
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่อง ไขปริศนาด้วยอัลกอริทึม  
รหัสวิชา  ว15102  รายวิชา เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  
วันที่สอน 14 มิถุนาย - 9 กรกฎาคม 2564  เวลา 5 ชั่วโมง 

********************************* 
 
การน าเสนอบทเรียน  ( Learning Activities ) 
(คาบ 1) 

See - การสร้างประสบการณ์   
 1. ครูสุ่มนักเรียน 2 คน ให้เรียงจานซ้อนกันจากใหญ่ไปหาเล็กทีละคน โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน แล้วครู
น าอภิปรายว่าวิธีการเรียงจานของแต่ละคนเป็นอย่างไร แตกต่างกันหรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องหรือไม่ วิธีการใดเร็ว
ที่สุด นักเรียนมีวิธีการอ่ืน ๆ นอกจาก 2 วิธีนี้หรือไม่ อย่างไร 
 2. ครูให้นักเรียนทุกคนเขียนอธิบายขั้นตอนวิธีการเรียงจานที่เป็นวิธีที่เร็วที่สุด แล้วครูสุ่มให้นักเรียนอ่าน
ให้เพ่ือนฟัง แล้วให้นักเรียนอีกหนึ่งคนปฏิบัติตามข้ันตอนที่เพ่ือนอ่าน 

 

Judge – การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ 
1. ครูอธิบายความหมายของค าว่ารหัสล าลอง และบอกว่าขั้นตอนการเรียงจานที่นักเรียนเขียนนั้นคือ รหัส

ล าลอง หรือ Pseudocode นั่นเอง (ครูสรุปบทเรียนโดยเชื่อมโยงจากกิจกรรมในขั้นสร้างประสบการณ์) 

2. ครูอธิบายลักษณะที่ดีของรหัสล าลองว่ามีอะไรบ้าง แล้วให้นักเรียนตรวจสอบรหัสล าลองการเรียงจานที่

นักเรียนเขียนไปในกิจกรรม แล้วลองเขียนใหม่ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน แล้วช่วยตรวจสอบให้เพื่อนด้วย (สลับกัน

ตรวจ) 

3. ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับรหัสล าลองโดยถามค าถาม แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพ่ือตรวจสอบความ

เข้าใจ 

Act – การลงมือปฏิบัติ 
1. นักเรียนท าใบกิจกรรมที่ 1.2 ทั้งหมดแถวตรง และ 1.3 เก็บสีลงกล่อง 

 

 (คาบ 2)  
See - การสร้างประสบการณ์   
 1. ครูให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด ใบกิจกรรมที่ 1.1 ศิลปะตามค าบอก แล้วครูเฉลยค าตอบพร้อมกับซักถาม

เหตุผลว่าท าไมจึงเป็นเช่นนั้น  



2. ครูขอตัวแทนนักเรียนอีก 2 คน แล้วให้กลุ่มที่เป็นอาสาสมัครบอกล าดับในแถวให้ 2 คนที่เพ่ิมเข้ามาว่า
อยู่ในต าแหน่งใด นักเรียนในห้องสังเกตว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกจะจัดเรียงอย่างไร ครูน าเข้าสู่บทเรียน 

 

Judge - การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ 
1. ครูน านักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนเรื่อง ตุ๊กตาแม่ลูกดก และน าอภิปราย 
 - อัลกอริทึมการเรียงตุ๊กตาของโป้งครั้งท่ี 1 (หนังสือเรียน หน้า 7) ยังไม่ชัดเจนเพราะอะไร 
 - อัลกอริทึมการเรียงตุ๊กตาครั้งใดท่ีชัดเจนที่สุด เพราะอะไร  
 - นักเรียนมีวิธีการเรียงตุ๊กตาอย่างไร  
2. ครูยกตัวอย่างขั้นตอนการท างานในชีวิตประจ าวันเพ่ิมเติมจากหนังสือ แล้วให้นักเรียนเสนอข้ันตอนการ

ท างานในชีวิตประจ าวันเพ่ิมเติม 
3. ครแูละนักเรียนสรุปร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ  
 - การบอกขั้นตอนการท างานมีรูปแบบใดบ้าง (ข้อความ ผังงาน วาดภาพ) 
 - เขียนล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน เข้าใจง่าย เพ่ือให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้ถูกต้อง 
 - การแก้ปัญหาหรือการปฏิบัติงานใด ๆ อาจมีหลายวิธี แต่ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน 

 

Act - การลงมือปฏิบัติ 
1. ครูเปิดวีดีโอการท าแซนวิชทูน่า https://www.youtube.com/watch?v=3lk9TA-YuJM&t=20s ให้

