กล่าวคือ ในขณะที่ไม่ได้กดสวิตช์ บอร์ด Arduino Mega 2560 จะอ่านแรงดันไฟฟ้าได้ +3.3 
V หรือที่เรียกว่า ลอจิก HIGH (‘1’) แต่เมื่อมีการกดสวิตช์ แรงดันไฟฟ้าจะลงมาที่ 0 V ซึ่ง

เรียกว่าลอจิก LOW (‘0’) ดังนั นการท างานภายใต้การต่อแบบ Pull up จึงถูกเรียกว่า Active Low นั่นคือลอจิก 
LOW ในขณะท างาน แบบที่สองคือการต่อแบบ Pull Down ซึ่งจะได้ผลลัพธ์กลับกัน คือหากไม่ได้กดสวิตช์ จะได้
ลอจิก LOW ‘0’ แต่เมื่อกดสวิตซ์จะได้ลอจิก HIGH ‘1’ ท าให้การต่อแบบ Pull Down ถูกเรียกว่า Active High 
นั่นคือเกิดการสั่งการในขณะลอจิก HIGH นั่นเอง 

 

เนื่องจากขา GPIO ของ ESP8266 เกือบทั งหมดมีตัวต้านทาน Pull Up (R1 ในรูป) ภายในอยู่แล้ว ดังนั นการต่อ
สวิตช์เข้ากับบอร์ดจึงไม่จ าเป็นต้องต่อความต้านทานภายนอกเพิ่มเติมอีก ต่อเพียงสวิตช์อย่างเดียวเท่านั นดังภาพ
ด้านล่าง 

 
 

  

ใบความรู้ที่ 9.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมสวิตช์กดติดปล่อยดับ (Tact switch) 



ฟังก์ชั่นของโปรแกรมที่ควรทราบ 

● pinMode 
ฟังก์ชั่น pinMode เป็นฟังก์ชั่นในการตั งค่าโหมดการท างานให้กับขาต่างๆ ของ Arduino Mega 2560 เช่น 
Input, Output หรือ Input_Pullup 
Syntax: 
pinMode(pin, mode) 
Parameter: 
pin: หมายเลขขาที่ต้องการตั งค่าใช้งาน 
mode: INPUT : ตั งขาเป็นอินพุต โดยต่อแบบ Pull Down 
INPUT_PULLUP : ตั งขาเป็นอินพุตที่ต่อแบบ Pull Up และใช้ตัวต้านทาน Pull Up ภายในของบอร์ด 
OUTPUT : ตั งขาเป็นเอาท์พุต 

● digitalRead 
ฟังก์ชั่น digitalRead เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการอ่านค่าลอจิกของขาที่ต้องการ ซึ่งจะต้องถูกตั งโหมดให้เป็น INPUT 
หรือ INPUT_PULLUP 
Syntax: 
digitalRead(pin) 
Parameter: 
pin: หมายเลขขาที่ต้องการใช้งานอ่านค่าสถานะ 
Return: 
HIGH: เมื่ออ่านค่าลอจิกได้เป็น ‘1’ หรือ HIGH 
LOW: เมื่ออ่านค่าลอจิกได้เป็น ‘0’ หรือ LOW 

● isnan 
ฟังก์ชั่น isnan เป็นฟังก์ชั่นตรวจสอบว่าค่าของตัวแปรเป็นตัวเลขตัวเลขหรือไม่ โดยจะให้ผลลัพธ์เป็นค่า Integer 
“1” เมื่อตัวแปรไม่เป็นตัวเลข (Not-a-Number: NaN) และ “0” เมื่อเป็นตัวเลข 
Syntax: 
isnan(var) 

● serial.begin 
serial.begin เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการตั งค่าความเร็วในการส่งข้อมูลของพอร์ต serial ที่เชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกับ
คอมพิวเตอร์ 
Syntax: 
serial.begin(speed) 
Parameter: 
speed: ความเร็วในการรับส่งข้อมูล หน่วยเป็นบิตต่อวินาที (baud) 

  



● serial.print 
serial.print เป็นฟังก์ชั่นเพื่อให้บอร์ดส่งค่าข้อมูลออกไปพิมพ์ทางพอร์ต serial 
Syntax: 
serial.print(val) 
serial.print(val, format) 
Parameter: 
val: ค่าข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ จะเป็นชนิดใดก็ได้ 
format: ใช้ในกรณีตัวเลข และต้องการระบุฐานของตัวเลข หรือจ านวนทศนิยม เช่น BIN, DEC, HEX, 1 (ทศนิยม 
1 หลัก) 

● serial.println 
serial.println เป็นฟังก์ชั่นที่ท างานเหมือนกับ serial.print ต่างกันตรงที่เมื่อใช้ค าสั่ง serial.println จะขึ นต้น
บรรทัดใหม่เมื่อพิมพ์ค่าข้อมูลเสร็จ 
Syntax: 
serial.println(val) 
serial.println(val, format) 
Parameter: 
val: ค่าข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ จะเป็นชนิดใดก็ได้ 
format: ใช้ในกรณีตัวเลข และต้องการระบุฐานของตัวเลข หรือจ านวนทศนิยม เช่น BIN, DEC, HEX, 1 (ทศนิยม 
1 หลัก) 
 
  



 
 
การทดลองการใช้งาน Digital Input 
1.1 ต่อสวิตช์ดังภาพ 

 
1.2 เปิดโปรแกรม Arduino IDE แล้วคลิกที่เมนู File -> New File 
1.3 เขียนโค้ดลงไปในโปรแกรมดังนี  
#define D1 5  
#define button D1     // switch input Active Low 
#define pressed LOW 
void setup()  
{ 
  Serial.begin(9600); 
  pinMode(button,INPUT_PULLUP); 
} 
void loop()  
{ 
  bool ReadSwitch = digitalRead(button); 
  if(ReadSwitch == pressed) 
  { 
    Serial.println("Pressed Switch."); 
    delay(500); 
  } 
} 
  

ใบงานที่ 9.1 เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมสวิตช์กดตดิปล่อยดับ (Tact switch) 



