ก

คำนำ
คำนำ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรือ่ ง หลักการแก้ปญ
ั หาด้วยคอมพิวเตอร์
และการพัฒนาโปรแกรม รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง31101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ จัดทาตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระ
การเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้โครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้โดยมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรูร้ ่วมกัน
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม เพื่อความสาเร็จของกลุ่มและสมาชิกทุกคนภายในกลุม่ ซึ่งเป็น
การฝึกทักษะต่างๆ เช่น การทางานเป็นทีม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น มีความสามัคคี ตลอดจนฝึกให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือ
ปฏิบัติจริง ซึ่งมีชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ทั้งหมด 8 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง ปัญหาใครว่าแก้ยาก
ชุดที่ 2 เรื่อง ทาไงดีถ้ามีปญ
ั หา
ชุดที่ 3 เรื่อง สนุกกับการพัฒนาโปรแกรม
ชุดที่ 4 เรื่อง โปรแกรม Dev-C++ มีดีอะไร
ชุดที่ 5 เรื่อง โครงสร้างลาดับสาหรับของใคร
ชุดที่ 6 เรื่อง โครงสร้างทางเลือกมีไว้ทาไม
ชุดที่ 7 เรื่อง โครงสร้ำงวนซำใช้คำว่ำ for
ชุดที่ 8 เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้คาว่า while
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ชุดนี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดที่ 7 เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้คาว่า for นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียนได้
ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ และได้เรียนรู้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้
นี้จึงสามารถส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและ
เกิดความรู้ที่ยงั่ ยืนคงทน ผูจ้ ัดทาหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูผสู้ อน สามารถนาไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สงู ขึ้น
ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง31101

เยาวลักษณ์ สิทธินันท์
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ส่วนประกอบชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง หลักการแก้ปญ
ั หาด้วยคอมพิวเตอร์
และการพัฒนาโปรแกรม รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง31101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีส่วนประกอบ ดังนี้
1. คู่มือครู ประกอบด้วย
1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.2 คาชี้แจงสาหรับครู
1.3 บทบาทครู
1.4 สิ่งที่ครูต้องเตรียม
2. คู่มือนักเรียน ประกอบด้วย
2.1 บทบาทนักเรียน
2.2 เนื้อหาทีจ่ ะเรียน
3. สื่อกำรเรียนและอุปกรณ์กำรเรียน ประกอบด้วย
3.1 แบบทดสอบก่อนเรียน
3.2 บัตรคาชี้แจง
3.3 บัตรเนือ้ หา
3.4 บัตรกิจกรรม
3.5 บัตรเฉลยกิจกรรม
3.6 แบบทดสอบหลังเรียน
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คำชีแจงสำหรับครู

ศึกษาขั้นตอนในการใช้ชุดกิจกรรมนี้ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. ครูนาเข้าสูบ่ ทเรียนและแจ้งจุดประสงค์ในการเรียน
2. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 6 คน คือ คนเก่ง ปานกลาง และอ่อน
ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1
3. ครูอธิบายวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม รายวิชาพื้นฐาน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
4. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทนักเรียน
5. ครูให้โอกาสนักเรียนได้ซกั ถามเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ขั้นตอนการใช้บัตรกิจกรรมการเรียนรู้ และบทบาทของนักเรียน
6. ก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD แต่ละชุดต้องให้นักเรียนทา
แบบทดสอบก่อนเรียนและครูแจ้งคะแนนฐานแก่นักเรียนทุกคน โดยนาคะแนนฐานมา
คิดเป็นร้อยละและให้แต่ละคนบันทึกคะแนนฐานของตนไว้ (นักเรียนทาแบบทดสอบ
ระบบ online นักเรียนทราบคะแนนทันทีหลังสอบเสร็จ)
7. เมื่อนักเรียนเข้านั่งประจากลุม่ ของตนเองแล้ว ตัวแทนกลุ่มจะรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุม่ ละ 1 ชุด โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD จากไซด์ gg.gg/kruyao31101
8. ให้นักเรียนปฏิบัตกิ ิจกรรมในเวลาที่กาหนดให้อย่างเคร่งครัด
9. นักเรียนร่วมมือกันปฏิบัติกจิ กรรมและเรียนรู้ร่วมกันโดยครูเป็นเพียงที่ปรึกษา และ
ให้คาแนะนาเมื่อนักเรียนมีปญ
ั หามาขอความช่วยเหลือเท่านัน้
10. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที และต้องตรวจคาตอบ
ทันทีเพือ่ ให้นักเรียนได้ทราบคะแนนพัฒนาของตนเองและคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุ่ม
(นักเรียนทาแบบทดสอบระบบ online นักเรียนทราบคะแนนทันทีหลังสอบเสร็จ)
11. ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ระบุไว้ ครูให้นักเรียนกลับไปศึกษาบัตรเนือ้ หานั้นๆ ใหม่
ผ่านไซด์ gg.gg/kruyao31101 แล้วทาแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านเกณฑ์ตามที่
กาหนดไว้
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บทบำทของครู

สิ่งที่ครูควรปฏิบัตกิ ่อน หลังและขณะที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ มีดังนี้
1. ครูต้องศึกษาวิธีใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD การวัดและประเมินผล
2. ครูต้องศึกษาค้นคว้า และอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิม่ เติม
3. ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า เตรียมสถานที่ สื่อการสอนต่างๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ
ที่ไม่ได้จัดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมก่อนที่จะใช้งาน
4. การจัดห้องเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มโดยการคละจานวนนักเรียนภายในกลุม่
คือ คนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอัตราส่วน 1 : 2 : 1 ให้ได้จานวนทั้งหมด 10 กลุ่ม
ต่อห้องเรียน โดยมีผังการจัดชั้นเรียน ดังนี้

จอภำพ
คอมพิวเตอร์โต๊ะครู

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 8

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 6

กลุ่มที่ 9

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 7

กลุ่มที่ 10
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5. ครูต้องดูแลตรวจสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ทีม่ ีอยู่ในชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เรียบร้อย
ก่อนและหลังใช้ทุกครัง้
6. ครูต้องให้นกั เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนทุกครั้ง
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มละ 1 คน และเลขานุการกลุ่ม กลุม่ ละ 1 คน
และสลับสับเปลี่ยนคนใหม่ทุกครัง้ ทีเ่ ริม่ เรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดใหม่
8. ขณะที่นักเรียนทาบัตรกิจกรรม ครูผู้สอนควรดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าเกิดปัญหาในการทา
บัตรกิจกรรม ครูจะได้ให้ความช่วยเหลือทันที รวมทัง้ อธิบายข้อสงสัยในการเรียนเป็นรายบุคคล
9. ขณะนักเรียนทาบัตรกิจกรรม ครูไม่ควรพูดเสียงดัง หากมีอะไรจะพูดต้องพูดเป็นรายกลุม่
หรือรายบุคคล ต้องไม่รบกวนการทาบัตรกิจกรรมของกลุม่ อืน่ ของนักเรียนยกเว้นกรณีที่
นักเรียนมีข้อสงสัย
10. การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนทุกกลุม่
11. หลังการเรียนและสรุปบทเรียนแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนประจาชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ทุกชุด
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สิ่งที่ครูต้องเตรียม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แบบทดสอบก่อนเรียน(Online)
บัตรคาชี้แจง
บัตรเนือ้ หา
บัตรกิจกรรม
แบบทดสอบหลังเรียน(Online)
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
บัตรเฉลยกิจกรรม
เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

39 ชุด (คอมพิวเตอร์ 39 เครื่อง)
39 ชุด (gg.gg/kruyao31101)
39 ชุด (gg.gg/kruyao31101)
39 ชุด (gg.gg/kruyao31101)
39 ชุด (คอมพิวเตอร์ 39 เครื่อง)
39 ชุด
39 ชุด
39 ชุด
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บทบำทของนักเรียน

