
รายงานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

โรงเรียนธัญบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ 

ชื่อผู้พัฒนา นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์ 

กลุ่มสาระกการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รายวิชา วิทยาการคำนวณ 1 รหัสวิชา ว21181 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ประกอบการจัดการเรียนรู้เรือ่ง วิทยาการคำนวณ 

1. ช่ือสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 

 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ บนฐานวิถีชีวิตใหม่ รายวิชาวิทยาการคำนวณ 

โดยการนำเสนอเป็นสื่อการสอนผ่านการเรียนการสอนบนเว็บไซต์ (Web-Based Learning) ด้วยเว็บไซต์ 

www.wuttichaiteacher.online 

2. แนวทางการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 

  การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นใหม่ 

  ปรับปรุงหรือพัฒนาต่อยอดจากที่เคยมีผู้สร้างหรือทำไว้แล้ว 

3. ประเภทสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 

  สื่อเทคโนโลยี 

  สื่อสิ่งประดิษฐ์ 

  สื่อสิ่งพิมพ์ 

  ชุดกิจกรรม/ชุดการเรียน 

  เอกสารประกอบการสอน 

  แบบฝึกทักษะ 

  อ่ืน ๆ ระบุ....................... 

 

4. วัตถุประสงค์ของสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน (โปรดระบุเป็นข้อ ๆ) 

http://www.wuttichaiteacher.online/


4.1 เพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีปฏิสัมพันธ์/การแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ทำให้บรรยากาศการเรียนการสอนดำเนินไปโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ 

4.2 เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้น สร้างความสนใจและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

แก่ผู้เรียน 

4.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเป็นสื่อท่ีมีบทบาทสำคัญ

ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

4.4 เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการสร้างสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 

รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนไม่คลอบ

คลุมตามเนื้อหาการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

5. วิธีการสร้าง/ขั้นตอนในการผลิตสื่อ/นวัตกรรมการเรียนการสอน 

บทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 1. ลักษณะของบทเรียนออนไลน์รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะ
เป็นบทเรียนที่มีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนบนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาและมีปฏิสัมพันธ์
กับบทเรียนด้วยตนเอง หน้าแรกของเว็บไซต์จะแสดงชื่อรายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 ที่หมวดหมู่อย่างชัดเจน 
บทเรียนภายในเว็บไซต์นำเสนอเนื้อหาจะเป็นข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ผู้เรียนต้องมีการวัด
และประเมินผลด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนควบคู่ไปพร้อม ๆ กับเนื้อหาการเรียน การสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
บทเรียนจะเน้นความสำคัญในด้านการโต้ตอบกับบทเรียนอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน ซึ่งใช้เวลาในการสอน  
18 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 หน่วยการเรียนรู้ ดังแสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ 

หน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วย จำนวนชั่วโมง 
1 แนวคิดเชิงนามธรรม 4 
2 การแก้ปัญหา 4 
3 การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 10 
4 การโปรแกรมด้วย Scratch 8 
5 ข้อมูลและการประมวลผล 6 
6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 4 



หน้าเว็บไซต์สำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์ 

 2. การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณมีรายละเอียดใน

การสร้างและหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  1. ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณ ที่จะนำมาให้นักเรียนได้เรียนรู้โดย

ศึกษาจากหนังสือเรียน คู่มือครู และมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  

ตัวอย่างหน้าคำอธิบายรายวิชา และโครงสร้างรายวิชา 

2. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรูของบทเรียน เพื่อนำไปใช้ในการสร้างแบบทดสอบปรนัย 

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ 



3. กำหนดแนวคิดในการออกแบบบทเรียนออนไลน์ มี 9 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1 การเร้าความสนใจให้พร้อมเรียน ครูผู้สอนจัดรูปแบบบทเรียนออนไลน์ให้ดึงดูความ

สนใจ ด้วยการใช้ภาพเคลื่อนไหวประกอบบทเรียน ชุดคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ บทเรียนวิดีโอ  

