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สวนท่ี 1 

หลักการทฤษฎีในการออกแบบชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต  
เรื่อง คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 
1. การออกแบบและพัฒนาชุดหนังสือท่ีสงเสริมการสรางความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต  

  สําหรับการออกแบบและพัฒนาไดทําการศึกษาเอกสาร  หลักการ  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต หลักการออกแบบตามแนวคอนสตรัคติวิสต มาเปนพื้นฐานในการออกแบบชุดสราง
ความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  ซึ่งมีข้ันตอนใน
การออกแบบดังน้ี  

1.1 โครงสรางรายวิชา คอมพิวเตอร กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นประถมศึกษาปท่ี 4   
 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยการเรียนรู สาระการเรียนรู เวลา 
(ชั่วโมง) 

1 
 

คอมพิวเตอรเบื้องตน ชุดที่ 1 คอมพิวเตอรคืออะไร 2 
ชุดที่ 2 หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 2 

2 องคประกอบของคอมพิวเตอร ชุดที่ 3 อุปกรณรับขอมูล 2 
ชุดที่ 4 อุปกรณประมวลผล 2 
ชุดที่ 5 อุปกรณแสดงผล 2 

3 ขอดีและขอเสียของคอมพิวเตอร ชุดที่ 6 ขอดีและขอเสียของคอมพิวเตอร 2 
 

เน้ือหาดังกลาวมีความสําคัญ ผูจัดทําจําเปนตองศึกษาและรวบรวมขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ
มาประกอบการออกแบบสาร (Message Design) ของชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง 
คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยอาศัยแนวคิดและหลักการที่สําคัญของทฤษฎี 
คอนสตรัคติวิสต หลักการ Open Learning Environments (OLEs) หลักการ Constructivist Learning 
Environments (CLEs) ทฤษฎีพุทธิปญญานิยม (Cognitivism) คุณลักษณะของสื่อที่เปนหนังสือ และหลักการ 
SOI Model มาเปนพื้นฐานในการออกแบบดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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 1.2  กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต 
 เรื่อง คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการออกแบบชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต 
 เรื่อง คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

ประยุกตจาก สุมาลี  ชัยเจริญ (2554) 
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   1.2.1   การกระตุนใหผูเรียนเสียสมดุลทางปญญา 

    การออกแบบชุดสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอรนารู สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ผูจัดทําไดออกแบบตามกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการสรางความรูเริ่มดวยการกระตุน
โครงสรางทางปญญา โดยการนําเขาสูบทเรียนดวยสถานการณปญหาที่เปนเรื่องราว ซึ่งสถานการณปญหา 
(Problem Base)  โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดมาจาก Cognitive Constructivism ของ Piaget ที่เช่ือวาการ
เรียนรูจะเกิดข้ึนเมื่อผูเรียนไดถูกกระตุนดวยปญหาที่กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (Cognitive Conflict) 
และเมื่อผูเรียนเกิดการเสียสมดุลทางปญญา จึงพยายาม ปรับโครงสรางทางปญญา (Cognitive Structuring) 
เพื่อใหเขาสูสภาวะสมดุล (Equilibrium) โดยการดูดซึม (Assimilation) ไดแกการรับขอมูลใหมจากสิ่งแวดลอม
เขาไปไวในโครงสรางทางปญญาและการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา (Accommodation) คือ การ
เช่ือมโยงโครงสรางทางปญญาเดิมหรือความรูเดิมที่มีมากอนกับขอมูลขาวสารใหม และผูเรียนสามารถปรับ
โครงสรางทางปญญาเขาสูสภาพสมดุล หรือสามารถที่จะสรางความรูใหมข้ึนมาได  