ครูต้องชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงบทบาทของนักเรียน ดังนี้
1. หัวหน้ำกลุ่ม มีหน้ำที่ ดังนี
1.1 เป็นผู้นาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม โดยทาหน้าที่อ่านบัตรกิจกรรม เพือ่ ให้สมาชิกใน
กลุ่มทาตามคาชี้แจงในการปฏิบัตกิ จิ กรรม ให้เป็นไปตามขั้นตอน
1.2 ควบคุมดูแลการทางาน หรือการปฏิบัตกิ จิ กรรมภายในกลุ่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ไม่ส่งเสียงดังรบกวนกลุ่มอื่น
1.3 ตรวจสอบการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยหลังเสร็จกิจกรรมการเรียน
1.4 เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับครูเมื่อมีปัญหาภายในกลุ่ม
1.5 เป็นผู้อ่านบัตรเฉลยกิจกรรมให้เพื่อนฟังเพื่อตรวจคาตอบ
2. เลขำนุกำร มีหน้ำที่ดังนี
2.1 เป็นผู้บันทึกกิจกรรมในบัตรกิจกรรมต่างๆ
2.2 เป็นผู้แจกบัตรกิจกรรมและรวบรวมส่งครู เมือ่ สมาชิกในกลุม่ ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3. สมำชิกกลุ่ม มีหน้ำที่ ดังนี
3.1 ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจและให้ทันตามกาหนดโดยไม่ชวนเพื่อนคุยหรือเล่น
3.2 ศึกษาบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม และปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม
3.3 ร่วมอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบัติกจิ กรรม
3.4 ช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนต่างๆ ของกลุ่มตนเองใส่ซองให้เรียบร้อย
ยกเว้นบัตรกิจกรรมจะต้องรวบรวมส่งครู
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กำรประเมินผล

1. ผลการเรียนประเมินจาก
1.1. ประเมินผลจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียน – แบบทดสอบหลังเรียน
1.2. ประเมินผลจากผลงานของนักเรียนในการปฏิบัตกิ ิจกรรมการเรียนรู้
1.3. สังเกตพฤติกรรมการทางานของนักเรียน
1.4. สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียน
1.5. ประเมินผลจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผล ร้อยละ 80 จึงจะสามารถเรียนชุดกิจกรรมต่อไปได้ หาก
นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องเรียนซ่อมเสริม

กำรเรียนซ่อมเสริม

นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้นักเรียนศึกษาตามจุดประสงค์ที่ไม่ผ่าน จากนั้น
ทาแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ โดยการเรียนซ่อมเสริมให้นักเรียนปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาบัตรเนื้อหาใหม่อีกครัง้ โดยสามารถดาวน์โหลดบัตรเนือ้ หาได้จากไซด์
gg.gg/kruyao31101
2. มีระบบเพื่อนช่วยเพื่อน
3. ครูอธิบายเพิม่ เติม
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ผังกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่อง หลักกำรแก้ปัญหำด้วยคอมพิวเตอร์และกำรพัฒนำโปรแกรม
รำยวิชำพืนฐำน กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชำ ง31101 ชันมัธยมศึกษำปีที่ 4

ทดสอบก่อนเรียน
ขันที่ 1 การเสนอบทเรียนต่อทัง้ ชั้น (class presentation)
ขันที่ 2 การเรียนกลุม่ ย่อย (team study)
ไม่ผ่ำน

ขันที่ 3 การทดสอบย่อย (test)
ขันที่ 4 คะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน ( individual improvement scores)
ขันที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ (team recognition)

ผ่าน
จบ

ซ่อมเสริม
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่อง หลักการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์และการพัฒนาโปรแกรม
รายวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

ชุดที่ 7
เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้คาว่า for

สาระสาคัญ

คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการท้างานซ้า ได้ดี การท้าซ้าเรียกว่าลูป ซึ่งมีหลายประเภท
โดยการท้าลูปนันจะต้องมีการตรวจสอบเงือ่ นไขด้วยว่าจะให้ท้าซ้ากี่ขันตอน เมื่อใดต้องการให้หยุด
ท้าซ้า ดังนันการออกแบบและเขียนโปรแกรมทีม่ ีโครงสร้างแบบวนซ้า มีส่วนส้าคัญทีจ่ ะท้าให้การ
เขียนโปรแกรมมีความกระซับมากขึน ค้าสั่ง for เป็นค้าสั่งทีเ่ หมาะต่อการน้ามาใช้ในกรณีที่รจู้ ้านวน
รอบที่แน่นอน

10

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ความเข้าใจ (K)
1. บอกประเภทการวนซ้า
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้ค้าสัง่ for
3. ปฏิบัตกิ ิจกรรมกลุ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างแบบวนซ้าโดยใช้ค้าสั่ง
for
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
มุ่งมั่นในการท้างาน
สมรรถนะสาคัญ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง31101 เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้คาว่าfor
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เวลา 2 ชั่วโมง
ผู้สอน นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
มาตรฐาน 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูลการเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปญ
ั หา การท้างานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม
ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4-6/6 เขียนโปรแกรมภาษา
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้ความเข้าใจ (K)
1. บอกประเภทการวนซ้า
ด้านทักษะกระบวนการ (P)
2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้ค้าสัง่ for
3. ปฏิบัตกิ ิจกรรมกลุ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างแบบวนซ้าโดยใช้ค้าสั่ง
for
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
มุ่งมั่นในการท้างาน
สมรรถนะสาคัญ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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สาระสาคัญ
ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการท้างานซ้าๆ ได้ดีและรวดเร็ว การวนซ้า หรือการท้างาน
เป็นวงกลมเป็นการท้างานอย่างเดียวกันหรือซ้าๆ กัน ซึง่ อาจต้องมีชุดค้าสัง่ ที่ต้องท้าซ้าบ่อยๆ
การออกแบบคอมพิวเตอร์ให้ท้างานลักษณะนีถือว่ามีความจ้าเป็นส้าหรับการเขียนโปรแกรม
การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างแบบวนซ้า มีส่วนส้าคัญทีจ่ ะท้าให้การเขียน
โปรแกรมมีความกระชับขึน ค้าสัง่ for เป็นค้าสัง่ ทีเ่ หมาะต่อการน้ามาใช้ในกรณีทรี่ ู้จ้านวนรอบที่
แน่นอน โดยในลูปจะมีตัวแปรส้าหรับควบคุมการนับลูปอยูภ่ ายในรูปแบบโครงสร้างของโปรแกรม

