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 รายละเอียดโครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ 
 

หลักการและเหตุผล 
 ป�จจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทต�อการจัดการศึกษา เพราะเป!นการบูรณาการยุทธวิธี
การจัดการเรียนการสอนกับการใช)เทคโนโลยีอินเทอร*เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศเป!นฐาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนรู)ให)เกิดประโยชน*ต�อผู)เรียนอย�างมีประสิทธิภาพ สอดคล)องกับแผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ท่ีกําหนดวิสัยทัศน* (Vision) ไว)ว�า “คนไทยทุกคนได)รับการศึกษาและเรียนรู)ตลอดชีวิตอย�างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย�าง 
เป!นสุข สอดคล)องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21” โดยมีวัตถุประสงค*
ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
 1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให)เป!นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคล)องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติและยุทธศาสตร*ชาติ  
 3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให)เป!นสังคมแห�งการเรียนรู) และคุณธรรม จริยธรรม รู)รักสามัคคี และร�วมมือผนึกกําลัง
มุ�งสู�การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือนําประเทศไทยก)าวข)ามกับดักประเทศท่ีมีรายได)ปานกลางและความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 
 เพ่ือให)บรรลุวิสัยทัศน*และจุดมุ�งหมายในการจัดการศึกษาดังกล�าวข)างต)น ผู)มีส�วนเก่ียวข)องกับการจัด
การศึกษาต)องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและใช)ประโยชน*จากทางเลือกต�าง ๆ ท่ีมีอยู�อย�างคุ)มค�า สามารถใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให)เป!นประโยชน*ต�อการพัฒนาผู)เรียนให)มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู)ในศตวรรษท่ี 21 
พัฒนาผู)เรียนให)สามารถกํากับการเรียนรู)ของตนเอง หล�อหลอมทักษะการเรียนรู)และความคิดสร)างสรรค* ท่ีผู)เรียนสามารถ
นําองค*ความรู)ไปใช)ให)เกิดประโยชน*ในการเรียนรู)  ด)านวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยมีครูเป!นผู)สนับสนุนและจัด
สภาพแวดล)อมท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู) ทําหน)าท่ีกระตุ)น สร)างแรงบันดาลใจ แนะนําวิธีเรียนรู)และวิธีจัดระเบียบการสร)า
ความรู) ออกแบบกิจกรรมและสร)างนวัตกรรมการเรียนรู)ให)ผู)เรียน และมีบทบาทเป!นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู)
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู)เรียน สามารถใช)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาค)นคว)า 
และพัฒนาการสอนของตนอย�างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะด)านการพัฒนานวัตกรรม ท่ีครูจําเป!นต)องใช)นวัตกรรมท่ี
หลากหลายเพ่ือสร)างสรรค*การเรียนรู) ซ่ึงจะช�วยสร)างบรรยากาศในห)องเรียนให)เกิดความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา และช�วย
ให)นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต�อการเรียนวิชาต�าง ๆ ท้ังนี้ หากนวัตกรรมทางการศึกษาได)รับการออกแบบด)วยกระบวนการท่ี
ได)รับการยอมรับและพิสูจน*แล)วว�า มีประสิทธิภาพ ช�วยยกระดับการจัดการเรียนรู)แก�ผู)เรียน ได)ใช)กระบวนการคิดในการ
ลงมือปฏิบัติ และสอดคล)องกับแนวทางในการเรียนรู)ท่ีแตกต�างกันของแต�ละบุคคล จะยิ่งเป!นการเพ่ิมพูนทักษะความรู) 
ความเข)าใจให)กับผู)เรียนมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ ในปR พ.ศ. 2560 กระทรวงศึกษาธิการได)ดําเนินการทบทวนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได)บรรจุมาตรฐาน ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี และ ว 4.2 วิทยาการ
คํานวณ ไว)ในสาระท่ี 4 เทคโนโลยี กลุ�มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตร* หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซ่ึงมีความสําคัญต�อการพัฒนาประเทศ และเป!นรากฐานสําคัญท่ีจะช�วยให)มนุษย*มี
ความคิดริเริ่มสร)างสรรค* คิดอย�างมีเหตุผล เป!นระบบ สามารถวิเคราะห*ป�ญหาหรือสถานการณ*ได)อย�างรอบคอบและถ่ี
ถ)วน สามารถนําไปใช)ในชีวิตประจําวัน การใช)ทักษะการคิดเชิงคํานวณ ความรู)ทางด)านวิทยาการคอมพิวเตอร* และ
เทคโนโลยีและการสื่อสารในการแก)ป�ญหาท่ีพบในชีวิตจริงได)อย�างมีประสิทธิภาพ 
 วิทยาการคํานวณ (Computing science) เป!นทักษะท่ีมีความเก่ียวข)องกับทักษะเสริมศักยภาพอ่ืน ๆ ใน
ศตวรรษท่ี 21 เช�น การแก)ไขป�ญหา การคิดเชิงวิพากษ* ประสิทธิผลของงานและความคิดสร)างสรรค* ซ่ึงการเรียน
วิทยาการคํานวณไม�ได)เรียนเขียนโปรแกรมเท�านั้น แต�เป!นการเรียนด)วยการใช)สมองสร)างสรรค*ผลงานในการทํางาน ใน
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             4. สร)างองค*ความรู)วิทยาการคํานวณ ภายใต)บริบททางการศึกษาของประเทศไทย สามารถนําไปขยายผลและ
พัฒนาต�อยอดได)ในอนาคต 