   สถานการณปญหา 

   โดยการออกแบบจัดใหมีสถานการณปญหาเดียวที่ครอบคลุมเน้ือหาและผลการเรียนรูที่
คาดหวังทั้งหมดที่เรียน ซึ่งจะชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรูและเสาะแสวงหาขอมูลเพื่อตอบคําถามหรือ
ภารกิจการเรียนรูที่สงเสริมการถายโยงความรู การออกแบบไดอาศัยหลักการของชุดหนังสือที่สงเสริมการสราง
ความรูแบบเปด (Open Learning Environments : OLEs) ตามหลักการ OLEs การเขาสูบริบทจะแนะแนว
ผูเรียนเกี่ยวกับการรูจํา (Recognition) หรือการสรางปญหาที่กําหนดใหและการสรางกรอบความตองการในการ
เรียนรู โดยสรางเปนเรื่องราว ผูเรียนจะสรางปญหาที่จะตองแก และวิธีการที่จะแกปญหาและการออกแบบไดให
ความสําคัญอันเปนเรื่องราวที่สามารถเกิดข้ึนไดตามสภาพจริง ทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงใน
สถานการณปญหาน้ัน  ซึ่งผูจัดทําไดออกแบบสถานการณปญหาและภารกิจการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา ดัง
แสดงในภาพ 

 

ตัวอยางแสดงสถานการณปญหา และภารกิจการเรียนรู 
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ตัวอยางแสดงสถานการณปญหา และภารกิจการเรียนรู (ตอ) 

  จากภาพ  แสดงสถานการณปญหา และภารกิจการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของ
คอมพิวเตอร จากสถานการณปญหาดังกลาวเปนสถานการณปญหาที่ออกแบบ ตามหลักการ Open Learning 
Environment: OLEs เปนปญหาซึ่งประกอบดวยประเด็นที่กอใหเกิดขอสงสัยและสามารถเกิดข้ึนไดในสภาพจริง
เปนการสงเสริมใหผูเรียนเช่ือมโยงความรูจากประสบการณของตนเองนําไปสูการแกปญหา ผูเรียนจะตองรวมกัน
แกปญหาในภารกิจการเรียนรู โดยการคนควาขอมูลสารสนเทศจากแหลงเรียนรูในชุดหนังสือที่สงเสริมการสราง
ความรู เพื่อจะไดมีพื้นฐานความรูสําหรับถายโยงความรู และจากภารกิจการเรียนรูดังกลาวจะเห็นไดวาในการแกไข
ปญหาจะตองใชความรูกระบวนการรูคิดที่หลากหลาย  

   1.2.2  การสนับสนุนใหผูเรียนปรับเขาสูสภาวะสมดุลทางปญญา   

      จากหลักการ Cognitive Constructivism ของ Piaget ที่เช่ือวาถาผูเรียนถูกกระตุนดวย
ปญหาที่กอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา (Cognitive Conflict) หรือเรียกวาเกิดการเสียสมดุลทางปญญา 
(Disequilibrium) ผูเรียนตองพยายามปรับโครงสรางทางปญญา (Cognitive structuring) ใหเขาสูภาวะสมดุล 
(Equilibrium) โดยวิธีการดูดซึม (Assimilation) ไดแกการรับขอมูลใหมจาก สิ่งแวดลอมเขาไปไวในโครงสราง
ทางปญญา และ การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา (Accommodation) คือ การเช่ือมโยงโครงสรางทาง
ปญญาเดิม หรือความรูเดิมที่มีมากอนกับขอมูลขาวสารใหม จนกระทั่งผูเรียนสามารถปรับ โครงสรางทางปญญา
เขาสูสภาพสมดุล หรือสามารถที่จะสรางความรูใหมข้ึนมาได หรือเกิดการเรียนรูน่ันเอง ซึ่งถาผูเรียนสามารถปรับ
โครงสรางทางปญญาใหเขาสูสภาวะสมดุลทางปญญาได น่ันคือผูเรียนเกิดการเรียนรู  

     จากหลักการดังกลาวสถานการณปญหาจะเปนสวนกระตุนใหผูเรียนเกิดการขัดแยงทาง
ปญญา หรือ เกิดการเสียสมดุลทางปญญา และผูเรียนจะพยายามปรบัโครงสรางทางปญญาใหเขาสูสภาวะสมดุล
ทางปญญา โดยการศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรู และการรวมมือกันแกปญหา รวมถึงการอภิปรายกลุม ซึ่ง
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ผูจัดทําไดเตรียมชุดสรางความรูฯ ที่จําเปนตอการเรียนรู เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนปรับโครงสรางทางปญญาใหเขา
สูสภาวะสมดุล และสามารถสรางความรูไดดวยตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

     แหลงการเรียนรู (Learning Resources)  