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั่วโมงที่ 13 – 14 (2 ชั่วโมง)
ขั้นที่ 1 การเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้นเรียน (class presentation)
1. นักเรียนท้าแบบทดสอบก่อนเรียนแบบออนไลน์ (Online) โดยเข้าไปที่ไซด์
gg.gg/kruyao31101 เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้ค้าว่า for เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จ้านวน 10 ข้อ 10 นาที
เมื่อนักเรียนท้าแบบทดสอบเสร็จ สามารถทราบผลคะแนนทันที
2. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยการให้นักเรียนเล่นเกมตอบปัญหาโดย kahoot
เพื่อทบทวนเนือหาทีเ่ รียนในสัปดาห์ทผี่ ่านในเรือ่ งโครงสร้างแบบล้าดับ และโครงสร้างแบบ
ทางเลือก โดยนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของห้อง จะได้รบั รางวัลคนละ 1 ชิน
เช่น ไม้บรรทัด ปากกา ดินสอ ยางลบ แล้วแต่ความต้องการของนักเรียน เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากเรียนรู้ในเรื่องต่อไปตามล้าดับ
3. ครูชีแจงเนือหาและจุดประสงค์การเรียนรูท้ ี่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในคาบเรียนนี
4. ครูน้าปัญหาเดิมจากสัปดาห์ทผี่ ่านมา เพื่อน้ามาใช้กับการเขียนโปรแกรมวนซ้าโดยใช้ค้าว่า
for พร้อมทังบรรยายเนือหา เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้ค้าว่า for โดยใช้โปรแกรมน้าเสนอ
Microsoft PowerPoint
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ขั้นที่ 2 การเรียนกลุ่มย่อย (team study)
5. ครูจัดกลุ่มนักเรียนเข้ากลุม่ ย่อยโดยคละความสามารถทางการเรียนเป็น 10 กลุม่
กลุ่มละ 4 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน
ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน จากนันแต่ละกลุ่มด้าเนินการเลือกหัวหน้ากลุ่มเพื่อท้า
หน้าที่ผู้น้าในการปฏิบัติกิจกรรมและเลขานุการเพื่อท้าหน้าที่บันทึกผลการท้ากิจกรรม
6. หัวหน้ากลุ่มรับซองชุดกิจกรรมจากครู กลุ่มละ 1 ซอง ซึ่งประกอบด้วย บัตรค้าชีแจง
บัตรเนือหา บัตรกิจกรรม บัตรเฉลยกิจกรรม
7. หัวหน้ากลุ่มอ่านบัตรค้าชีแจง โดยอ่านให้เพื่อนๆ ฟังเบาๆ ไม่ให้รบกวนกลุ่มอื่น ให้สมาชิกฟัง
เกี่ยวกับหน้าที่ของ หัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่ม ครูคอยให้ค้าปรึกษา
ชีแนะขันตอนและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนในกลุ่มย่อยว่าทุกคนต้องช่วยเหลือ
กันในกลุ่ม
8. เลขานุการกลุม่ แจกใบความรู้ให้สมาชิกทุกคนในกลุม่ และสมาชิกทุกคนในกลุม่ ศึกษาบัตร
เนือหาด้วยความตังใจ แล้วร่วมอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่ศกึ ษาจนสมาชิกทุกคนมีความเข้าใจดี
ถ้าสมาชิกคนใดไม่เข้าใจ ให้สมาชิกคนอื่นๆ ช่วยอธิบายจนเข้าใจ
9. เมื่อทุกกลุม่ ท้ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตรวจค้าตอบจากบัตรเฉลยกิจกรรมโดยหัวหน้า
กลุ่มเป็นผู้อ่านบัตรเฉลยกิจกรรมให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มฟัง
ขั้นที่ 3 การทดสอบย่อย (test)
10. นักเรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง หลักการแก้ปญ
ั หา ใช้แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก
จ้านวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที ผ่านระบบ online จากไซด์ gg.gg/kroyao31101 โดย
นักเรียนจะต้องท้าด้วยตนเองไม่ปรึกษากันและเมือ่ สมาชิกทุกคนท้าแบบทดสอบเสร็จแล้ว
หัวหน้ากลุ่มอ่านใบเฉลยค้าตอบแบบทดสอบหลังเรียน
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ขั้นที่ 4 คะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน (individual improvement scores)
11. ให้นักเรียนละกลุม่ น้าคะแนนที่นักเรียนแต่ละคนในกลุม่ ท้าแบบทดสอบได้มาคิดเป็นร้อยละ
แล้วน้าไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐานของแต่ละคนซึง่ คะแนนฐานเป็นคะแนนผลการเรียน
ในการทดสอบครังก่อน โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในตารางค้านวณคะแนนความก้าวหน้า
ของนักเรียนแต่ละคน ซึง่ มีเกณฑ์ในการค้านวณ ดังนี
คะแนนจากการทดสอบ

คะแนนความก้าวหน้า

ได้คะแนนต่้ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน
ได้คะแนนต่้ากว่าคะแนนฐาน 1 – 10 คะแนน
ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐาน 1 – 10 คะแนน
ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐานเกิน 10 คะแนน

0
10
20
30
ได้คะแนนเต็ม

30

ขั้นที่ 5 กลุ่มที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับ (Team Recognition)
12. คะแนนความก้าวหน้าของกลุม่ โดยหาผลรวมของคะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกทุกคนใน
กลุ่มแล้วหารด้วยจ้านวนสมาชิกในกลุ่ม และบันทึกลงในตาราง
ชื่อสมาชิก

คะแนนฐาน

คะแนนจากการ
ทดสอบ

1.
2.
3.
4.
รวม
เฉลี่ย

คะแนน
ความก้าวหน้า
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13. แต่ละกลุม่ น้าคะแนนความก้าวหน้าของกลุ่มไปเทียบกับเกณฑ์ ดังนี
คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้าของกลุ่ม
15 - 19
20 – 24
25 - 30

ตัดสินอยู่ในระดับ
ระดับดี (Good Team)
ระดับดีมาก (Great Team)
ระดับยอดเยี่ยม (Super Team)

14. ยกย่องชมเชยกลุ่มนักเรียนที่มรี ะดับความก้าวหน้าในระดับยอดเยี่ยมโดยประกาศชื่นชม
หน้าชันเรียน และให้ก้าลังใจกลุม่ นักเรียนที่ได้คะแนนน้อย
สื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ชุดที่ 7 เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้ค้าว่า
for ประกอบด้วย
1.1 แบบทดสอบก่อนเรียน
1.2 บัตรค้าชีแจง
1.3 บัตรเนือหา
1.4 บัตรกิจกรรม
1.5 บัตรเฉลยกิจกรรม
1.6 แบบทดสอบหลังเรียน
2. หนังสือเรียนรายวิชาพืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
4. ห้องสมุดของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือTablet หรือ Smart Phone มีระบบอินเทอร์เน็ต
และโปรแกรมการสืบค้น
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เกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน

คะแนนเต็ม

1. เป้าหมายการเรียนรู้
1.1 กิจกรรมกลุ่ม (20 คะแนน)
1.2 บัตรกิจกรรม (10 คะแนน)
1.3 ทดสอบหลังเรียน (10 คะแนน)
1.4 คะแนนความก้าวหน้าของกลุม่ (30 คะแนน)
2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน มุ่งมั่นในการท้างาน (24 คะแนน)
3. สมรรถนะส้าคัญของผูเ้ รียน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (20 คะแนน)
รวม

4
4
10
4
4
4
30

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนน 26 – 30 ระดับคุณภาพ 4 แปลความหมาย ดีมาก
คะแนน 20 – 25 ระดับคุณภาพ 3 แปลความหมาย ดี
คะแนน 15 – 19 ระดับคุณภาพ 2 แปลความหมาย พอใช้
คะแนนต่้ากว่า 15 ระดับคุณภาพ 1 แปลความหมาย ปรับปรุง
ระดับบุคคล
นักเรียนได้ระดับคุณภาพ 2 ขึนไปถือว่าผ่าน
ระดับกลุ่ม
กลุ่มที่ได้ระดับคุณภาพ 2 ขึนไป ร้อยละ 80 ถือว่าผ่าน
กิจกรรมเสนอแนะ
1. ครูแจ้งคะแนนฐานให้นักเรียนทราบเป็นรายบุคคลก่อนเรียน
2. ครูให้นักเรียนท้าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนนอกเวลาเรียน
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บันทึกหลังสอน
รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้คาว่า for สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการเรียนดังนี
1. ผลการจัดการเรียนรู้
1.1 ผลการเรียนของนักเรียน
นักเรียนท้าคะแนนอยู่ในกลุม่ ระดับดีเยี่ยม มีจ้านวน................คน คิดเป็นร้อยละ................
นักเรียนท้าคะแนนอยู่ในกลุม่ ระดับดีมาก มีจ้านวน................คน คิดเป็นร้อยละ................
นักเรียนท้าคะแนนอยู่ในกลุ่มระดับดี
มีจ้านวน................คน คิดเป็นร้อยละ.................
1.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม STAD
นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมกลุม่ STAD อยู่ในระดับดีมาก มีจ้านวน.........คน คิดเป็นร้อยละ........
นักเรียนปฏิบัติกจิ กรรมกลุม่ STAD อยู่ในระดับดี มีจ้านวน.........คน คิดเป็นร้อยละ........
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม STAD อยู่ในระดับผ่าน มีจ้านวน.........คน คิดเป็นร้อยละ.......
1.3 ผลการปฏิบัติงาน / ผลงาน / ชินงาน ที่มองหมาย
นักเรียนสามารถท้าบัตรกิจกรรมได้คะแนน 80% ขึนไป มีจ้านวน........คน คิดเป็นร้อยละ.....
นักเรียนสามารถท้าบัตรกิจกรรมได้คะแนน 70% ขึนไป มีจ้านวน........คน คิดเป็นร้อยละ.....
นักเรียนสามารถท้าบัตรกิจกรรมได้คะแนน 60% ขึนไป มีจ้านวน........คน คิดเป็นร้อยละ.....
1.4 ผลการสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีมาก มีจ้านวน........คน คิดเป็นร้อยละ......
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี มีจ้านวน........คน คิดเป็นร้อยละ.......
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับผ่าน มีจ้านวน........คน คิดเป็นร้อยละ......
1.5 ผลการสังเกตสมรรถนะส้าคัญ
นักเรียนมีสมรรถนะส้าคัญอยู่ในระดับดีมาก มีจ้านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ..............
นักเรียนมีสมรรถนะส้าคัญอยู่ในระดับดี
มีจ้านวน..........คน คิดเป็นร้อยละ..............
นักเรียนมีสมรรถนะส้าคัญอยู่ในระดับผ่าน
มีจ้านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ..............
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2. ข้อคิดเห็นที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / เทคนิคการสอน
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