การคิดวิเคราะห*เพ่ือหาแนวทางในการแก)ไขป�ญหา หรือการวางแผนดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ในการเรียน หรือใน
ชีวิตประจําวัน รู)จักการทํางานเป!นทีมและมีปฏิสัมพันธ*กับผู)อ่ืน ซ่ึงวิทยาการคํานวณจะสร)างเด็กไทยท่ัวประเทศให)มี
รากฐานความคิดท่ีแข็งแกร�ง คิดอย�างเป!นระบบและสร)างสรรค* เพราะรากฐานความคิดด)านวิทยาการคํานวณ จะ
ส�งเสริมให)เกิดการคิดท่ีเป!นกระบวนการ ไม�ว�าจะประกอบอาชีพใดก็ตาม ซ่ึงการคิดอย�างเป!นกระบวนการ จะเป!น
รากฐานสําคัญของการประกอบกิจกรรมในทุกเรื่องของชีวิต ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณจึง
จําเป!นต)องให)ผู)เรียน ได)รับการเรียนรู)ผ�านสถานการณ*ป�ญหาท่ีหลากหลาย ท้ังในชีวิตประจําวัน หรือบูรณาการกับสาระ
วิชาอ่ืน ๆ ใน 8 กลุ�มสาระการเรียนรู) รวมท้ังสถานการณ*ป�ญหาในชีวิตจริง โดยมีสื่ออุปกรณ*เป!นเครื่องมือช�วยในการ
แก)ป�ญหาอย�างเป!นลําดับข้ันตอน พัฒนาการคิดเชิงคํานวณท่ีนําไปสู�การเขียนอัลกอริธึม และการเขียนโปรแกรมเพ่ือ
พัฒนานวัตกรรมต)นแบบ ท่ีจะช�วยยกระดับคุณภาพชีวิตให)ดีข้ึนได)ในอนาคต 
 การพัฒนากําลังคนดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อนการเรียนการสอนวิทยาการคํานวณ จึงเป!นสิ่งสําคัญท่ีจะช�วย
ยกระดับศักยภาพในการเรียนรู)ของผู) เรียน ซ่ึงการพัฒนาเพ่ือก�อให)เกิดเป!นรูปธรรม จะต)องได)รับความร�วมมือ 
จากทุกฝ]ายท่ีเก่ียวข)องกับการจัดการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู)วิทยาการคํานวณให)เกิดผลสําเร็จ  
การพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือส�งเสริมการจัดการเรียนรู)วิทยาการคํานวณ จึงเกิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนบุคลากร 
ท่ีเก่ียวข)องกับการจัดการเรียนรู)วิทยาการคํานวณทุกระดับ ต้ังแต�ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ให)มีความรู) 
ความเข)าใจ ในการจัดการเรียนรู)วิทยาการคํานวณและกําหนดกลยุทธ*ในการขับเคลื่อนในแต�ละระดับ โดยใช)
ประสบการณ*การบริหารจัดการหลักสูตรการจัดการเรียนรู)ของผู)บริหารโรงเรียน และครูผู)สอนวิทยาการคํานวณจาก
โรงเรียนแกนนํา มาเป!นบทเรียนในการกําหนดนโยบายในการพัฒนากําลังคนดิจิทัล และการจัดการเรียนรู)วิทยาการ
คํานวณท่ีสอดคล)องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ต�อไป 
 