    ผูจัดทําจึงไดออกแบบแหลงเรียนรูที่มีเน้ือหา สารสนเทศที่เกี่ยวของกับ เรื่องหลักการทํางาน
ของคอมพิวเตอร ซึ่งไดผานการตรวจสอบและพิจารณาหลักการ ขอเท็จจริงที่ถูกตองและเหมาะสมกับผูเรียนจาก
ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาแลวไดนํามาออกแบบและสรางเปนชุดหนังสือที่สงเสริมการสรางความรูฯ ดังแสดงในภาพ 

 

แสดงหนาตัวอยางแหลงการเรียนรู เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 
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แสดงหนาตัวอยางแหลงการเรยีนรู เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร (ตอ) 

 จากภาพ แสดงภาพตัวอยางหนาตางๆ ของคลังความรู เรื่องหลักการทํางานของคอมพิวเตอร 
โดยการเรียนรูแบบคอนสตรัคติวิสตจะข้ึนอยูกับการกระตุน (Activation) ของกระบวนการรูคิด (Cognitive 
Processes)  ในระหวางการเรียนรู โดยใชหลักการออกแบบโดยใช SOI model ที่ใหผูเรียนมีการเลือก
สารสนเทศที่เกี่ยวของสัมพันธกัน การจัดระเบียบสารสนเทศที่เขามาและบูรณาการสารสนเทศ ที่รับเขากับ
ความรูเดิมที่มีมากอน (Existing Knowledge) ออกแบบโดยใชหัวขอหลัก รวมทั้งมีรูปภาพเขามาประกอบ
เพื่อใหมีความเขาใจมากข้ึน 
 

   1.2.3   การสงเสริมและการขยายโครงสรางทางปญญา  

     ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตไดเนนการสรางความรูดวยตนเอง ดวยการลงมือกระทําที่ ผาน
กระบวนการรูคิด และอาศัยประสบการณเดิม หรือความรูเดิมที่มีอยูแลวเช่ือมโยงกับประสบการณใหม เพื่อ
ขยายโครงสรางทางปญญา ซึ่งเช่ือวาครูไมสามารถขยายโครงสรางทางปญญาใหแกผูเรียนได ผูเรียนตองเปน
ผูสรางและขยายโครงสรางทางปญญาดวยตนเอง ผูจัดทําจึงไดจัดสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการสรางความรูและ
สงเสริมการขยายโครงสรางทางปญญาของผูเรียน ดังน้ี 
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     การรวมมือกันแกปญหา (Collaboration)   

    เพื่อใหผูเรียนไดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเรียนคนอื่นๆ หรือ 
กับผูสอน เพื่อขยายมุมมองใหแกตนเอง ซึ่งถาหากผูเรียนเกิดความเขาใจที่คลาดเคลื่อน ผูสอน  ผูเช่ียวชาญ หรือ
ความคิดเห็นจากผูเรียนคนอื่น ๆ ก็จะชวยปรับเปลี่ยน หรือ ปองกันความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในขณะที่เรียนรูให
ถูกตองย่ิงข้ึน และยังชวยกระตุนใหผูเรียนไดรวมกันตัดสินใจ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ  แลกเปลี่ยน
ความคิด  จนเกิดการสรางความรู รวมทั้งการขยายแนวคิด และสามารถที่จะคนหาคําตอบและแกไขปญหาได 
ผูจัดทําไดจัดใหผูเรียนไดทําภารกิจการเรียนรูเปนกลุม กลุมละ 3 คน  

     แบบฝกหัด 

    ผูจัดทําไดใชโมเดลการฝกหัดทางปญญา (Cognitive Apprenticeship) จะมุงเนนการ
ชวยเหลือผูเรียนใหสามารถปฏิบัติงานไดในกิจกรรมที่มีความซับซอนได ซึ่งการฝกหัดที่ดีจะตองใหผูเรียนไดเห็น
การปฏิบัติจากการสาธิตหรือการแสดงตัวอยางจากผูเช่ียวชาญพรอมกับอธิบายประกอบ ซึ่งพบวามีความ
สอดคลองกับการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร โดยเฉพาะอยางย่ิงการเรียนรูทีเ่นนการฝกปฏิบัติ ซึ่งเปนทักษะที่
ตองผานการฝกฝน จะชวยทําใหผูเรียนไดเรียนรู จากการอธิบายประกอบ โดยการเรียนรูผานตัวอยาง หรือแบบ
ฝก ทําใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและสามารถนําไปใชในบริบทอื่น ดังน้ันเพื่อเกิด
คุณลักษณะที่ตองการดังกลาวในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยไดนําพื้นฐานเกี่ยวกับการฝกหัดทางปญญามาใชเปน
พื้นฐานในการออกแบบองคประกอบที่เรียกวา “แบบฝกหัด” 
 