3. ปัญหา / อุปสรรค
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

4. ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ

ครูผู้สอน
(นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์)
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ผลการนิเทศ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ได้
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ของ นางเยาวลักษณ์ สิทธินนั ท์ รายวิชาพืนฐาน การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี รหัสวิชา ง31101 ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วมีความคิดเห็นดังนี
1. ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้
 เน้นผูเ้ รียนเป็นส้าคัญ
 ไม่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ
2. องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
 ครบถ้วน
 ไม่ครบถ้วน ระบุ
ใ
3. ความสอดคล้องขององค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้
 สอดคล้อง
 ไม่สอดคล้อง ระบุ
ใ
4. การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
 ไม่มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
5. ความเหมาะสมในการน้าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนจริง
 น้าไปใช้สอนจริงได้
 ควรปรับปรุงก่อนน้าไปใช้สอนจริง ระบุ
..
ลงชื่อ

ครูผู้นิเทศ

(นางกมลทิน พรมประไพ)
ต้าแหน่ง ครูช้านาญการพิเศษ
วันที่.........../...................../..............
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์
 เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช 2551
และสามารถน้าไปใช้สอนได้
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
ลงชื่อ
(นางกนกอร ผาสีกาย)
ต้าแหน่ง ครูช้านาญการพิเศษ
วันที่.........../...................../..............
ความเห็นของรองผู้อ้านวยการกลุม่ บริหารงานวิชาการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……
ลงชื่อ
(นายชัยด้ารงค์ เสือหัน)
รองผู้อ้านวยการกลุม่ บริหารงานวิชาการ
วันที่.........../...................../..............
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แบบทดสอบก่อนเรียน
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนเครื่องหมาย ( × ) หน้าคาตอบที่ถกู ต้องที่สดุ
1. โครงสร้างโปรแกรมมีการท้าซ้ากี่แบบ
ก. 1 แบบ
ข. 2 แบบ
ค. 3 แบบ
ง. 4 แบบ
2. ซูโดโค้ดของการท้าซ้าที่ทราบจ้านวนครังในการท้าที่แน่นอนมักจะมีค้าใดประกอบอยู่
ก. “for”
ข. “repeat”
ค. “loop”
ง. “until”
3. ขันตอนการท้างานที่ประกอบอยู่ภายในการท้างานแบบท้าซา้ คือข้อใด
ก. การท้างานแบบล้าดับ
ข. การแสดงผลข้อมูล
ค. การท้างานแบบมีทางเลือก
ง. ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
4. ในการเขียนผังงานของงานทีม่ ีการท้าซ้า จะมีสญ
ั ลักษณ์ใดประกอบอยู่
ก. สัญลักษณ์การท้าแบบมีทางเลือก
ข. สัญลักษณ์การรับข้อมูล
ค. สัญลักษณ์เริ่มต้น
ง. สัญลักษณ์การแสดงข้อมูล
5. ในการท้าซ้าแบบทีท่ ราบจ้านวนครังที่แน่นอน ระบบจะท้าสิง่ ใดก่อน
ก. เพิ่มค่าตัวนับ
ข. ตรวจสอบเงื่อนไข
ค. ท้างานในลูป
ง. พิสูจน์ตัวนับ
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6. จากค้าสั่งต่อไปนี for (i=1; i<10; i++)
ของค้าสั่งคือข้อใด
ก. 9 รอบ
ข. 10 รอบ
ค. 11 รอบ
ง. 12 รอบ
จงใช้ส่วนของโปรแกรมต่อไปนี ตอบค้าถามข้อ 7 – 8

จ้านวนรอบในการท้างานทังหมด

Sum = 0;
scanf("%d",&N);
for (i=1; i<=N; i++) {
Sum = Sum +(2*i-1);
}
printf("%d",Sum);

7. เมื่อรับค่า N เท่ากับ 5 ผลลัพธ์ของ SUM ที่ได้คือข้อใด
ก. 5
ข. 15
ค. 25
ง. 45
8. ผลการท้างานของโปรแกรมตรงกับการค้านวณในข้อใด
ก. 1+2+3+...+i
ข. 1+2+3+…+N
ค. 1+2+3+…+(2*i-1)
ง. 1+3+5+…+(2*N-1)
9. ลูปในภาษาซีประเภทใดที่ต้องท้าสเตตเมนต์ในลูปแน่ๆ
ก. for
ข. while
ค. do..while
ง. ถูกทุกข้อ
10. ค้าสั่งต่างๆของโปรแกรมภาษาซีจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายใด
ก. ( )
ค. { }
ข. [ ]
ง. /* */
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บัตรคาชี้แจง
ชุดที่ 7 โครงสร้างวนซ้าใช้คาว่า for
1. เมื่อนักเรียนรับซองกิจกรรมจากครูแล้วด้าเนินการเลือกหัวหน้าและเลขานุการกลุ่ม นักเรียนที่
เหลือเป็นสมาชิกกลุม่ เมื่อได้หัวหน้ากลุ่มแล้วให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้ด้าเนินการกิจกรรมต่อ
2. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสิง่ ที่อยู่ในซองว่ามีครบถ้วนหรือไม่ โดยดูจากรายการหน้าซองกิจกรรมแล้ว
อ่านหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มให้เพือ่ นฟัง
หัวหน้ากลุ่ม
1) เป็นผู้นาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม
2) ควบคุมดูแลการปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่ม
3) ตรวจเช็คการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
4) เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับครูเมื่อมีปัญหา
5) อ่านบัตรเฉลยให้เพื่อนฟังเพื่อตรวจคาตอบ
เลขานุการกลุ่ม
1) เป็นผู้บันทึกกิจกรรมในบัตรกิจกรรมต่างๆ
2) เป็นผู้แจกบัตรกิจกรรมและรวบรวมส่งครูเมื่อสมาชิกทุกคน
ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สมาชิกกลุ่ม
1) ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจและให้ทันตามกาหนดเวลา
2) ศึกษาบัตรเนื้อหา บัตรกิจกรรม
3) ร่วมอภิปรายและสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม
4) ช่วยเก็บวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอนต่างๆ ใส่ซองให้เรียบร้อย
3. เมื่อแต่ละกลุ่มท้ากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท้าแบบทดสอบหลังเรียน
4. เมือ่ ปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สมาชิกทุกคนเก็บซองเอกสารและอุปกรณ์ส่งโต๊ะ
เอกสารและอุปกรณ์
5. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสวิตซ์ไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง และเก็บเก้าอีให้เรียบร้อย
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บัตรเนื้อหาที่ 7
เรื่องที่จะศึกษา
7.1 ประเภทการวนซ้า
7.2 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ค้าสัง่ for
7.1 ประเภทของการวนซ้า
การท้างานแบบวนซ้านันจะต้องมีการตรวจสอบเงือ่ นไขอยู่ภายในลูปของการวนซ้าด้วย
งานบางประเภท มีจ้านวนครังในการวนซ้าที่แน่นอน งานบางประเภทมีจ้านวนครังในการวนซ้า
ไม่แน่นอน ขึนอยู่กับเงือ่ นไขที่เขียนโปรแกรม ประเภทของการวนซ้าจะแบ่งได้เป็นสามประเภท
ดังนี
1. การวนซ้าแบบที่ทราบจ้านวนครังในการวนซ้า
2. การวนซ้าจนระบบมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งจึงหยุด
3. การวนซ้าแบบถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะท้าชุดค้าสัง่
A