นักเรียนดู แล้วเขียนรหัสล าลองให้ชัดเจนที่สุด 
 

(คาบ 3)  
See - การสร้างประสบการณ์ 

1. ครูให้นักเรียนไขปริศนาว่าใครถือกระเป๋าของใครบ้าง โดยครูให้ข้อมูลดังนี้ 
 กระเป๋าของกิ๊กอยู่ที่พิม  นกและก๊ิกไม่ได้ถือกระเป๋าของตัวเอง  

 แล้วสุ่มถามเหตุผลของนักเรียน และแนวทางท่ีเป็นไปได้มีกี่ทาง อะไรบ้าง 
 

Judge - การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ 
1. ครนู านักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนเรื่องกีฬาฮาเฮ และอภิปรายความรู้ที่ได้ เช่น 
 - สิ่งที่โป้งและก้อยท าเพ่ือหาค าตอบคืออะไร  
 - จากตารางแนวทางสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าสีฟ้า และสีชมพูได้ล าดับที่เท่าไหร่ เพราะอะไร 
 - การแข่งขันกล่องปริศนา ตุ๊กตาอะไรเอ่ย นักเรียนสร้างแนวทางได้กี่แนวทางจากข้อมูลที่ให้มา 
2. ครูยกตัวอย่างเกมที่ใช้วิธีแก้ปัญหาที่มีลักษณะสร้างแนวทางท่ีเป็นไปได้ คือ เกมซูโดคุ และอธิบาย

วิธีการอ่านข้อมูลในตาราง และวิธีการเล่น โดยให้นักเรียนฝึกท าในใบกิจกรรมที่ 8.1 ปริศนาตัวเลข 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3lk9TA-YuJM&t=20s


Act - การลงมือปฏิบัติ 
1. นักเรียนเล่นเกมซูโดคุออนไลน์ https://www.sudokuonline.io/kids/numbers-4-4 ระดับง่าย โดย

แก้กระดานได้อย่างน้อย 2 เกม 
 

(คาบ 4)  
See - การสร้างประสบการณ์ 

1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมไขปริศนา จ านวน 5 ข้อ โดยให้นักเรียนจดค าตอบและเหตุผลไว้ เมื่อครบ 5 ข้อ
แล้วครูเฉลยค าตอบ แล้วสรุปกิจกรรมนี้ร่วมกัน (การหาค าตอบจ าเป็นต้องใช้เหตุผล และวิเคราะห์ความเป็นไปได้) 
 

Judge - การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ 
1. ครนู านักเรียนศึกษาบทเรียนต่อจากชั่วโมงท่ีแล้ว และอธิบายการสร้างตารางแนวทางที่เป็นไปได้ และ

การสรุปค าตอบ 
2. ครอูธิบายโดยใช้แบบฝึกหัดใบกิจกรรมที่ 8.2 มะละกอ กล้วย ส้ม เป็นตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนช่วยกัน

หาค าตอบ และอภิปรายร่วมกัน  
 - มีแนวทางก่ีแนวทาง อย่างไรบ้าง 
 - ข้อมูลที่ให้มาสามารถหาค าตอบทั้งหมดได้หรือไม่  

 

Act - การลงมือปฏิบัติ 
1. นักเรียนจับคู่กับเพ่ือนแล้วช่วยกันหาค าตอบของกิจกรรมที่ 8.3 ใครได้ที่เท่าไหร่ เมื่อท าเสร็จแล้วครูสุ่ม

ถามค าตอบและเหตุผล 
 

(คาบ 5)  
See - การสร้างประสบการณ์ 

1. ครูให้นักเรียนทบทวนการเล่นเกมซูโดคุ 
 

Judge - การคิดวินิจฉัยประสบการณ์ 
1. ครอูธิบายกฎ กติกา การแข่งขันเกมซูโดค ุแล้วเริ่มเกมการแข่งขัน 
 - แบ่งทีมตามสีบ้าน สมาชิกของสีบ้านจับคู่เพ่ือเข้าแข่งขัน 

- การให้คะแนน คูท่ี่ท าเสร็จคนแรก ได้คะแนน 2 แต้ม ล าดับที่ 2 ได้คะแนน 1 แต้ม เมื่อครบ 2 
อันดับแล้ว ให้ทุกคนเริ่มเกมใหม่ จนครบ 5 เกม แล้วรวมคะแนน ผู้ชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับรางวัล 
 

Act - การลงมือปฏิบัติ 
1. ครใูห้นักเรียนท าแบบฝึกหัดออนไลน์ https://quizizz.com/ เพ่ือสรุปความรู้ 

https://quizizz.com/