 

แสดงตัวอยางหนาแบบฝกหัด 
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 1.2.4   การสงเสริมและการชวยเหลือการสรางความรู 

     ฐานความชวยเหลือ (Scaffolding)  

     ออกแบบโดยอาศัยหลักการของ OLEs เปนฐานสนับสนุนผูเรียนในการแกปญหา หรือการ
เรียนรูในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติภารกิจ การเรียนรู ใหสําเร็จดวยตนเอง ซึ่งมาจากแนวคิดของ  Social 
Constructivism ของ Vygotsky ที่เช่ือวา ถาผูเรียนอยูตํ่ากวา Zone of Proximal Development ไมสามารถ
เรียนรู ดวยตนเองได จําเปนที่จะตองไดรับการชวยเหลือที่เรียกวา Scaffolding โดยฐานความชวยเหลือไดแก
ฐานความชวยเหลือในการสรางความคิดรวบยอด  ฐานความชวยเหลือเกี่ยวกับการคิด ฐานความชวยเหลือดาน
กระบวนการ  และฐานความชวยเหลือดานกลยุทธ ในการออกแบบไดมีการนําตัวการตูนมาเปนตัวนําเขาสูฐาน
เพื่อเช่ือมโยงกับฐานตางๆ และชวยดึงดูดความสนใจของผูเรียน ดังแสดงในภาพ 

 

แสดงหนาฐานความชวยเหลือดานกระบวนการ 
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แสดงหนาฐานความชวยเหลือดานกลยุทธ 

 

แสดงหนาฐานความชวยเหลือดานการคิด 
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แสดงหนาฐานความชวยเหลือดานความคิดรวบยอด 

 

 จากภาพ แสดงหนาของฐานความชวยเหลือดานความคิดรวบยอด ที่ชวยแนะแนวผูเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรจะนํามา
พิจารณาที่เกี่ยวของกับปญหา และชวยแนะแนวทางในการเขาสูสารสนเทศ  โดยผูจัดทําไดออกแบบใหมีการเช่ือมโยง
ใหเห็นถึงความสัมพันธของแตละหัวขอ  ซึ่งนําเอาคําสําคัญที่ไดจากเน้ือหามาเขียนนําเสนอในรูปของแผนภาพ 

 ฐานความชวยเหลือดานกลยุทธ  ชวยสนับสนุนการคิดวิเคราะห  การวางแผน  กลยุทธการตัดสินใจระหวาง
การเรียนรู ออกแบบในรูปของขอความ ที่แนะนําเกี่ยวกับการวิเคราะหสถานการณ  วิเคราะหประเด็นหลักหรือ
คําสําคัญ  การเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางคําสําคัญ ของปญหาในแหลงขอมูล ที่จะนําไปสูการแกปญหา เปน
การบอกแนวทางในการแกปญหา ไมใชเปนการบอกคําตอบ 

 ฐานความชวยเหลือดานการคิด  สนับสนุนเกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวของกับ การจัดการ การเรียนรูของ
ตนเอง  การตระหนักรูเกี่ยวกับกระบวนการคิด  ฐานการชวยเหลือน้ีจะชวยแนะนําเกี่ยวกับวิธีการคิด ในระหวาง
การเรียนรู และใหผูเรียนติดตาม  ตรวจสอบประเมินผลเกี่ยวกับวิธีการคิดของแตละคน เกี่ยวกับวิธีการเรียนรู  
รวมถึงวิธีการแกปญหาของตนเอง การที่ผูเรียนมีกระบวนการคิดเชนน้ีเสมือนวามีครูคอยสอนอยูตลอดเวลา 