ค าอธิบายโปรแกรม 
การก าหนด #define ก าหนดให้ ขา 5 ของ ESP8266 เป็นขา D1 บน NodeMCU และก าหนดให้ขา D1 ของ 
NodeMCU นั นต่อกับสวิตช์ปุ ่มกด (button) และก าหนดให้ค าว่า pressed แทนลอจิก LOW เนื ่องจากในการ
ทดลองนี  เราต่อสวิตช์แบบ Input Pullup ซึ่งท างานแบบ Active Low นั่นคือสถานะลอจิกเป็น LOW ขณะกดปุ่ม 
ส่วนที่อยู่ในฟังก์ชั ่นหลัก setup() คือการเริ ่มต้นตั งค่าต่างๆ ได้แก่ความเร็วในการเชื่อมต่อผ่านสาย Serial ที่
ความเร็ว 9,600 บิตต่อวินาที และการก าหนดให้ขา button หรือขาหมายเลข 2 ตามที่ก าหนดใน #define ให้เป็น
แบบ Input Pullup ในส่วนภายใน setup() นี  จะท างานจากบรรทัดบนไปสู่บรรทัดล่างโดยไม่มีการวนลูป 
ส่วนที่อยู่ภายในฟังก์ชั่นหลัก loop() จะท างานวนลูปไปเรื่อยๆ ตามล าดับไม่สิ นสุด โดยในการทดลองนี  เราจะวน
ลูปเพื่ออ่านค่าลอจิกจากขา button ด้วยค าสั่ง digitalRead มาเก็บไว้ในตัวแปลแบบ Boolean ชื่อ ReadSwitch 
แล้วท าการตรวจสอบเงื่อนไขของค่าลอจิกที่อ่านได้ด้วยค าสั่งควบคุม if หากมีการกดปุ่ม (pressed = LOW) จะ
ท างานในค าสั่ง Serial.print เพื่อส่งข้อความ "Pressed Switch." ไปแสดงผลที่หน้าจอ จากนั นจะหน่วงเวลาไว้ 
500 ms ก่อนจะวนลูปซ  า 

1.4 คลิกที่ปุ่ม  เพื่อคอมไพล์โค้ด แล้วท าการบันทึกไฟล์เป็น “DigitalInput” ไว้ที่ Desktop ดังภาพตัวอย่าง

ด้านล่าง เมื่อคอมไพล์เสร็จสิ นและไม่มีข้อผิดพลาด ท าการอัพโหลดโดยคลิกปุ่ม  
 
1.5 จากนั นให้คลิกที่ ปุ่ม Serial monitor (รูปแว่นขยาย) และท าการกดสวิตช์ เพื่อท าการอ่านค่าผลลัพธ์ดังภาพ 

 
  



 
 

เซนเซอร์วัดความชื้นและอุณหภูมิ DHT11 

 

การอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ความชื นและอุณหภูมิ DHT11 โดยในกรณีนี ค่าที่อ่านจะเป็นสัญญาณแอนะล็อก 
ซึ่งเซ็นเซอร์จะแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลให้ ผู้ใช้งานจึงสามารถเขียนโปรแกรมรับค่าที่เป็นดิจิทัลได้เลยโดยไม่ต้อง
แปลงสัญญาณใดๆ ในการทดลองนี  เราจะบอกวิธีที่ใช้ Library ของ Arduino ในการติดต่อกับเซ็นเซอร์ตัวนี  โดย
สิ่งที่ผู้ศึกษาต้องปฏิบัติคือต่อวงจรให้ถูกต้องเท่านั นก็จะสามารถติดต่อกับเซ็นเซอร์ DHT11 ได้ในทันที เซ็นเซอร์ 
DHT11 มีคุณสมบัติมีดังนี  

● ใช้แรงดันไฟเลี ยง +3 V ถึง +5.5 V และกระแสไฟฟ้า 2.5 mA 

● วัดความชื นสัมพัทธ์ได้ 20 ถึง 80% RH ความผิดพลาด ±5% RH และมีความละเอียดในการวัด 1% ขนาดของ
ข้อมูล 8 บิต 

● วัดอุณหภูมิได้ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส ความผิดพลาด ±2 องศาเซลเซียส ความละเอียดในการวัด 1 องศา
เซลเซียส ขนาดของข้อมูล 8 บิต 

● อัตราการสุ่มวัด 1 ครั งต่อวินาที ความเร็วในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการวัด 6 ถึง 30 วินาที 

 
 
ฟังก์ชั่นของโปรแกรมที่ควรทราบ 

● pinMode 
ฟังก์ชั่น pinMode เป็นฟังก์ชั่นในการตั งค่าโหมดการท างานให้กับขาต่างๆ ของ Arduino Mega 2560 เช่น 
Input, Output หรือ Input_Pullup 
Syntax: 
pinMode(pin, mode) 
Parameter: 
pin: หมายเลขขาที่ต้องการตั งค่าใช้งาน 

ใบความรู้ที่ 9.2 เรื่อง การเขยีนโปรแกรมอ่านค่าข้อมลูเซนเซอร์วัดความชื้นและอณุหภูมิ DHT11 



mode: INPUT : ตั งขาเป็นอินพุต โดยต่อแบบ Pull Down 
INPUT_PULLUP : ตั งขาเป็นอินพุตที่ต่อแบบ Pull Up และใช้ตัวต้านทาน Pull Up ภายในของบอร์ด 
OUTPUT : ตั งขาเป็นเอาท์พุต 

● digitalRead 
ฟังก์ชั่น digitalRead เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการอ่านค่าลอจิกของขาที่ต้องการ ซึ่งจะต้องถูกตั งโหมดให้เป็น INPUT 
หรือ INPUT_PULLUP 
Syntax: 
digitalRead(pin) 
Parameter: 
pin: หมายเลขขาที่ต้องการใช้งานอ่านค่าสถานะ 
Return: 
HIGH: เมื่ออ่านค่าลอจิกได้เป็น ‘1’ หรือ HIGH 
LOW: เมื่ออ่านค่าลอจิกได้เป็น ‘0’ หรือ LOW 