ขั้นที่ 2 การแจ้งสาระสำคัญของบทเรียน ครูผู้สอนแจ้งสาระสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึง

สาระสำคัญของบทเรียนล่วงหน้า ช่วยทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตรงตามสาระสำคัญของ

บทเรียนที่ได้กำหนดไว้ดังแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ สาระสำคัญของบทเรียน 

1.แนวคิดเชิงนามธรรม 1. แนวคิดเชิงนามธรรม เป็นการประเมินความสำคัญของปัญหา แยกแยะส่วน 
ที่เป็นสาระสำคัญที่จำเป็นต้องใช้แก้ปัญหา ออกจากส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ 

2. การแก้ปัญหา 1. การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การโปรแกรมด้วยภาษา 
ไพทอน 

1. การออกแบบและเขียนโปรแกรมท่ีมีการใช้ตัวแปร 
2. การออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบมีการวนซ้ำ 
3. การออกแบบและเขียนโปรแกรมแบบมีทางเลือก 
4. การออกแบบอัลกอริทึม เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์อย่างง่าย 
อาจใช้แนวคิดเชิงนามธรรมในการออกแบบเพื่อให้การแก้ปัญหามีประสิทธิภาพ 
5. ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, python, java, c 

4. การโปรแกรมด้วย Scratch 1. การใช้งานซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม Scratch ในการเรียนรู้การ
เขียนโปรแกรมด้วยภาษาบล็อก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  

5. ข้อมูลและการประมวลผล 1. การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ จะต้องมีการวางแผนและเลือก
รูปแบบวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ
มากที่สุดแล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อเตรียม
ข้อมูลให้พร้อมสำหรับการประมวลผล 

6. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างปลอดภัย 

1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เช่น การปกป้องความเป็นส่วนตัว
และอัตลักษณ์ 
2. การจัดการอัตลักษณ์ เช่น การตั้งรหัสผ่าน การปกป้องข้อมูลส่วนตัว 
3. การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา เช่น ละเมิดความเป็นส่วนตัวผู้อ่ืน
อนาจาร วิจารณ์ผู้อ่ืนอย่างหยาบคาย 
4. ข้อตกลง ข้อกำหนดในการใช้สื ่อหรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น Creative 
Commons 



  ขั้นที่ 3 ทบทวนความรู้เดิม ครูผู้สอนจัดทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยการเลือกใช้เกมส์ 

Kahoot พร้อมกับเป็นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 เพื่อทดสอบความรู้พื ้นฐาน 

เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เนื้อหาใหม่ 

  ขั ้นที ่ 4 นำเสนอเนื ้อหาใหม่ ครูผู ้สอนนำเสนอเนื ้อหาใหม่ของบทเรียนออนไลน์ ซึ่ง

ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา หน่วยที่ 3 

การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน หน่วยที่ 4 การโปรแกรมด้วย Scratch หน่วยที่ 5 ข้อมูลและการประมวลผล 

หน่วยที่ 6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะนำเสนอเนื้อหาด้วย

ข้อความที่เป็นการสรุปเนื้อหามาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน และวิดีโอการสอนที่

น่าสนใจ  

ภาพสื่อการเรียนการสอนในเว็บไซต์ 



  ขั้นที่ 5 ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ ครูผู้สอนจัดทำข้อแนะนำการใช้งานบทเรียนออนไลน์ไว้ที่

หน้าแรกของบทเรียนออนไลน์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชื่อมโยงว่าควรจะปฏิบัติสิ่งไหนก่อนหลังเมื่อได้

ศึกษา 

  ขั้นที่ 6 กระตุ้นการตอบสนอง ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน 

ได้แก่ กจิกรรมระหว่างเรียนบทเรียน  

  ขั้นที่ 7 ให้ข้อมูลป้อนกลับ ครูผู้สอนสร้างบทเรียนออนไลน์มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ  