วัตถุประสงค'ของโครงการ 
 1. เพ่ือวิจัยและพัฒนาโรงเรียนกลุ�มเป̂าหมาย ให)เป!นแกนนําการจัดการเรียนรู)วิทยาการคํานวณ ซ่ึงจะทํา
หน)าท่ีเป!นแหล�งแลกเปลี่ยนเรียนรู)ต)นแบบ สําหรับครูและนักเรียนท่ัวประเทศ  
 2. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู)สําหรับการบริหารจัดการ การนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการจัดการ
เรียนรู)วิทยาการคํานวณ และการนําแนวคิดเชิงคํานวณบูรณาการในการจัดการเรียนรู)ในกลุ�มสาระการเรียนรู)อ่ืน 
 3. เพ่ือพัฒนา ส�งเสริมและขับเคลื่อนให)เกิดเครือข�ายการเรียนรู)วิทยาการคํานวณ อันจะเป!นรากฐานท่ีทําให)
เกิดระบบนิเวศด)านการศึกษาท่ียั่งยืนและสอดคล)องกับความต)องการของสังคม 
 
ประโยชน'ที่ได�รับจากโครงการ 
 1. ครูกลุ�มเป̂าหมายท่ีได)รับการพัฒนา จะเป!นกลุ�มครูต)นแบบท่ีมีความรู) ความเข)าใจและทักษะการจัดการ
เรียนรู)วิทยาการคํานวณ สามารถทําหน)าท่ีเป!น "ครูแกนนํา" ขยายผลและสร)างเครือข�ายในพ้ืนท่ีได)ต�อไปในอนาคต 
 2. สื่อการเรียนรู)สําหรับการบริหารจัดการ การนิเทศ ติดตามและการประเมินผลการจัดการเรียนรู)วิทยาการ
คํานวณ เป!นสื่อเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีผ�านการปฏิบัติการใช)จริง จะก�อให)เกิด
องค*ความรู)ท่ีสามารถสร)างข)อเสนอเพ่ือการปฏิบัติสําหรับครูท่ีจะดําเนินการจัดการเรียนรู)วิทยาการคํานวณ ได)อย�าง
ชัดเจน นําไปปฏิบัติได)ง�ายและเป!นรูปธรรม 
 3. การปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรู)วิทยาการคํานวณ ครั้งนี้ จะเป!น
ส�วนหนึ่งของการสนองตอบต�อนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับและการปฏิบัติการเชิงรุกต�อการปรับตัวในโลก
ศตวรรษท่ี 21 ได)อย�างมีประสิทธิภาพ 
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 รายละเอียดของเว็บไซต'โครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ 
 
 โครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู)วิทยาการคํานวณ พัฒนาเว็บไซต* 
https://learncs.obec.go.th เพ่ือใช)สําหรับประชาสัมพันธ*แลกเปลี่ยนเรียนรู) และเผยแพร�โครงการ โดยมีรายละเอียด
ของเว็บไซต*ท่ีควรรู) ดังนี้  
 

หน�าแรกของเว็บไซต' 
 เว็บไซต* https://learncs.obec.go.th/ ประกอบด)วย 
 1. Banner เพ่ือประชาสัมพันธ*ข�าวสารโครงการ 
 2. ประชาสัมพันธ*กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนําโครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัด 
การเรียนรู)วิทยาการคํานวณ ท้ัง 4 ภูมิภาค 
 3. การแลกเปลี่ยนและเผยแพร�องค*ความรู)ด)านวิทยาการคํานวณ 
 4. รายชื่อท่ีได)เป!นโรงเรียนแกนนําในการพัฒนาส�งเสริมการจัดการเรียนรู)วิทยาการคํานวณ ท้ัง 261 โรงเรียน 
 5. สื่อการเรียนรู)หลักสูตรทางไกล 5 หลักสูตร ได)แก� 
 5.1 หลักสูตรการบริหารจัดการและการส�งเสริมการเรียนรู)วิทยาการคํานวณสําหรับผู)บริหารสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 5.2 หลักสูตรการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับผู)บริหารสถานศึกษา 
 5.3 หลักสูตรการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผล การนําแนวคิดเชิงคํานวณไปบูรณาการในการจัด 
การเรียนรู) 
 5.4 หลักสูตรการจัดการเรียนรู)วิทยาการคํานวณสําหรับครูผู)สอนในกลุ�มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตร* 
 5.5 หลักสูตรการนําแนวคิดเชิงคํานวณไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู)สําหรับครูผู)สอนในกลุ�มสาระ 
การเรียนรู)อ่ืน ๆ 
 