● isnan 
ฟังก์ชั่น isnan เป็นฟังก์ชั่นตรวจสอบว่าค่าของตัวแปรเป็นตัวเลขตัวเลขหรือไม่ โดยจะให้ผลลัพธ์เป็นค่า Integer 
“1” เมื่อตัวแปรไม่เป็นตัวเลข (Not-a-Number: NaN) และ “0” เมื่อเป็นตัวเลข 
Syntax: 
isnan(var) 

● serial.begin 
serial.begin เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการตั งค่าความเร็วในการส่งข้อมูลของพอร์ต serial ที่เชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกับ
คอมพิวเตอร์ 
Syntax: 
serial.begin(speed) 
Parameter: 
speed: ความเร็วในการรับส่งข้อมูล หน่วยเป็นบิตต่อวินาที (baud) 

● serial.print 
serial.print เป็นฟังก์ชั่นเพื่อให้บอร์ดส่งค่าข้อมูลออกไปพิมพ์ทางพอร์ต serial 
Syntax: 
serial.print(val) 
serial.print(val, format) 
Parameter: 
val: ค่าข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ จะเป็นชนิดใดก็ได้ 
format: ใช้ในกรณีตัวเลข และต้องการระบุฐานของตัวเลข หรือจ านวนทศนิยม เช่น BIN, DEC, HEX, 1 (ทศนิยม 
1 หลัก) 



● serial.println 
serial.println เป็นฟังก์ชั่นที่ท างานเหมือนกับ serial.print ต่างกันตรงที่เมื่อใช้ค าสั่ง serial.println จะขึ นต้น
บรรทัดใหม่เมื่อพิมพ์ค่าข้อมูลเสร็จ 
Syntax: 
serial.println(val) 
serial.println(val, format) 
Parameter: 
val: ค่าข้อมูลที่ต้องการพิมพ์ จะเป็นชนิดใดก็ได้ 
format: ใช้ในกรณีตัวเลข และต้องการระบุฐานของตัวเลข หรือจ านวนทศนิยม เช่น BIN, DEC, HEX, 1 (ทศนิยม 
1 หลัก) 
  



 
 
การทดลองที่ 2 
การทดลองการใช้งานเซนเซอร์ DHT11 
2.1 ท าการต่อเซนเซอร์ DHT11 เข้ากับบอร์ด NodeMCU/ESP8266 วงจรดังภาพ 

 
2.2 เปิดโปรแกรม Arduino IDE เพื่อติดตั ง Library ของ DHT11 โดยไปที่เมนู Sketch -> Include Library -> 
Manage Libraries 

 
 
  

ใบงานที่ 9.2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอ่านค่าข้อมลูเซนเซอร์วัดความชื้นและอณุหภมูิ DHT11 



2.3 พิมพ์ DHT11 ในช่องค้นหา แล้วคลิกที่ผลลัพธ์ DHT sensor library by Adafruit จากนั นคลิก Install 

 
2.4 เขียนโปรแกรมใหม่โดยไปที่เมนู File -> New File 

 
  



2.5 เขียนโค้ดลงไปในสเก็ตช์ดังต่อไปนี  
#include "DHT.h" 
#define D4 2   // TXD1 
#define DHTPIN D4     // what digital pin we're connected to 
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11 
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 
void setup()  
{ 
  Serial.begin(115200); 
  dht.begin();  // เริ่มต้นเรียกใช้งาน Library DHT11  
} 
void loop() 
{ 
  // Wait a few seconds between measurements. 
  delay(2000); 
  float Humidity = dht.readHumidity(); 
  // Read temperature as Celsius (the default) 
  float Temp = dht.readTemperature(); 
  // Check if any reads failed and exit early (to try again). 
  if (isnan(Humidity) || isnan(Temp))  
  { 
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");  // บอกสถานะหากเกิดการผิดพลาดในการอ่าน
ข้อมูล สาเหตุอาจเกิดได้จากสัญญาณรบกวน หรือการเชื่อมต่อที่ไม่สมบรูณ์ 
    return; 
  } 
  else 
  { 
    Serial.print("Humidity: "); 
    Serial.print(Humidity); 
    Serial.print(" %\t"); 
    Serial.print("Temperature: "); 
    Serial.print(Temp); 
    Serial.println(" *C "); 
  } 
} 



ค าอธิบายโปรแกรม 
การก าหนด #include ประกาศเรียกใช้ Library ของ DTH (DHT.h) 
การก าหนด #define ก าหนดให้ ขา 2 ของ ESP8266 เป็นขา D4 บน NodeMCU และก าหนดให้เรียกขา D4 ว่า 
DHTPIN จากนั นให้ DHTTYPE เรียกแทนค าว่า DHT11 แล้วประกาศ Object ของ DHT ด้วย dht(DHTPIN, 
DHTTYPE) 
ส่วนภายในฟังก์ชั่นหลัก setup() เป็นการเริ่มต้นตั งค่าความเร็วในการเชื่อมต่อผ่าน Serial ที่ 115200 บิตต่อ
วินาที และเริ่มต้นเรียกใช้งานไลบรารี่ DHT11 ด้วยค าสั่ง dht.begin() 
ส่วนภายในฟังก์ชั่นหลัก loop() เริ่มจากค าสั่งหน่วงเวลา 2000 ms เพื่อเว้นระยะระหว่างการอ่านค่าแต่ละครั ง 
จากนั นสั่งอ่านค่าความชื นจากเซ็นเซอร์ด้วยค าสั่ง dht.readHumidity() เก็บไว้ในตัวแปร Humidity และอ่านค่า
อุณหภูมิด้วยค าสั่ง dht.readTemperature() เก็บค่าไว้ในตัวแปร Temp จากนั นจะเข้าสู่ค าสั่งควบคุม if, else 
เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขว่าค่าความชื นหรืออุณหภูมิที่ได้เป็นตัวเลขที่สามารถอ่านค่าได้หรือไม่ หากไม่เป็น ให้พิมพ์
ข้อความ Failed to read from DHT sensor! ไปยังหน้าจอ หากเป็นให้พิมพ์ค่าของความชื นและอุณหภูมิออกมา 
และท ากระบวนการที่กล่าวมาวนซ  าตามล าดับไปเรื่อยๆ 
2.6 คอมไพล์โค้ด และบันทึกไฟล์ไว้บน Desktop โดยในตัวอย่างที่แสดงตั งชื่อไฟล์เป็น “DHT11” หากไม่มี
ข้อผิดพลาด อัพโหลดไฟล์โปรแกรมลงบนบอร์ด 
 