 ฐานความชวยเหลือดานกระบวนการ ในการออกแบบใชช่ือวา คูมือการเรียนรู จะแนะนําเกี่ยวกับการใช
แหลงเรียนรูและเครื่องมือตางๆ ที่มีอยูในชุดหนังสือที่สงเสริมการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสตฯ โดย
การอธิบายลักษณะของระบบและการทํางานของแตละเครื่องมือรวมถึงจุดมุงหมายและผลที่เกิดจากการใช 
เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในวิธีการใชงานไดถูกตองตามวัตถุประสงค 
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สวนท่ี 2 

การจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เรื่อง คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 

  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตน้ัน ครูสามารถนํารูปแบบที่นัก
การศึกษาไดพัฒนาไว  มาประยุกตใชไดหลายรูปแบบหรือหลายวิธี ตามความเหมาะสมของเน้ือหาและนักเรียน  
แตอยางไรก็ตามแมจะมีหลายรูปแบบ  หลายวิธีลวนแลวแตมีหลักการเหมือนกัน กลาวคือ ความรูเกิดจากการ
สราง (Construct) ข้ึนในตัวของนักเรียนเอง 
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคอมพิวเตอรตามคอนสตรัคติวิสต โดยอาศัยแนวคิดของ 
Underhill (1991, อางถึงใน นิตยาพร ไชยขันธ, 2550) สามารถสรุปเปนข้ันตอนไดดังน้ี 
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 -  โดยใชคําถาม เกม นิทาน ปริศนาที่นาสนใจ 
 -  แจงจุดประสงคการเรียนรู 
2.  ขั้นสรางความขัดแยงทางปญญา 
 -  เสนอสถานการณที่เปนปญหา 
 -  ระดมสมองสรางทางเลือกที่เปนไปได 
 -  เปรียบเทียบคําตอบ 
3.  ขั้นการไตรตรอง 
 -  ใหขอสนเทศ/ความรูเพิ่มเติม 
 -  คิดวิเคราะหดวยตนเอง 
 -  อภิปรายเปรียบเทียบคําตอบระหวางเพื่อนในกลุม 
4.  ขั้นโครงสรางใหมทางปญญา 
 -  สรุปสรางคําอธิบายดวยตนเอง 
 -  อภิปรายและเปลี่ยนความคิดเห็น 
5.  ขั้นสรุปและพัฒนาผลจากการเรียนรู 
 -  อภิปรายสรุปรวมกันเปนภาพรวมของกลุม/หอง 
 -  ทําแบบฝกหัด 
 -  นําไปประยุกตใชในชีวิตจริง 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามคอนสตรัคติวิสตในวิชาคอมพิวเตอร จะชวยใหครูทราบถึงความคิดของ
นักเรียนวาคิดอยางไร  ไมวาความคิดน้ันจะถูกหรือผิด  คําตอบของนักเรียนอาจเปนสิ่งที่มีเหตุผลสําหรับตัว
นักเรียนเอง ครูมีหนาที่คนหาความคิดของนักเรียน  แลวนํามาเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม 
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สวนท่ี 3 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 
เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูท่ี 2 
เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง คอมพิวเตอรเบ้ืองตน ภาคเรียนท่ี 2/2557 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 เวลา 2 ชั่วโมง 
สอนโดย  นางปริชมน คงชวย โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
ง 3.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสบืคนขอมูล การเรียนรู การสื่อสาร 
การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

ตัวชี้วัด 
(ง 3.1 ป.4/1)  บอกหลักการทํางานเบื้องตนของคอมพิวเตอร 
สาระสําคัญ 

คอมพิวเตอร เปนเครื่องอิเล็กทรอนิกสชนิดหน่ึงที่มีหลักการทํางาน 3 ข้ันตอน คือ รับขอมูล ประมวลผล 
และแสดงผลขอมูล การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวย 5 หนวยสําคัญ ไดแก หนวยรับเขา หนวย
ประมวลผลกลาง หนวยความจําหลัก หนวยความจํารอง และหนวยสงออก คอมพิวเตอรมีบทบาทและ
ประโยชนตอมนุษย ดังน้ันจึงมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนสามารถอธิบายหลักการทํางาน 
บทบาทและประโยชนของคอมพิวเตอร ในการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอรและการใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน 