ข้ันตอนการเข�าใช�งานสื่อการเรียนการเรียนรู�ทางไกล 
 1. กดปุ]ม “หลักสูตรทางไกล” เพ่ือไปยังระบบเรียนออนไลน* เพ่ือเข)าสู� https://lms.learncs.obec.go.th/ 
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2. เม่ืออยู�ท่ีเว็บไซต* https://lms.learncs.obec.go.th/ แล)ว ให)ทําตามข้ันตอนดังนี้ 
 2.1 กด Link “เข)าสู�ระบบ” เพ่ือไปยังหน)าเข)าสู�ระบบ 
 

   

 2.2 เข)าสู�ระบบ (กรณีถ)ามี Account อยู�แล)ว) โดยระบุชื่อผู)ใช), รหัสผ�าน และกดปุ]มเข)าสู�ระบบ 
 2.3 สมัครเป!นสมาชิก (ถ)ายังไม�มี Account) 
 

 
 
 

กรอกชื่อผู)ใช) และ รหัสผ�านเพ่ือเข)าสู�ระบบ 
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 2.3.1 วิธีสมัครสมาชิก ทําได)โดยกรอกข)อมูลในแบบฟอร*มบัญชีผู)ใช)ใหม�ให)ครบถ)วน และกดปุ]มสร)าง 
Account ใหม� 
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 2.3.2 ระบบจะแสดงหน)าจอ แจ)งการกรอกข)อมูลสมัครสมาชิกเรียบร)อย 
 

 
 

 2.3.3 จากนั้น ระบบจะส�ง Email เพ่ือยืนยันความถูกต)อง ดังรูป 
 

 
   

 2.3.4 กดท่ี Link เพ่ือยืนยันตัวตน ระบบจะแสดงหน)ายืนยันการลงทะเบียน 
 

 
 

 2.3.5 หลังจากนั้นสมาชิก สามารถดําเนินการเข)าสู�ระบบ ตามวิธีข)อ 2.2 
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 3. เม่ือ Login เข)าสู�ระบบเรียบร)อยแล)วนั้น ระบบจะแสดงหน)าจอ Dashboard ดังรูป 
 

 
 
 4. หากต)องการดูหลักสูตรการเรียนการสอน ให)ทําการเลือกเมนู “หน)าแรกของเว็บไซต*” ระบบจะแสดง
หลักสูตรท่ีสามารถเข)าเรียนได)ดังรูป และให)ทําการเลือกหลักสูตรท่ีต)องการเรียน  
 

 
  
 

หลักสูตร ท้ัง 5 หลักสูตรท่ีเป7ดให�เข�าเรียน 
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 5. วิธีการเข)าเรียนในหลักสูตร สามารถทําได)ดังนี้ 
  5.1 กรณีเป!นการเลือกรายวิชาครั้งแรก ระบบจะให)ยืนยันการเข)าเป!นนักเรียนในรายวิชา โดยการกดปุ]ม 
ENROL ME เพ่ือยืนยันเข)าเรียนในรายวิชาท่ีเลือก ดังรูป 
 

 
 

  5.2 เข)าสู�หน)าหลักสูตรการเรียนรู)ทางไกลท่ีทําการเลือกไว) และสามารถเลือกรายวชิาท่ีจะเข)าเรียนได)เลย ดังรูป 
 

 
 

 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ: สําหรับครู | 9 

 ข�อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  
กลุ�มสาระการเรียนรู�วิทยาศาสตร' 