Instruction

Instruction

If
<Condition(s)>

B

รูปแสดงลักษณะของการท้าค้าสัง่ ซ้าๆ
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โดยทั่วไปแล้ว การท้างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะท้างานเรียงตามล้าดับ ตังแต่สเตต
เมนต์แรกถึงสเตตเมนต์สุดท้าย แต่เราสามารถท้าให้คอมพิวเตอร์ท้างานซ้าๆ ที่สเตตเมนต์ชุดหนึง่ ได้
โดยใช้ค้าสั่งควบคุมให้ท้างานวนซ้าได้ บางครังจะเรียกว่าค้าสั่งลูป ในภาษาซีมีค้าสั่งให้ท้างานอยู่ 3
รูปแบบ ขึนกับเงื่อนไขของการวนซ้าคือ
1. ค้าสั่ง for
2. ค้าสั่ง while
3. ค้าสั่ง do..while
7.2 การเขียนโปรแกรมวนซ้าโดยใช้คาสั่ง for
 ใช้ในกรณีที่เราต้องการท้าซ้าโดยทราบจ้านวนครังที่แน่นอน เช่น 5 ครัง 10 ครัง
 การใช้งานจะก้าหนดลงไปเลยว่าต้องการให้ท้ากี่ครัง และจะต้องสร้างตัวแปร ขึนมา
เป็นตัวนับ (counter) โดยส่วนมากจะก้าหนดให้เป็นตัวแปรแบบจ้านวนเต็ม (integer)
 ตัวนับจะเป็นตัวบอกว่าครบตามจ้านวนที่ต้องการหรือยัง ถ้ายังไม่ครบก็จะวนรอบท้า
ค้าสั่ง
ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ
รูปแบบของ for
for(ค่าเริ่มต้นของตัวนับ;เงื่อนไข;ตัวนับเพิ่มหรือลดค่าให้กับตัวแปร)
<ชุดค้าสั่งที่ต้องการให้ท้า>;
ตัวอย่างเช่น ถ้าเขียนค้าสั่งต่อไปนี
เริ่มจาก 0

ถ้าน้อยกว่า 5

เพิ่มค่า i

for(i = 0 ; i<5 ; i++)
ชุดค้าสั่งที่ต้องการให้ท้า;

ทุกครังที่วนรอบจะท้าค้าสั่งนี

เริ่มต้นให้ i=0 ท้าในขณะที่ i<5 เพิ่มค่า i ทีละ 1
การทาซ้าจะเกิดขึ้นทั้งหมด 5 รอบ นั่นคือ
รอบที่ 1 เมื่อ i=0 รอบที่ 2 เมื่อ i=1 รอบที่ 3 เมื่อ i=2 รอบที่ 4 เมื่อ i=3 และ รอบที่ 5 เมื่อ i=4
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หรือถ้าเขียนคาสั่งดังต่อไปนี้
เริ่มจาก 1

ถ้าน้อยกว่า 5

เพิ่มค่า i

for(i = 1 ; i<5 ; i++)
ชุดค้าสั่งที่ต้องการให้ท้า;

ทุกครังที่วนรอบจะท้าค้าสั่งนี

เริ่มต้นให้ i=1 ท้าในขณะที่ i<5 เพิ่มค่า i ทีละ 1
การทาซ้าจะเกิดขึ้นทั้งหมด 4 รอบ นั่นคือ
รอบที่ 1 เมื่อ i=1 รอบที่ 2 เมื่อ i=2 รอบที่ 3 เมื่อ i=3 รอบที่ 4 เมื่อ i=4
จากการก้าหนดค่าเริ่มต้นทังสองกรณี ให้นักเรียนก้าหนดค่าเริ่มต้นให้ชัดเจน เพราะจะส่งผล
ถึงจ้านวนครังทีเ่ ราต้องการให้ท้าซ้าด้วย
ตัวอย่างที่ 1 พิมพ์ 1 ถึง 10 โดยใช้ค้าสั่ง for
source code
#include<stdio.h>
int i;
int main(){
for(i=1 ; i<=10 ; i++){
printf("%d ",i);
}
}

ผังงาน
start
i=1
i=i+1

i
for i=1 to 10

end

ตัวเลขจะแสดงตังแต่ 1 2 3 ไปจนถึง 10 โดยที่ตัวแปร i คือตัวแปรที่ใช้เป็นตัวนับจ้านวน
รอบ เริ่มแรกโปรแกรมจะใส่ค่าเริ่มต้น 1 ลงในตัวแปร i จากนันจะทดสอบเงือ่ นไขว่าเงื่อนไขเป็นจริง
หรือไม่
ถ้าเป็นจริงจะท้าสเตตเมนต์ และจะเพิ่มค่า i ขึนหนึ่งค่าไปเรือ่ ย ๆ หากตัวแปร i ยังน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10 แต่ถ้าเงื่อนไข i<=10 เป็นเท็จ นั่นคือตัวแปร i มีค่ามากกว่า 10 แล้วก็จะหยุดการท้าซ้า
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ตัวอย่างที่ 2 พิมพ์ 10 ถึง 1 โดยใช้ค้าสั่ง for
source code
#include<stdio.h>
int i;
int main(){
for(i=10 ; i>=1 ; i-){
printf("%d ",i);
}
}

ผังงาน
start
i=10

i=i-1

i
for i=10 to 1

end

ตัวเลขจะแสดงตังแต่ 10 9 8 ไปจนถึง 1 โดยที่ตัวแปร i คือตัวแปรที่ใช้เป็นตัวนับจ้านวน
รอบ เราให้ตัวแปร i มีค่าเริ่มต้นเป็น 10 และจะลดค่าลงทีละ 1 ไปเรื่อย ๆ หากตัวแปร i ยังมากกว่า
หรือเท่ากับ 1 แต่ถ้าเงื่อนไข i>=1 เป็นเท็จ นั่นคือตัวแปร i มีค่าน้อยกว่า 1 แล้วก็จะหยุดการท้าซ้า
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ตัวอย่างที่ 3 โปรแกรมพิมพ์ข้อความตามจ้านวนทีเ่ ราต้องการ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ

เริ่มต้น
ก้าหนดค่า i=1,M
รับค่าของ M
พิมพ์ส่วนหัว Begin------ตรวจสอบ i อยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ M หรือไม่
- ถ้าใช่ พิมพ์ค่า i ตามด้วยข้อความ I love you.
ขึนบรรทัดใหม่
- ถ้าไม่ใช่ จบการท้าซ้า พิมพ์ส่วนท้าย End---จบ
source code

ผังงาน
start

i=1,M
M
Begin----

i=i+1
i love you
for i=1 to M
End----

end

รหัสลาลอง

#include<stdio.h>
int i,M;
void main(){
printf("Input Number : ");
scanf("%d",&M);
printf("Begin------\n");
for(i=1 ; i<=M ; i++){
printf("%d I love you. \n",i);
}
printf("End------");
}
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ตัวอย่างที่ 4 การเขียนโปรแกรมแสดงเป็นตารางสูตรคูณแม่ 5
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
5x1=5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
5 x 11 = 55
5 x 12 = 60

เริ่มต้น
ก้าหนดค่า i=1,M=5
พิมพ์หัวสูตรคูณ Begin------ตรวจสอบ i อยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 หรือไม่
- ถ้าใช่ พิมพ์ i,M และผลคูณของ i*M
ขึนบรรทัดใหม่
- ถ้าไม่ใช่ จบการท้าซ้า
พิมพ์ท้ายสูตรคูณ End---จบ

ผังงาน

source code
#include<stdio.h>
int i,M=5;
int main(){
printf("Begin------\n");
for(i=1 ; i<=12 ; i++){
printf("%d x %d = %d\n",i,M,i*M);
}
printf("End------");
}

start

i=1,M=5
Begin----

i=i+1

i,M,i*M
for i=1 to 12

End----

end

รหัสลาลอง
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บัตรกิจกรรมที่ 7
เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้คาว่า for

รายชื่อสมาชิกในกลุ่มที่ ....................................................
1. ....................................................................
2. ....................................................................
จุดประสงค์การเรียนรู้

3. ..................................................................
4. ..................................................................

1. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างแบบวนซ้าโดยใช้ค้าสั่ง for
คาสั่ง จงเขียนโปรแกรมให้แสดงเป็นตารางสูตรคูณแม่ 2 โดยใช้ค้าสั่ง for
ผลลัพธ์ที่ต้องการ

รหัสลาลอง

ผังงาน

source code

2x1=2
2x2=4
2x3=6
.
.
.
2 x 12 = 24
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บัตรเฉลยกิจกรรมที่

7
เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้คาว่า for
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มศึกษาการเขียนโปรแกรมที่มีโครงสร้างแบบวนซ้าโดยใช้ค้าสั่ง for
คาสั่ง จงเขียนโปรแกรมให้แสดงเป็นตารางสูตรคูณแม่ 2 โดยใช้ค้าสั่ง for
ผลลัพธ์ที่ต้องการ
2x1=2
2x2=4
2x3=6
2x4=8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
2 x 11 = 22
2 x 12 = 24

เริ่มต้น
ก้าหนดค่า i=1,M=2
พิมพ์หัวสูตรคูณ Begin------ตรวจสอบ i อยู่ในช่วงน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 หรือไม่
- ถ้าใช่ พิมพ์ i,M และผลคูณของ i*M
ขึนบรรทัดใหม่
- ถ้าไม่ใช่ จบการท้าซ้า
พิมพ์ท้ายสูตรคูณ End---จบ
ผังงาน

source code

start

i=1,M=2
Begin----

i=i+1

i,M,i*M
for i=1 to 12

End----

end

รหัสลาลอง

#include<stdio.h>
int i,M=2;
int main(){
printf("Begin------\n");
for(i=1 ; i<=12 ; i++){
printf("%d x %d = %d\n",i,M,i*M);
}
printf("End------");
}
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แบบทดสอบหลังเรียน
คาชี้แจง ให้นกั เรียนเขียนเครื่องหมาย ( × ) หน้าคาตอบที่ถกู ต้องที่สดุ
1. ขันตอนการท้างานที่ประกอบอยู่ภายในการท้างานแบบท้าซา้ คือข้อใด
ก. การท้างานแบบล้าดับ
ข. การแสดงผลข้อมูล
ค. การท้างานแบบมีทางเลือก
ง. ถูกมากกว่าหนึ่งข้อ
2. โครงสร้างโปรแกรมมีการท้าซ้ากี่แบบ
ก. 1 แบบ
ข. 2 แบบ
ค. 3 แบบ
ง. 4 แบบ
3. ซูโดโค้ดของการท้าซ้าที่ทราบจ้านวนครังในการท้าที่แน่นอนมักจะมีค้าใดประกอบอยู่
ก. “for”
ข. “repeat”
ค. “loop”
ง. “until”
4. ในการท้าซ้าแบบทีท่ ราบจ้านวนครังที่แน่นอน ระบบจะท้าสิง่ ใดก่อน
ก. เพิ่มค่าตัวนับ
ข. ตรวจสอบเงื่อนไข
ค. ท้างานในลูป
ง. พิสูจน์ตัวนับ
5. ค้าสั่งต่างๆของโปรแกรมภาษาซีจะต้องอยู่ภายในเครื่องหมายใด
ก. ( )
ข. { }
ค. [ ]
ง. /* */
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6. ในการเขียนผังงานของงานทีม่ ีการท้าซ้า จะมีสญ
ั ลักษณ์ใดประกอบอยู่
ก. สัญลักษณ์การท้าแบบมีทางเลือก
ข. สัญลักษณ์การรับข้อมูล
ค. สัญลักษณ์เริ่มต้น
ง. สัญลักษณ์การแสดงข้อมูล
7. จากค้าสั่งต่อไปนี for (i=1; i<10; i++) จ้านวนรอบในการท้างานทังหมด
ของค้าสั่งคือข้อใด
ก. 9 รอบ
ข. 10 รอบ
ค. 11 รอบ
ง. 12 รอบ
จงใช้ส่วนของโปรแกรมต่อไปนี ตอบค้าถามข้อ 8 – 9
Sum = 0;
scanf("%d",&N);
for (i=1; i<=N; i++) {
Sum = Sum +(2*i-1);
}
printf("%d",Sum);

8. เมื่อรับค่า N เท่ากับ 5 ผลลัพธ์ของ SUM ที่ได้คือข้อใด
ก. 5
ข. 15
ค. 25
ง. 45
9. ผลการท้างานของโปรแกรมตรงกับการค้านวณในข้อใด
ก. 1+2+3+...+i
ข. 1+2+3+…+N
ค. 1+2+3+…+(2*i-1)
ง. 1+3+5+…+(2*N-1)
10. ลูปในภาษาซีประเภทใดที่ต้องท้าสเตตเมนต์ในลูปแน่ๆ
ก. for
ข. while
ค. do..while
ง. ถูกทุกข้อ
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ภาคผนวก

34
เฉลยแบบทดสอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้คาว่า for

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อที่

คาตอบที่ถูกต้อง

ข้อที่

คาตอบที่ถูกต้อง

1

ค

1

ง

2

ก

2

ค

3

ง

3

ก

4

ก

4

ง

5

ง

5

ข

6

ก

6

ก

7

ค

7

ก

8

ง

8

ค

9

ก

9

ง

10

ค

10

ก
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แบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน มุ่งมั่นในการทางาน
ชื่อ-สกุลผู้รบั การประเมิน.......................................................................ห้อง....../.......เลขที่..........กลุ่ม
........
คาชี้แจง : ให้สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่้าเสมอ ให้ระดับ 4 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครัง ให้ระดับ 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครัง
ให้ระดับ 2 คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม
ให้ระดับ 1 คะแนน
ระดับคะแนน
4 3 2 1

ที่

รายการประเมิน

1
2
3
4
5
6

เอาใจใส่ตอ่ การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย
ตังใจและรับผิดชอบในการท้างานให้ส้าเร็จ
ปรับปรุงและพัฒนาการท้างานด้วยตนเอง
ทุ่มเทท้างาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท้างาน
พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท้างานให้ส้าเร็จ
ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
รวมคะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด

สรุปผลการการประเมิน (ท้าเครื่องหมาย ลงในวงกลม)
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
 คะแนน 20 – 24 ระดับคุณภาพ 4 แปลความหมาย ดีมาก
 คะแนน 16 – 19 ระดับคุณภาพ 3 แปลความหมาย ดี
 คะแนน 12 – 15 ระดับคุณภาพ 2 แปลความหมาย พอใช้
 คะแนน 6 – 11 ระดับคุณภาพ 1 แปลความหมาย ควรปรับปรุง
ระดับบุคคล
นักเรียนได้ระดับคุณภาพ 2 ขึนไปถือว่าผ่าน

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
(นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์)
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน มุ่งมั่นในการทางาน
รายการประเมิน

ระดับ 4
1.เอาใจใส่ต่อ
เอาใจใส่ตอ่ การ
ปฏิบัติหน้าทีท่ ี่
การปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับ ได้รับมอบหมาย
ด้วยตนเองและ
มอบหมาย
เป็นแบบอย่างที่ดี
2. ตั้งใจและ
ตังใจและ
รับผิดชอบใน รับผิดชอบในการ
การทางานให้ ปฏิบัติหน้าทีท่ ี่
ได้รับมอบหมาย
สาเร็จ
ให้ส้าเร็จด้วย
ตนเองและเป็น
แบบอย่างที่ดี
3. ปรับปรุงและ มีการปรับปรุง
และพัฒนา
พัฒนาการ
ทางานด้วย การท้างานให้ดี
ขึนด้วยตนเอง
ตนเอง
และเป็น
แบบอย่าง

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
ระดับ 2
เอาใจใส่ตอ่ การ เอาใจใส่ตอ่ การ
ปฏิบัติหน้าทีท่ ี่ ปฏิบัติหน้าทีท่ ี่
ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมาย
ด้วยตนเอง
โดยมีผู้อื่นก้ากับ

ระดับ 1
ไม่เอาใจใส่ต่อ
การปฏิบัตหิ น้าที่
ที่ได้รับ
มอบหมาย

ตังใจและ
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าทีท่ ี่
ได้รับมอบหมาย
ให้ส้าเร็จด้วย
ตนเอง

ตังใจและ
ไม่ตังใจปฏิบัติ
รับผิดชอบในการ หน้าที่การงาน
ปฏิบัติหน้าทีท่ ี่
ได้รับมอบหมาย
ให้ส้าเร็จโดยมี
ผู้อื่นก้ากับ