2.7 คลิกปุ่ม  (Serial monitor) จะได้ผลลัพธ์บนหน้าจอดังภาพ 

 
 

 

 
  



 
 
 

ตัวต้านทานปรับค่าได้ (Volume Resistor หรือ Potentiometer) 10 KΩ 

 
การอ่านค่าตัวตรวจจับแบบแอนะล็อก และแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล ด้วย Analog to Digital 

Convertor (ADC) สัญญาณแอนะล็อกคือสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลง แบบต่อเนื่องทั งขนาดของค่าสัญญาณและ
เวลา (Continuous in value and time) ดังนั นเมื่อพล็อตสัญญารแอนะล็อกออกมาเป็นกราฟ จะมีลักษณะเป็น
เส้นต่อเนื่องกัน ในขณะที่สัญญาณดิจิทัลคือสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบขั นทั งขนาดของค่าสัญญาณและเวลา 
(Discrete in value and time) โดยมากแล้วสัญญาณดิจิทัลได้มาจากสัญญาณแอนะล็อกที่ผ่านกระบวนการชัก
ตัวอย่าง (Sampling) และการแบ่งนับ (Quantization) ในการทดลองนี เราจะจ าลองสัญญาณแอนะล็อกด้วย
แรงดันไฟฟ้าจากตัวต้านทานปรับค่าได้ (Volume Resistor หรือ Potentiometer) จากทางขา ADC (A0 หรือ  
ขา 6) ของบอร ์ด NodeMCU/ESP8266 โดยที ่ความละเอ ียดของ ADC อยู ่ที ่ 10 บ ิต (1024 ค ่า , 0-1023) 
หมายความว่าหากอ่านค่าแรงดันไฟฟ้าเป็นสัญญาณแอนะล็อกได้ 3.3 V (เทียบเท่าไฟเลี ยง ESP8266) แปลงมาเป็น
ค่าเป ็นดิจ ิท ัลแล้วบอร ์ด NodeMCU/ESP8266 จะเห็นเป็นค ่า 1023 และในลักษณะเดียวกัน เมื ่ออ ่านค่า
แรงดันไฟฟ้าแอนะล็อกได้ 0 V ค่าดิจิทัลที่บอร์ดเห็นจะเป็น 0 Analog to Digital Convertor (ADC) คือตัวแปลง
สัญญาณแอนะล็อกให้เป็นสัญญาณดิจิทัล NodeMCU/ESP8266 มี ADC อยู่ 1 ช่องทางผ่านขา A0 โดยมีค่าความ
ละเอียด (Resolution) 10 บิต ในการทดลอง ผู้ศึกษาจะเขียนโปรแกรมเพื่ออ่านค่าสัญญาณแอนะล็อก ซึ่งเป็น
แรงดันไฟฟ้าคร่อมตัวต้านทานปรับค่าได้ การปรับค่าความต้านทานของตัวต้านทานจะเปลี่ยนค่าแรงดันไฟฟ้า  
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันได้แบบต่อเนื่อง ก่อให้เกิดสัญญาณแอนะล็อก 

 
  

ใบความรู้ที่ 9.3 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอ่านค่าตัวต้านทานปรับค่าได้  



ฟังก์ชั่นของโปรแกรมที่ควรทราบ 

● analogRead 
ฟังก์ชั่น analogRead เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการอ่านค่าสัญญาณแอนะล็อกของขาที่ต้องการ ส าหรับบอร์ด 
NodeMCU/ESP8266 คือขา A0 ผลลัพธ์ที่อ่านได้หลังจากสัญญาณแอนะล็อกถูกแปลงด้วย ADC จะเป็นตัวเลข
จ านวนเต็ม 0-1023 
Syntax: 
digitalRead(pin) 
Syntax: 
analogRead(pin) 
Parameter: 
pin: หมายเลขขาที่ต้องการอ่านค่าแอนะล็อก 
Return: 
int (0 to 1023) 10 bits 
  



 
 
1.ท าการต่อวงจรตามภาพ สังเกตว่าขา ADC ของบอร์ดถูกต่อเข้ากับขา Slider ของตัวต้านทาน 

 
2.เปิดโปรแกรม Arduino IDE และคลิกไปที่เมนู File -> New File 

 
3.เขียนโค้ดลงในโปรแกรมดังนี  
void setup()  
{ 
  Serial.begin(115200); 
} 
 void loop()  
{ 
  // read the input on analog pin 0: 
  int sensorValue = analogRead(A0); 
  Serial.print("ADC 10 bit = "); 

ใบงานที่ 9.3 เรื่อง การเขยีนโปรแกรมอ่านค่าตัวต้านทานปรับค่าได้ (Volume Resistor หรือ Potentiometer) 



  Serial.print(sensorValue); // print out the value you read: 
  float volts = 3.30*(float)sensorValue/1023.00; 
  Serial.print(" , Voltage = "); 
  Serial.print(volts,2); 
  Serial.println(" V"); 
  delay(1);        // delay in between reads for stability 
} 
ค าอธิบายโปรแกรม 
ส่วนภายในฟังก์ชั่น setup() เป็นการตั งค่าความเร็วการรับส่งข้อมูลของพอร์ต Serial ที่ 115,200 บิตต่อวินาที 
ส่วนภายในฟังก์ชั่น loop() จะท างานวนลูปไปเรื่อยๆ ตามล าดับไม่สิ นสุด โดยในการทดลองนี  โดยในการทดลอง
นี เราจะวนลูปเพื่ออ่านค่าแอนะล็อกด้วยค าสั่ง analogRead จากขา A0 มาเก็บไว้ในตัวแปลแบบ integer ชื่อ 
sensorValue และสั่งให้พิมพ์ค่าดิบที่อ่านมาได้ออกไปยังพอร์ต Serial ซึ่งจะไปแสดงยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
จากนั นน าค่าตัวแปร sensorValue มาค านวณเทียบบัญญัติไตรยางค์เพื่อแปลงเป็นค่าแรงดันไฟฟ้า (ทศนิยม 2 
ต าแหน่ง) และพิมพ์แสดงออกยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