  ขั้นที่ 8 ทดสอบความรู้ใหม่ ครูผู้สอนประเมินผลผู้เรียนด้วยการใช้แบบทดสอบหลังเรียน

รายวิชาวิทยาการคำนวณ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดสอบความรู้ของตนเอง และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผ่านเกณฑ์ท่ีได้กำหนด เพ่ือประเมินพัฒนาการทางการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  ขั้นที่ 9 การสรุป ครูผู้สอนได้พัฒนาบทเรียนให้มีการนำเสนอข้อมูล และบทสรุปของเนื้อหาที่

ได้เรียนให้แก่ผู้เรียน  

6. เกณฑ์การประเมินสื่อการสอน/นวัตกรรมการเรียนการสอน 

แบบประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม 

วิชาวิทยาการคำนวณ 1 รหัสวิชา ว21181  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบแบบประเมินออนไลน์ โดยมีระดับการประเมินดังนี้ 

ระดับการประเมิน 4 หมายถึง ดีมาก 

ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ดี 

ระดับการประเมิน 2 หมายถึง พอใช้ 

ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ปรับปรุง 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 
ความสมบูรณ์ของสื่อการสอน     
สื่อการสอนอ่านแล้วเข้าใจง่าย     
ตัวหนังสือมีความเหมาะสม     
อ่านง่าย สบายตา     

 



แบบประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2-3 เรื่องการแก้ปัญหา การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 
วิชาวิทยาการคำนวณ 1 รหัสวิชา ว21181   

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบแบบประเมินออนไลน์ โดยมีระดับการประเมินดังนี้ 
ระดับการประเมิน 4 หมายถึง ดีมาก 
ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ดี 
ระดับการประเมิน 2 หมายถึง พอใช้ 
ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ปรับปรุง 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 
ความสมบูรณ์ของสื่อการสอน     
สื่อการสอนอ่านแล้วเข้าใจง่าย     
ตัวหนังสือมีความเหมาะสม     
อ่านง่าย สบายตา     

 

แบบประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4-6 เรื่องการโปรแกรมด้วย Scratch  
ข้อมูลและการประมวลผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

วิชาวิทยาการคำนวณ 1 รหัสวิชา ว21181  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบแบบประเมินออนไลน์ โดยมีระดับการประเมินดังนี้ 
ระดับการประเมิน 4 หมายถึง ดีมาก 
ระดับการประเมิน 3 หมายถึง ดี 
ระดับการประเมิน 2 หมายถึง พอใช้ 
ระดับการประเมิน 1 หมายถึง ปรับปรุง 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

4 3 2 1 
ความสมบูรณ์ของสื่อการสอน     
สื่อการสอนอ่านแล้วเข้าใจง่าย     
ตัวหนังสือมีความเหมาะสม     
อ่านง่าย สบายตา     
ความดังและความคมชัดของ
เสียง 

    



7. สรุปผลการประเมินสื่อการสอน/นวัตกรรมการเรียนการสอน 

สรุปผลการประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง แนวคิดเชิงนามธรรม 

วิชาวิทยาการคำนวณ 1 รหัสวิชา ว21181  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

สรุปผลการประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2-3 เรื่องการแก้ปัญหา  

การโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน 

วิชาวิทยาการคำนวณ 1 รหัสวิชา ว21181  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 



สรุปผลการประเมินสื่อการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 4-6 เรื่องการโปรแกรมด้วย Scratch  

ข้อมูลและการประมวลผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย 

วิชาวิทยาการคำนวณ 1 รหัสวิชา ว21181  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. รูปภาพกิจกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 

 

    ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน                  ลงชื่อ................................. .................... 

                   (นายวุฒิชัย  แม้นรัมย์)         (นางนางบุษรา  มิ่งขวัญ) 

                      ตำแหน่งครูผู้ช่วย                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 

     ลงชื่อ..................................................... 

                (นายอนุรักษ์ เตชะเถลิงผล) 

                  หัวหน้างานคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 



 

  