สาระการเรียนรู 

สาระการเรียนรูแกนกลาง 
1.  การทํางานของคอมพิวเตอรประกอบดวย หนวยสําคัญ 5 หนวย ไดแก หนวยรับเขาหนวยประมวลผลกลาง 

หนวยความจําหลัก หนวยความจํารอง และหนวยสงออก 
2.  คอมพิวเตอรมีบทบาทในการชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมตางๆ และตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลและสังคมมากข้ึน 
3.  คอมพิวเตอรมีประโยชนโดยใชเปนเครื่องมือในการทํางาน เชน แกปญหา สรางงาน สรางความบันเทิง 

ติดตอสื่อสาร คนหาขอมูล 
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จุดประสงคการเรียนรู 

ดานความรู 

(Knowledge) 

1. นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอรได 
2. นักเรียนสามารถอธิบายระบบการทํางานของคอมพิวเตอรได 

ดานทักษะ 

(Process) 

นักเรียนสามารถสรางความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของคอมพิวเตอรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ดานคุณลักษณะ 

(Attitude) 

1. นักเรียนเห็นความสําคัญของหลักการทํางานของคอมพิวเตอรได 
2. นักเรียนสามารถเรียนรูรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

กระบวนการจัดการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 

ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน - ครูสนทนาทักทายกับนักเรียน แลวถามคําถามนักเรียนเพื่อดู
วานักเรียนมีพื้นฐานความรูเดิมมากนอยเพียงใด เกี่ยวกับหลักการทํางาน
ของคอมพิวเตอร “นักเรียนคิดวาคอมพิวเตอรมีการทํางานอยางไร” โดย
การใหนักเรียนตอบ หรือสุมเพื่อตอบคําถาม 3-4 คน 

- ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบในเรื่อง
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

- ครูแนะนําการใชชุดการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต เรื่อง คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ขั้นท่ี 2 ขั้นสรางความขัดแยง
ทางปญญา 
 

- ใหนักเรียนจับกลุมกันกลุมละ 3 คนโดยใหนักเรียนน่ังเปน
กลุม และแตละกลุมศึกษาสถานการณปญหา จากชุดการสรางความรูตาม
แนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ในชุดที่ 2 หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

ขั้นท่ี 3 ขั้นการไตรตรอง - หลังจากที่นักเรียนศึกษาสถานการณปญหาแลว ใหสมาชิก
แตละคนแสดงความคิดเห็นและวิธีคิดแกปญหาตามภารกิจที่กําหนดไวใน
สถานการณปญหา และสามารถศึกษาหาแนวทางแกปญหาไดจากแหลง
การเรียนรู จากชุดการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง 
คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4  

-  ถานักเรียนสงสัย ใหเขาไปศึกษาฐานความชวยเหลือในดาน
ตางๆ ซึ่งประกอบดวย 4 ฐานคือ ฐานความชวยเหลือดานการคิด ฐาน
ความชวยเหลือดานกลยุทธการแกปญหา ฐานความชวยเหลือดานทักษะ
และกระบวนการ  และฐานความชวยเหลือดานความคิดรวบยอด จากชุด
การสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอรนารู สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 

ขั้นท่ี 4 ขั้นโครงสรางใหมทาง
ปญญา 
 

- สมาชิกในกลุมชวยกันตรวจสอบวิธีการแกปญหาและคําตอบที่
ตางกัน  และรวบรวมวิธีการหาคําตอบที่เปนไปไดทั้งหมดของสมาชิกแตละคน  
โดยอภิปรายซักถามแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน 

-  ครูใหนักเรียนในกลุมชวยกันสรุปเปนความความคิดรวบยอด
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เกี่ยวกับปญหากับหลักการทํางานของคอมพิวเตอร 
-  ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ในชุดการสรางความรูตามแนว

คอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ที่ 4 ชุดที่ 2 เรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปและพัฒนาผล
จากการเรียนรู 

-  ครูใหนักเรียนนําเสนอภารกิจการเรียนรูเกี่ยวกับหลักการ
ทํางานของคอมพิวเตอรที่ครูกําหนดให หนาช้ันเรียนทีละกลุม  