4.คลิกที่ปุ่ม  เพื่อคอมไพล์โค้ด แล้วท าการบันทึกไฟล์เป็น “DigitalInput” ไว้ที่ Desktop ดังภาพตัวอย่าง

ด้านล่าง เมื่อคอมไพล์เสร็จสิ นและไม่มีข้อผิดพลาด ท าการอัพโหลดโดยคลิกปุ่ม  

 
  



5.คลิกที่ปุ่ม  (Serial monitor) และท าการกดสวิตช์ค้างไว้ สังเกตผลลัพธ์บนจอดังภาพ 

 
 

 



 
 
 
          
 
 
 
 
           
           

         1. ครูจัดแบ่งเนื้อหาที่จะเรียนเป็นเนื้อหาย่อย ๆ เท่ากับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม
ของนักเรียนอาจจัดท าเป็นบทเรียนหน้า 

 

2.จัดกลุ่มนักเรียน กลุ่มละประมาณ 4 คน โดยให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความรู้
ความสามารถที่คละกันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มประจ า 

 

 3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนให้สมาชิกในกลุ่มรับผิดชอบในการศึกษาหัวข้อย่อย
ของเนื้อหา คนละ 1 หัวข้อ ให้เวลาในการอ่านตามความยาวของเนื้อหา(แต่ไม่ควรให้
เวลามากเกินไป) 

           4. ให้นักเรียนที่อ่านหัวข้อเรื่องเดียวกันมารวมเป็นกลุ่มชั่วคราว หรือกลุ่มผู้
ช านาญเพื่อร่วมกันอภิปราย ซักถาม และท ากิจกรรมร่วมกันให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในหัวข้อเรื่องนั้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น (อาจใช้ใบงานเพ่ือแนะน าการท ากิจกรรมของกลุ่มนี้ก็
ได้ 

5. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ วางแผนมอบหมายภารกิจที่กลุ่มจะต้องท า เช่น 
                - ใครเป็นประธาน 
                - ใครอ่านค าสั่ง ค าชี้แจง ค าถาม 
                - ใครจดบันทึกข้อมูล 
                - ใครหาค าตอบ / เหตุผล /ค าอธิบาย 
                - ใครสรุป / ตรวจสอบค าถาม 
 

6. นักเรียนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแยกตัวกลับไปกลุ่มเดิมของตน(กลุ่มประจ า) แล้วผลัดกัน

อธิบายความรู้ที่ได้จากการท ากรรมในหัวข้อ 5 ให้เพื่อนฟัง 

7. นักเรียนทุกคนในกลุ่มท าแบบทดสอบย่อย
เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจทุกหัวข้อย่อย แล้วน า
คะแนนของสมาชิกกลุ่มแต่ละคนรวมกันเป็น
คะแนนของกลุ่ม 
 

8. ประกาศยกย่องชมเชยกลุ่มนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุด อาจปิดประกาศท่ีบอร์ด หรือบันทึกเป็น

สถิติเพ่ือมอบรางวัลต่อไป 

ขั้นตอนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิก๊ซอว์ 
 



แผนการจัดการเรียนรู ้
หน่วยการเรียนรู ้เรื่อง การสร้างเว็บไซตใ์ช้เทคนิคพิเศษต่างๆ    2 ชั่วโมง 
รหัสวิชา ง20205 รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบ้ืองต้น     จ านวน 1.0 หน่วยกิต  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผู้สอน นางสาวจรินญา   ประสิทธิ์ชัย 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการสอน/รูปแบบการสอน/เทคนิคการสอนที่ใช้ การสอนแบบจิ๊กซอ 

ส าหรบัรายวิชาเพิ่มเติม 
ผลการเรียนรู้ 
8. ใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อการตกแต่งเวบ็เพจให้สวยงามด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver ได ้

 
สาระส าคัญ 

การสร้างเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์โดยใช้เทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อการตกแต่งเว็บเพจให้สวยงามด้วย
โปรแกรม Macromedia Dreamweaver  
 ด้านความรู้ ( Knowledge)  

1.1 ออกแบบเว็บไซต์โดยโปรแกรม Dreamweaver   
1.2 สร้างเว็บเพจโดยใช้เทคนิคพิเศษด้วยโปรแกรม Dreamweaver  

  ด้านทักษะกระบวนการ ( Process) 
2.1  นักเรียนออกแบบเว็บไซต์โดยโปรแกรม Dreamweaver  ได ้
2.2   นักเรียนสร้างเว็บเพจตามใช้เทคนิคพิเศษด้วยโปรแกรม Dreamweaver ได ้

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ( Attitude ) 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  รักชาต ิ ศาสน ์กษัตริย ์   อยู่อย่างพอเพียง   ซื่อสัตย์สจุริต         มุ่งมั่นในการท างาน 
  มีวินัย     รักความเป็นไทย     ใฝ่เรียนรู ้          มีจิตสาธารณะ 

      คุณลักษณะของผู้เรียน ตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล  
   เป็นเลิศวิชาการ     สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด  
   ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์     ร่วมกันรบัผิดชอบต่อสังคมโลก 

      เอกลักษณ์ของโรงเรียนพระพระปฐมวิทยาลัย  
  ลูกเสือหลวง  เสือป่า  งามสง่า เลิศล้ าวชิาการ  บนฐานพอเพียง 
         ด้านการ อ่าน คิดวิเคราะห์และเขยีน 
   การอ่าน    
   การคิดวิเคราะห์ : การลงมือปฏิบัติ 
   การเขียน  
 
ด้านสมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน 
    ความสามารถในการสื่อสาร    
    ความสามารถในการคดิ     
    ความสามารถในการแก้ปัญหา   
    ความสามารถในการใชท้ักษะชีวิต  
   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี :  การใชโ้ปรแกรม Dreamweaver 



ชิ้นงาน/ภาระงาน  
1. ให้นักเรียนสร้างเว็บไซตโ์ดยใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ  ด้วย Dreamweaver ตามหัวข้อที่ก าหนด  