มีการปรับปรุง
และพัฒนา
การท้างานให้ดี
ขึนด้วยตนเอง

มีการปรับปรุง
และพัฒนา
การท้างานให้ดี
ขึนโดยมีผู้อื่น
ก้ากับ

ไม่มีการปรับปรุง
และพัฒนา
การท้างาน
ให้ดีขึน
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ระดับคุณภาพ
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ระดับ 1
4. ทุ่มเททางาน ท้างานด้วยความ ท้างานด้วยความ ท้างานด้วยความ ไม่ขยัน อดทน
ขยันอดทน และ ขยันอดทน และ ขยันอดทน และ ในการท้างาน
อดทน
ไม่ย่อท้อต่อ
ไม่ย่อท้อต่อ
ไม่ย่อท้อต่อ ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและ
ปัญหาและ
ปัญหาและ
ปัญหา
อุปสรรคใน
อุปสรรคใน
อุปสรรคใน
และอุปสรรค การท้างานโดย การท้างานโดย การท้างานโดย
ในการทางาน แรงกระตุ้นจาก แรงกระตุ้นจาก แรงกระตุ้นจาก
ตัวเองและเป็น ตัวเอง
ผู้อื่น
แบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อื่น
5. พยายาม
พยายามให้งาน พยายามให้งาน พยายามให้งาน ไม่พยายามให้
ส้าเร็จตาม
ส้าเร็จตาม
งานส้าเร็จตาม
แก้ปัญหาและ ส้าเร็จตาม
เป้าหมายภายใน เป้าหมายภายใน เป้าหมายภายใน เป้าหมายภายใน
อุปสรรคใน
เวลาที่ก้าหนด
เวลาที่ก้าหนด
เวลาที่ก้าหนด
เวลาที่ก้าหนด
การทางานให้
ด้วยตนเองและ ด้วยตนเอง
โดยการก้ากับ
สาเร็จ
เป็นแบบอย่างที่ดี
รายการประเมิน

ต่อผู้อื่น
6. ชื่นชมผลงาน ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
ด้วยความ
และมีผู้อื่นร่วม
ภาคภูมิใจ
ชื่นชมยินดีอย่าง
ชัดเจน

ชื่นชมผลงานด้วย ชื่นชมผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ ความภาคภูมิใจ
และมีผู้อื่นร่วม
ชื่นชมยินดี

ไม่สนใจหรือไม่มี
ความรู้สึกชื่นชม
ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ
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แบบสังเกตสมรรถนะสาคัญของนักเรียน
สมรรถนะด้าน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชื่อ-สกุลผู้รบั การประเมิน........................................................ห้อง......../.......เลขที่...........กลุ่ม
....................
คาชี้แจง : ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่้าเสมอ ให้ระดับ 4 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครัง ให้ระดับ 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครัง
ให้ระดับ 2 คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม
ให้ระดับ 1 คะแนน
ที่
1
2
3
4
5

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิน
มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
สามารถน้าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
รวมคะแนน
รวมคะแนนทังหมด

สรุปผลการการประเมิน (ท้าเครื่องหมาย ลงในวงกลม)
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
 คะแนน 17 – 20 ระดับคุณภาพ 4 แปลความหมาย ดีมาก
 คะแนน 14 – 16 ระดับคุณภาพ 3 แปลความหมาย ดี
 คะแนน 10 – 13 ระดับคุณภาพ 2 แปลความหมาย พอใช้
 คะแนน 5 – 9 ระดับคุณภาพ 1 แปลความหมาย ควรปรับปรุง
ระดับบุคคล
นักเรียนได้ระดับคุณภาพ 2 ขึนไปถือว่าผ่าน

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
(นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์)

39

เกณฑ์การการประเมินสมรรถนะสาคัญของนักเรียน
สมรรถนะด้าน ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
รายการประเมิน

ระดับ 4
1.มีความสามารถ เลือกและใช้
ในการเลือกใช้
เทคโนโลยีที่
เทคโนโลยีได้
เหมาะสมในการ
เหมาะสม
สืบค้น ค้นคว้า
รวบรวม และ
สรุป
ความรู้ด้วย
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง มีความ
หลากหลาย
แปลกใหม่ และ
เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและ
สังคมโดย
สามารถแนะน้า
ผู้อื่นได้
ใช้เทคโนโลยีใน
2. มีทักษะ
กระบวนการทาง การออกแบบ
และแก้ปัญหาหรือ
เทคโนโลยี
ความต้องการ
และปฏิบตั ิการ
ตามที่ออกแบบไว้
ได้สาเร็จทุก
ขั้นตอน

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
ระดับ 2

ระดับ 1

เลือกและใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมในการ
สืบค้น
ค้นคว้า รวบรวม
และสรุป
ความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่าง
ถูกต้อง มีความ
หลากหลาย
แปลกใหม่และ
เป็นประโยชน์
ต่อตนเองหรือ
สังคม

เลือกและใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบค้น ค้นคว้า
รวบรวม และ
สรุปความรูด้ ้วย
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือสังคม

เลือกและใช้
เทคโนโลยีใน
การสืบค้น ค้นคว้า
รวบรวม และสรุป
ความรู้
ด้วยตนเองได้แต่
ต้องอาศัย
ผู้แนะนา

ใช้เทคโนโลยีใน
การออกแบบ
และแก้ปัญหาหรือ
ความต้องการ
และปฏิบตั ิการ
ตามที่ออกแบบไว้
ได้สาเร็จเกือบทุก
ขั้นตอน

ใช้เทคโนโลยีใน
การออกแบบ
และแก้ปัญหาหรือ
ความต้องการ
และปฏิบตั ิการ
ตามที่ออกแบบไว้
ได้สาเร็จบาง

ใช้เทคโนโลยีใน
การออกแบบและ
แก้ปัญหาหรือ
ความต้องการได้
แต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิการตามที่
ออกแบบไว้ได้
สาเร็จ

ขันตอน
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รายการประเมิน
3.สามารถน้า
เทคโนโลยีไปใช้
พัฒนาตนเอง

4.สามารถใช้
เทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์

5. มีคุณธรรม
จริยธรรมในการ
ใช้เทคโนโลยี

ระดับ 4

ระดับคุณภาพ
ระดับ 3
ระดับ 2
นาเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีพัฒนาการ
ในการเรียนรู้

ระดับ 1

นาเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
จนเป็นที่ยอมรับ
และสามารถ
แนะนาผู้อื่นได้

นาเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
จนเป็นที่ยอมรับ

นาเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการ
เรียนรู้ และมี
พัฒนาการในการ
เรียนรู้ได้โดยต้อง

สามารถใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ในการ
แก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ได้ด้วย
ตนเองทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม
โดยไม่ทาให้ผู้อื่น
เดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ
สามารถแนะนา
ผู้อื่นได้
ใช้เทคโนโลยีโดย
คานึงถึง
ผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคม
ไม่ทาให้ผอู้ ื่น
เดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และ
สามารถแนะนา
ผู้อื่นได้

สามารถใช้
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ในการ
แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ได้
ด้วยตนเอง
ทาให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง
และสังคม

สามารถใช้
เทคโนโลยี ในการ
แก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง ทาให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือ
สังคม

สามารถใช้
เทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาได้
โดยต้องมีผู้

ใช้เทคโนโลยีโดย
คานึงถึง
ผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคม
ไม่ทาให้ผอู้ ื่น
เดือดร้อน ไม่มี
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

ใช้เทคโนโลยีโดย
คานึงถึง
ผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคม
ไม่ทาให้ผอู้ ื่น
เดือดร้อน ได้ด้วย
ตนเอง

ใช้เทคโนโลยีโดย
คานึงถึง
ผลกระทบต่อ
ตนเองและสังคม
ไม่ทาให้ผอู้ ื่น
เดือดร้อน ได้ต้อง
มีผู้แนะนา

มีผู้แนะน้า

แนะน้า
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ
ชื่อกลุ่ม.............................................................................
สมาชิกกลุ่ม
1. ....................................................................................................... หัวหน้ากลุ่ม
2. ....................................................................................................... กรรมการ
3. ....................................................................................................... กรรมการ
4. ....................................................................................................... เลขานุการ
คาชี้แจง : ให้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน แล้วท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับคะแนน
ที่ตรงกับความเป็นจริง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่้าเสมอ ให้ระดับ 4 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครัง ให้ระดับ 3 คะแนน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครัง
ให้ระดับ 2 คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติพฤติกรรม
ให้ระดับ 1 คะแนน
ที่