-  ครูอธิบายเพิ่มเติมในเรื่อง หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 
-  ครูต้ังคําถามเพิ่มเติมและตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน  

โดยใหนักเรียนอธิบายหรือตอบคําถาม เชน “นักเรียนคิดวาหลักการ
ทํางานของคอมพิวเตอรคลายกับอะไรในตัวของมนุษย” 

-   เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม ในเรื่องที่สงสัย  
-  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ เรื่อง ปญหากับเทคโนโลยี

สารสนเทศ จากชุดการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง 
คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ชุดที่ 2 เรื่อง 
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

 

สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 

1. ชุดการสรางความรูตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่อง คอมพิวเตอรนารู สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ในชุดที่ 2 หลักการทํางานของคอมพิวเตอร 

2. กระดาษเอ 4 สําหรับใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิดรวบยอด 
การวัดและประเมินผล 

วิธีวัดและประเมินผล 

 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียน (10 คะแนน) 
2. ตรวจผลงานจากการทําภารกิจการเรียนรู  และจาก

แบบฝกหัด ของนักเรียน (5 คะแนน)  

เครื่องมือที่ใชวัดในการประเมินผล 1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 
2. แบบบันทึกการตรวจผลงาน 

เกณฑการวัดประเมินผล 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องหลักการทํางานของคอมพิวเตอร ผานเกณฑ การประเมินรอยละ 80 ข้ึนไป 

กิจกรรมเสนอแนะ 

- ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูควรเนนใหนักเรียนชวยกันทํางานเปนทีมอยาใหคนใดคนหน่ึงทํางานอยู
คนเดียว เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน 

- เปดโอกาสใหนักเรียนทุกกลุมไดนําเสนอผลงานหนาช้ันเรียน เพื่อใหนักเรียนไดเห็นแนวคิด และ ฝก
ทักษะในการนําเสนอผลงาน 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู 
ผลการสอน 

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

ปญหาอุปสรรค ..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... 

 
    ลงช่ือ………………………..…………ผูสอน    

                        (นางปริชมน คงชวย) 

                วันที่........... เดือน...................................... พ.ศ. ...................... 

 

               

    ลงช่ือ………………………..…………ผูอํานวยการโรงเรียน 

            (......................................) 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน 

วิชา .............................. ชั้นประถมศึกษาปท่ี ........... 

หนวยท่ี  1 ……………………………………….. เรื่องยอย..................................................... 

เล
ขที่

 

พฤติกรรมที่ตองการวัด 

รว
ม 

รอ
ยล

ะ 

เห
็นค

วา
มส

ําคั
ญ

ขอ
ง

กา
รเ

รีย
นร

ู 

มึค
วา

มตั้
งใ

จแ
ละ

กร
ะตื

อร
ือร

นใ
นส

ิ่งท
ี่

เร
ียน

 

มีค
วา

มร
ับผ

ิดช
อบ

 

มีค
วา

มคิ
ดร

ิเร
ิ่ม

สร
าง

สร
รค

 

ทํา
งา

นเ
สร

็จท
ันเ

วล
า 

2/1/0 2/1/0 2/1/0 2/1/0 2/1/0 10   

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
รวม        

รอยละ        
เกณฑ ระดับคุณภาพ 2  หมายถึง  มีการปฏิบัติทุกครั้ง (ดี) 

  ระดับคุณภาพ 1  หมายถึง  มีการปฏิบัติเปนบางครั้ง (พอใช) 
  ระดับคุณภาพ 0  หมายถึง  ไมมีการปฏิบัติเลย (ปรับปรุง) 
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แบบบันทึกการตรวจผลงาน ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2557 
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี…………………. 

หนวยท่ี  1 ……………………………………….. เรื่องยอย..................................................... 

เล
ขที่

 

แบ
บท

ดส
อ 

 
ประเมินผลระหวางเรียน 

ระ
หว

าง
เร

ียน
+แ

บบ
ทด

สอ
บฯ

 

น้ํา
หน

ักค
ะแ

นน
 ง 3.1 ป4/5 

ภา
รก

ิจก
าร

เร
ียน

รู 

พฤ
ติก

รร
มก

าร
เร

ียน
 

รว
ม 

5 5 10 15 20 10 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
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14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
รวม       

รอยละ       
 