การประเมิน 
 ผู้ประเมิน 
    ครูผู้สอน   นักเรียน   เพื่อน   ผู้ปกครอง 

แบบประเมินผลงาน 

สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเดน็ที่ประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ผลงานนักเรียน (การ
สร้างเว็บไซต์ตามหัวข้อที่
ก าหนด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พฤติกรรมของนักเรียนใน
การปฏิบัติกิจกรรม 

แบบประเมินผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 

การสร้างเว็บไซต์ได้อย่าง
สมบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความต้ังใจในการเรียน 
- ความสนใจและการ
ซักถาม 
- การตอบค าถาม 
- ท างานทันตาม
ก าหนดเวลา 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรม
หรืองานกลุ่ม 

ผลงานหรือพฤติกรรม
สมบูรณ์จัดเจน   
ให้  4  คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรม
ค่อนข้างสมบูรณ์   
ให้  3  คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมมี
ข้อบกพร่องเป็นบางส่วน
ให้  2  คะแนน 
ผลงานหรือพฤติกรรมมี
ข้อบกพร่องมาก   
ให้  1  คะแนน 

หมายเหต ุเกณฑ์และ
ประเด็นการให้คะแนน
แนบไว้ท้ายแผนการ
จัดการเรียนรู ้
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีขึน้ไป 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

- มุ่งมั่นในการท างาน 
- มีวินัย 

หมายเหต ุเกณฑ์และ
ประเด็นการให้คะแนน
แนบไว้ท้ายแผนการ
จัดการเรียนรู ้
- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีขึ้นไป 

สมรรถนะส าคญัของ
ผู้เรียน 

แบบประเมิน สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรยีน 

- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี

หมายเหต ุเกณฑ์และ
ประเด็นการให้คะแนน
แนบไว้ท้ายแผนการ
จัดการเรียนรู ้



สิ่งที่ต้องประเมิน วิธีการวัดผล ประเดน็ที่ประเมิน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

- นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีขึ้นไป 

 

กิจกรรมการเรียนรู ้
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 

1) ครูทบทวนบทเรียนของครั้งก่อน 
2) น าเว็บไซต์ต่าง ๆ มาให้นกัเรียนดู 
3) ให้นักเรียนแยกประเภทของเว็บไซต์ที่ครูน ามาให้ด ู
 

ขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู ้
1) ครูอธิบายประเภทของเว็บไซต์ต่าง ๆ ทีใ่ห้นักเรียนดู 
2) ให้นักเรียนจัดกลุ่มๆ ละ 7 คน โดยแต่ละกลุ่มจะมีนักเรียนที่มีความสามารถเก่ง ปานกลาง
และอ่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน   
3) ครูให้นักเรยีนเลือกประเภทและหัวข้อที่จะจัดท าเว็บไซต์   
4) แจกใบงาน ใบงานที่ 1 เรื่องมอบหมายงานตามหน้าที่ ให้นักเรียนแบ่งหน้าที่การท างานตามที่
ได้รับมอบหมายและเลือกหัวหน้า รองหัวหน้า   
5) ใบงานที่ 2 เรื่องเทคนิคพิเศษการสร้างเว็บ ให้นักเรียนที่ได้หัวข้อการท างานเหมือนกันจับกลุ่ม
เข้าด้วยกันแล้วปรึกษาหาค าตอบตามที่ได้รับมอบหมาย   
6) เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ได้รับหัวข้อการท างานศึกษาวิธีขั้นตอนการท างานจนเข้าใจแล้ว ให้
เผยแพร่แก่กลุ่มตนเองให้เพื่อนทุกคนในกลุม่เข้าใจ 

ขั้นสรุป 
1) ครใูห้นักเรียนท าแบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนสร้างเว็บไซต์ตามหัวข้อที่ก าหนดโดยใช้โปรแกรม 

Dreamweaver  CS6   
 
บันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................        
..........................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................... 
                 

   
              ลงชื่อ  …………………………………… ผู้สอน 

                  (นางสาวจรินญา   ประสิทธิ์ชัย) 
 ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลยั 



ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         
         
                       
            
        ลงชื่อ  ………………………………..…… 
             (นางปนัดดา  เปียถนอม)  
                หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  



แบบประเมินผลงาน 
ผู้ประเมิน 
    ครูผู้สอน   นักเรียน   เพื่อน   ผู้ปกครอง 

ล าดับที ่ รายการประเมิน 
คุณภาพการปฏิบัต ิ

4 3 2 1 
1 ความถูกต้องของเนื้อหา     
2 ความคิดสร้างสรรค ์     
3 วิธีการน าเสนอ     
4 การน าไปใช้ประโยชน์     
5 ความร่วมมือในการท างาน     

รวม  
 
ลงชื่อ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ผู้ให้ประเมิน 

            
    .          . . . . . . . / . . . . . . . / . . . . . . . . 
เกณฑ์การใหค้ะแนน 
 ผลงานสมบูรณ์จัดเจน   ให้  4  คะแนน 
 ผลงานค่อนขา้งสมบรูณ ์   ให้  3  คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องเป็นบางส่วน  ให้  2  คะแนน 
 ผลงานมีข้อบกพร่องมาก   ให้  1  คะแนน 
 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคณุภาพ 
18-20 ดีมาก 
14-17 ดี 
10-13 พอใช ้

ต่ ากว่า 10 ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20205 ครูผู้สอน นางสาวจรินญา   ประสทิธิ์ชัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2/…. จ านวน ….. คน 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วันที่..............เดือน........................พ.ศ............................. 

 
 

เลข
ที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  
รวม 
(20) 

ความ
ตั้งใจใน
การเรียน 

(4) 

ความ
สนใจและ

การ
ซักถาม 

(4) 

การตอบ
ค าถาม 

(4) 

ท างานทนั
ตาม

ก าหนดเวลา 
(4) 

มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรอื

งานกลุ่ม 
(4) 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        



 
เลข
ที ่

 
 

ชื่อ-สกุล 

พฤติกรรม  
รวม 
(20) 

ความ
ตั้งใจใน
การเรียน 

(4) 

ความ
สนใจและ

การ
ซักถาม 

(4) 

การตอบ
ค าถาม 

(4) 

ท างานทนั
ตาม

ก าหนดเวลา 
(4) 

มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรอื

งานกลุ่ม 
(4) 

27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        

 
ลงชื่อ ......................................ผู้ประเมิน 

                                      ( นางสาวจรินญา   ประสทิธิ์ชัย) 
            ............/............/.......... 

เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  มีดังนี้ 
 คะแนน  18 - 20 ดีมาก 
 คะแนน  14 - 17  ดี 
 คะแนน  10 - 13  พอใช ้
 คะแนน   0 - 9  ควรปรับปรุง 

มีเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  คือ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  4  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการเป็นประจ า  สม่ าเสมอ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  3  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการค่อนข้างจะสม่ าเสมอ 
 เกณฑ์การให้คะแนน  2  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามท่ีต้องการค่อนข้างน้อย 
 เกณฑ์การให้คะแนน  1  คะแนน  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมตามที่ต้องการน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ดีมาก(4) ดี(3) พอใช้(2) ต้องปรับปรุง(1) 

1. ความตั้งใจในการเรียน สนใจในการเรียนไม่
คุยหรือเล่นกัน
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันเล็กน้อย
ในขณะเรียน 

สนใจในการเรียน
คุยกันและเล่นกัน
ในขณะเรียนเป็น
บางครั้ง 

ไม่สนใจในการ
เรียนคุยและเลน่
กันในขณะเรียน 

2. ความสนใจและการ
ซักถาม 

 

มีการถามในหวัข้อ
ที่ตนไม่เข้าใจทกุ
เรื่องและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็น
ส่วนมากและกล้า
แสดงออก 

มีการถามใน
หัวข้อที่ตนไม่
เข้าใจเป็นบางครั้ง
และไม่ค่อยกลา้
แสดงออก 

ไม่ถามในหัวขอ้ที่
ตนไม่เข้าใจและ
ไม่กล้าแสดงออก 

3. การตอบค าถาม 
 

ร่วมตอบค าถามใน
เรื่องที่ครูถามและ
ตอบค าถามถูกทุก
ข้อ 

ร่วมตอบค าถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
และตอบค าถาม
ส่วนมากถูก 

ร่วมตอบค าถาม
ในเรื่องที่ครูถาม
เป็นบางครั้งและ
ตอบค าถามถูก
เป็นบางครั้ง 

ไม่ตอบค าถาม 

4.ท างานทันตาม
ก าหนดเวลา 

 

ท างานส่งตามเวลา
ที่ก าหนดและ
ถูกต้องชัดเจน 

ท างานส่งตาม
เวลาที่ก าหนด
และส่วนใหญ่
ถูกต้อง 

ส่งงานช้าและไม่
ค่อยถูกต้อง
ชัดเจน 

ส่งงานช้าและไม่
ถูกต้อง 

5. มีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมหรอืงานกลุ่ม 

 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การท ากิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือน
เป็นส่วนใหญใ่น
การท ากิจกรรม 

ร่วมมือและ
ช่วยเหลือเพ่ือนใน
การท ากิจกรรม
เป็นบางครั้ง 

ไม่มีความร่วมมือ
ในขณะท า
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20205 มัธยมศึกษาปีที่ 2/…. 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561 
ที ่ ชื่อ-สกุล ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สรุประดับ

คุณภาพ 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์ข้อ 

1 
ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
6 

ข้อ 
7 

ข้อ 
8 

1           3.  มีวินัย 
6.  มุ่งมั่นในการท างาน 
 

2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           ระดับคณุภาพ 

3     =     ดีเยี่ยม 
2     =     ด ี
1     =     ผ่าน 
0     =    ไม่ผา่น 

12           
13           
14           
15           
16           
17           สรุปผลการประเมิน 

ในภาพรวม 
(    )       ดีเยีย่ม 
(    )       ด ี
(    )       ผ่าน 
(    )       ไม่ผา่น 

18           
19           
20           
21           
22           
23            
24            
25            
26            

เกณฑ์การใหค้ะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
หมายเหตุ  ระดับคะแนน  4   หมายถึง  ดีเยี่ยม   
  ระดับคะแนน 3   หมายถึง  ดี    
  ระดับคะแนน 2   หมายถึง   พอใช้  
  ระดับคะแนน 1   หมายถึง   ปรับปรุง 



ประเดน็การประเมิน ระดับคณุภาพ 
4 3 2 1 

1. รักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย ์

นักเรียนต้ังใจเรียน 
และปฏิบัติหน้าที่ที่
ตนเองได้รับ
มอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
และปฏิบัติหน้าที่ที่
ตนเองได้รับ
มอบหมาย 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
แต่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่ตนเองได้รับ
มอบหมาย 

นักเรียนไมต้ั่งใจเรียน 
และไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ทีต่นเองได้รับ
มอบหมาย 

2. ซื่อสัตยส์ุจริต  นักเรียนบันทกึ
ข้อมูลที่ได้จากการ
ปฏิบัติกิจกรรมหรือ
จากการสืบค้นข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา 
และถูกต้อง 

นักเรียนบันทกึข้อมูล
ที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือจากการ
สืบค้นข้อมูล
คลาดเคลื่อนจากผลที่
ได้เล็กน้อย 

นักเรียนบันทกึข้อมูล
ที่ได้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือจากการ
สืบค้นข้อมูล
คลาดเคลื่อนจากผล
ที่ได้ส่วนใหญ ่

นักเรียนน าผลการท า
กิจกรรมหรือขอ้มูล
ของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 

3.มีวินัย นักเรียนตรงต่อเวลา  
มีความตั้งใจเรียน 
และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง
อย่างยิ่ง 

นักเรียนตรงต่อเวลา  
มีความตั้งใจเรียน  
และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง 

นักเรียนตรงต่อเวลา 
ไม่ค่อยตั้งใจเรียน
เท่าที่ควร และไม่มี
ความรับผิดชอบ  
 

นักเรียนไมต่รงต่อ ไม่
มีความตั้งใจเรียน 
และไม่มีความ
รับผิดชอบ 

4. ใฝ่เรียนรู ้
 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
ไม่พูดคุยขณะที่ครู
สอน สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
ได้อย่างครบถ้วน 