ระดับคะแนน
4 3 2 1

รายการประเมิน

1
2
3
4
5

ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบและตามขันตอน
นักเรียนกลุม่ เก่งอธิบายให้นกั เรียนกลุ่มอ่อนฟัง
นักเรียนกลุม่ อ่อนซักถามเพือ่ น
สมาชิกร่วมมือกันปฏิบัติกจิ กรรรม
การท้างานเสร็จตามก้าหนด
รวมคะแนน
รวมคะแนนทังหมด
สรุปผลการการประเมิน (ท้าเครื่องหมาย ลงในวงกลม)
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
 คะแนน 17 – 20 ระดับคุณภาพ 4 แปลความหมาย ดีมาก
 คะแนน 14 – 16 ระดับคุณภาพ 3 แปลความหมาย ดี
 คะแนน 10 – 13 ระดับคุณภาพ 2 แปลความหมาย พอใช้
 คะแนน 5 – 9 ระดับคุณภาพ 1 แปลความหมาย ควรปรับปรุง
ระดับบุคคล
นักเรียนได้ระดับคุณภาพ 2 ขึนไปถือว่าผ่าน

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
(นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์)
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เกณฑ์การประเมินการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ

รายการประเมิน
1. ปฏิบัติ
กิจกรรมอย่าง
เป็นระบบและ
ตามขันตอน

2. นักเรียนกลุ่ม
เก่งอธิบายให้
นักเรียนกลุม่
อ่อนฟัง

3. นักเรียนกลุ่ม
อ่อนซักถาม
เพื่อน

ระดับคุณภาพ
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
ปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรม
ตามบทบาท
ตามบทบาท
ตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รบั
หน้าที่ที่ได้รบั
หน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายและ มอบหมายอย่าง มอบหมายได้ด้วย
อย่างเป็นขันตอน เป็นขันตอน
กลุ่มตนเองแต่มี
ตามล้าดับ และ ตามล้าดับ
ข้ามขันตอนบ้าง
เป็นตัวอย่าง
บางขันตอน
แก่กลุ่มอื่นได้
มีการอธิบายให้ มีการอธิบายให้ มีการอธิบายให้
เพื่อนฟังโดยใช้ เพื่อนฟังโดยใช้ เพื่อนฟังโดยใช้
วิธีการอย่าง
วิธีการอย่าง
วิธีการไม่
หลากหลาย และ หลากหลาย
หลากหลาย
เป็นตัวอย่างแก่
กลุ่มอื่นได้
มีการซักถาม
มีการซักถาม
มีการซักถาม
เพื่อนในเรื่องที่ เพื่อนในเรื่องที่ เพื่อนในเรื่องที่
เกี่ยวข้องอย่าง เกี่ยวข้องอย่าง เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์
หลากหลายเกิด
หลากหลายแง่มุม หลากหลายแง่มุม ประโยชน์ต่อการ
เกิดประโยชน์ต่อ เกิดประโยชน์ต่อ เรียนรู้
การเรียนรูเ้ ป็น การเรียนรู้
ตัวอย่างแก่กลุม่
อื่นได้

ระดับ 1
ปฏิบัติกิจกรรม
ตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายได้
ครูต้องคอย
แนะน้า
มีการอธิบายให้
เพื่อนฟังบ้าง
เล็กน้อยโดย
ครูคอยกระตุ้น

มีการซักถาม
เพื่อนในเรื่องที่
เกี่ยวข้องบ้าง
เล็กน้อยโดยครู
ต้องคอยกระตุ้น
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ระดับคุณภาพ
ระดับ 4
ระดับ 3
ระดับ 2
4. สมาชิกร่วมมือ สมาชิกทุกคนให้ สมาชิกทุกคนให้ สมาชิกทุกคนให้
กันปฏิบัติ
ความร่วมมือและ ความร่วมมือและ ความร่วมมือและ
กิจกรรรม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติตาม
ปฏิบัติผิดบทบาท
บทบาทหน้าทีท่ ี่ บทบาทหน้าทีท่ ี่ หน้าที่ที่ได้รบั
ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมาย มอบหมายบ้าง
จนเป็นตัวอย่าง
บางคน
แก่กลุ่มอื่นได้
รายการประเมิน

ระดับ 1
สมาชิกทุกคนให้
ความร่วมมือและ
ปฏิบัติบทบาท
หน้าที่ที่ได้รบั
มอบหมายได้โดย
ครูต้องคอย
กระตุ้นและ
แนะน้า
5. การท้างาน
ผลงานเสร็จ
ผลงานเสร็จ
ผลงานเสร็จ
ผลงานเสร็จ
เสร็จตามก้าหนด เรียบร้อย
เรียบร้อย
เรียบร้อย
เรียบร้อย
ส่งงานตรงเวลาที่ ส่งงานตรงเวลาที่ ส่งช้ากว่าก้าหนด ส่งช้ากว่าก้าหนด
ก้าหนดและ
ก้าหนดและ
และจัดเก็บ
และจัดเก็บ
จัดเก็บอุปกรณ์ได้ จัดเก็บอุปกรณ์ได้ อุปกรณ์ได้
อุปกรณ์ได้ไม่
เรียบร้อยเป็น
เรียบร้อย
เรียบร้อย
เรียบร้อย
ตัวอย่างแก่กลุม่
อื่นได้
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แบบประเมินบัตรกิจกรรม
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ชุดที่ 7 เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้คาว่า for
คะแนนจากบัตรกิจกรรมที่ ............................................
ที่

ชื่อ – สกุล

ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ รวม
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 คะแนน

คิดเป็น
คะแนนเต็ม
10 คะแนน

สรุปผลการประเมิน (ท้าเครื่องหมาย  ลงในวงกลม)
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
 คะแนน 9 – 10 ระดับคุณภาพ 4 แปลความหมาย ดีมาก
 คะแนน 7 – 8 ระดับคุณภาพ 3 แปลความหมาย ดี
 คะแนน 5 – 6 ระดับคุณภาพ 2 แปลความหมาย พอใช้
 คะแนนต่้ากว่า 5 ระดับคุณภาพ 1 แปลความหมาย ควรปรับปรุง
ระดับบุคคล
นักเรียนได้ระดับคุณภาพ 2 ขึนไปถือว่าผ่าน

ลงชื่อ

ผู้ประเมิน
(นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์)
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เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินบัตรกิจกรรม
บัตรกิจกรรม ชุดที่ 7 เรื่อง โครงสร้างวนซ้าใช้คาว่า for
เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อคาถาม คะแนนเต็ม 2 คะแนน
ตอบค้าถามได้ถูกต้องครบสมบูรณ์
ตอบค้าถามถูกต้องเป็นส่วนใหญ่อย่างน้อยร้อยละ 70 แต่ยังไม่ครบสมบูรณ์
ตอบค้าถามมีส่วนถูกต้องบางส่วนอย่างน้อยร้อยละ 50
ตอบค้าถามถูกต้องบางส่วนแต่ไม่ถึงร้อยละ 50
ตอบค้าถามไม่ถูกต้อง

2
1.5
1
0.5
0
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เกณฑ์คะแนนความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคน
คะแนนจากการทดสอบ(ร้อยละ)
ได้คะแนนต่้ากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน
ได้คะแนนต่้ากว่าคะแนนฐาน 1 – 10 คะแนน
ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐาน 0 – 10 คะแนน
ได้คะแนนสูงกว่าคะแนนฐานเกิน 10 คะแนน
ได้คะแนนเต็ม

คะแนนความก้าวหน้า
0
10
20
30
30

เกณฑ์คะแนนความก้าวหน้าของกลุ่ม
คะแนนเฉลี่ย
ความก้าวหน้าของกลุ่ม
25 - 30
20 - 24
15 - 19
10 - 14

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับยอดเยี่ยม (Super Team)
ระดับดีมาก (Great Team)
ระดับดี (Good Team)
ระดับพอใช้ (Pretty Team)

4
3
2
1
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