นักเรียนต้ังใจเรียน 
ไม่พูดคุยขณะที่ครู
สอน สืบค้นข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน
ได ้

นักเรียนไมต้ั่งใจเรียน 
พูดคุยขณะที่ครูสอน 
สืบค้นข้อมูลเกีย่วกับ
เรื่องที่เรียนได้บ้าง 

นักเรียนไมต้ั่งใจเรียน 
พูดคุยขณะที่ครูสอน 
และไม่สามารถสืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน 
 

5. อยู่อย่างพอเพียง 
 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลองอย่าง
ประหยัดและ
เหมาะสม ปิดไฟและ
พัดลมก่อนออกจาก
ห้องเรียน 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลองอย่าง
เหมาะสม ปิดไฟและ
พัดลมก่อนออกจาก
ห้องเรียน 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลอง 
ค่อนข้างฟุ่มเฟือย ไม่
ปิดไฟหรือพัดลมก่อน
ออกจากห้องเรียน 

นักเรียนใช้ทรัพยากร
ในการทดลองอย่าง
ฟุ่มเฟือย ไม่ปิดไฟ
หรือพัดลมก่อนออก
จากห้องเรียน 

6. มุ่งมั่นการท างาน 
 

นักเรียนต้ังใจท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็ม
ความสามารถ และ
ส่งงานตามเวลาที่
ก าหนด 

นักเรียนต้ังใจท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
และส่งงานตามเวลา
ที่ก าหนด 

นักเรียนต้ังใจท างาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
แต่ส่งงานไม่ทันตาม
เวลาที่ก าหนด 

นักเรียนไมต้ั่งใจ
ท างานที่ได้รับ
มอบหมายและส่งงาน
ไม่ทันตามเวลาที่
ก าหนด 



ประเดน็การประเมิน ระดับคณุภาพ 
4 3 2 1 

7. รักความเป็นไทย นักเรียนท าความ
เคารพครูโดยการไหว้ 
และใช้ภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมเป็นอย่าง
ยิ่ง  

นักเรียนท าความ
เคารพครูโดยการไหว้ 
เขียนและใช้
ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

นักเรียนท าความ
เคารพครูโดยการไหว้ 
เขียนและใช้
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง
เป็นบางครั้ง 

นักเรียนไมท่ าความ
เคารพครูไม่สามารถ 
เขียนและใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง  

8. มีจิตสาธารณะ นักเรียนมน้ี าใจ 
ช่วยเหลือครูและ
เพื่อนทุกครั้งเมื่อมี
โอกาส  

นักเรียนมน้ี าใจ 
ช่วยเหลือครูและ
เพื่อน 

นักเรียนมน้ี าใจ 
ช่วยเหลือครูและ
เพื่อนเป็นบางครั้ง 

นักเรียนไมมี่น้ าใจ ไม่
เคยช่วยเหลือครูและ
เพื่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี
รายวิชา การสร้างเว็บไซต์เบ้ืองต้น รหัสวิชา ง20205  มัธยมศึกษาปีที่ 2/…. 

ตัวชี้วัด 
1. เลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย 
2. มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี 
3. สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง  
4. ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
5. มีคุณธรรม จรยิธรรมในการใช้เทคโนโลยี 

เลขที ่ เลขประจ าตัว ชื่อ-สกุล 
ระดับคณุภาพ ตัวชี้วัดที่ รวม 

(15) 1 2 3 4 5 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         

 
  สรุปผลการประเมนิ  ระดับ 0 (ไม่ผ่าน คะแนน 0-4)  จ านวน .....................คน 

ระดับ 1 (ผ่าน คะแนน 5-8)  จ านวน .....................คน 
ระดับ 2 (ด ี คะแนน 9-12)    จ านวน .....................คน 
ระดับ 3 (ดีมาก คะแนน 13-15)  จ านวน .....................คน 

เกณฑ์การใหค้ะแนนระดับคณุภาพ  
- ระดับ 0 (ไม่ผ่าน) ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม  
- ระดับ 1 (ผ่าน) พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง 
- ระดับ 2 (ดี)  พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง  
- ระดับ 3 (ดีมาก) พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบงานที่ 1 เรื่อง มอบหมายงานตามหน้าที่  
 
 

ชื่อ  - นามสกุล  ห้อง  เลขที ่   งานที่ได้รบัมอบหมาย  ต าแหน่ง 
  

1. …………………………………………………………………………      …………………………………………………………   
2. …………………………………………………………………………      …………………………………………………………..   
3. …………………………………………………………………………      …………………………………………………………   
4. …………………………………………………………………………      …………………………………………………………   
5. …………………………………………………………………………      …………………………………………………………   
6. …………………………………………………………………………      …………………………………………………………   
7. …………………………………………………………………………      …………………………………………………………   
8. …………………………………………………………………………      …………………………………………………………   
9. …………………………………………………………………………      …………………………………………………………   
10. ………………………………………………………………………      ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามัคคีคือพลัง เราจะคว้าเกรด 4 ไปด้วยกัน 



 
 

ใบงานที่ 2 เรื่อง เทคนิคพิเศษการสร้างเว็บ 
 

- ให้นักเรยีนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย 1 หัวข้อ 1 
คน เมื่อแบ่งหน้าที่รับผดิชอบเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนที่ได้หัวข้อเดียวกันของแต่ละกลุ่ม  

- ร่วมกันศึกษาข้อมูลเรื่องที่ตนเองได้รับมอบหมาย พร้อมท าใบงาน 

  
 
 
 

 

เรื่องการใส่ข้อความ การจัดข้อความ 
เรื่องการแทรกภาพพื้นหลังและสีพื้นหลัง 
เรื่องแทรกตาราง 
เรื่องการแทรกรูปภาพและตกแต่ง 
เรื่องการสร้างlink 
เรื่องการสร้างไซต์พร้อม Folder เก็บงาน 
เรื่องการ Save งาน การสร้างหน้าเว็บ 
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