 
 สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) กลุ�มสาระการเรียนรู)วิทยาศาสตร* เน)นให)ผู)เรียนนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต*ใช)ในชีวิตประจําวัน สามารถค)นห)าข)อมูลและสร)างชิ้นงานได)อย�างมีประสิทธิภาพ 
มีจริยธรรมและมีความรู)พ้ืนฐานด)านการเขียนโปรแกรมเพ่ือการศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
เป>าหมายของหลักสูตร 
 การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคํานวณ มีเป̂าหมายท่ีสําคัญในการพัฒนาผู)เรียน ดังนี้  
 1. เพ่ือใช)ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการคิดวิเคราะห* แก)ป�ญหาอย�างเป!นข้ันตอนและเป!นระบบ 
 2. เพ่ือให)มีทักษะในการค)นหาข)อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห* สังเคราะห* นําสารสนเทศไป
ใช)ในการแก)ป�ญหา  
 3. เพ่ือประยุกต*ใช)ความรู)ด)านวิทยาการคอมพิวเตอร* สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 
การแก)ป�ญหาในชีวิตจริง การทํางานร�วมกันอย�างสร)างสรรค*เพ่ือประโยชน* ต�อตนเองหรือสังคม  
 4. เพ่ือใช)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย�างปลอดภัย รู)เท�าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม 
 
สาระการเรียนรู�เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
 สาระการเรียนรู)เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) มุ�งหวังให)ผู)เรียนได)เรียนรู)และมีทักษะการคิดเชิงคํานวณ 
การคิดวิเคราะห* แก)ป�ญหาเป!นข้ันตอนและเป!นระบบ ประยุกต*ใช)ความรู)ด)านวิทยาการคอมพิวเตอร* เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการแก)ป�ญหาท่ีพบในชีวิตจริงได)อย�างมีประสิทธิภาพ โดยได)กําหนดสาระสําคัญ ดังนี้
 วิทยาการคอมพิวเตอร' (Computer Science :CS) การแก)ป�ญหาอย�างเป!นข้ันตอนและเป!นระบบ การใช)
แนวคิดเชิงคํานวณในการแก)ป�ญหาในชีวิตประจําวัน การบูรณาการกับวิชาอ่ืน การเขียนโปรแกรม การคาดการณ*
ผลลัพธ* การตรวจหาข)อผิดพลาด การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงานอย�างสร)างสรรค*เพ่ือแก)ป�ญหาในชีวิตจริง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology: ICT) การ
รวบรวมข)อมูล การประมวลผล การประเมินผล การนําเสนอข)อมูลหรือสารสนเทศเพ่ือแก)ป�ญหาในชีวิตจริง การค)นหา
ข)อมูลและแสวงหาความรู)บนอินเทอร*เน็ต การประเมินความน�าเชื่อถือของข)อมูล การเลือกใช)ซอฟต*แวร*หรือบริการบน
อินเทอร*เน็ต ข)อตกลงและข)อกําหนดในการใช)สื่อหรือแหล�งข)อมูลต�างๆ หลักการทํางานของคอมพิวเตอร*และเทคโนโลยี
การสื่อสาร  
 การรู�ดิจิ ทัล (Digital Literacy: DL) การใช)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย�างปลอดภัย  
การจัดการอัตลักษณ* การรู)เท�าทันสื่อ กฎหมายเก่ียวกับคอมพิวเตอร* การใช)ลิขสิทธิ์ของผู)อ่ืนโดยชอบธรรม นวัตกรรม
และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต�อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 
 
มาตรฐานการเรียนรู� 
 ว 4.2 เข)าใจและใช)แนวคิดเชิงคํานวณในการแก)ป�ญหาท่ีพบในชีวิตจริงอย�างเป!นข้ันตอนและเป!นระบบใช)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู) การทํางานและการแก)ป�ญหาได)อย�างมีประสิทธิภาพ รู)เท�าทัน และมี
จริยธรรม 
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โครงสร�างเวลาเรียน 
 

ระดับ เวลาเรียนจํานวนช่ัวโมงต�อปX 
ประถมศึกษาตอนต)น 20 

ประถมศึกษาตอนปลาย 40 
มัธยมศึกษาตอนต)น 40 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 40 
*หมายเหตุ สามารถเพ่ิมหรือลดจํานวนชั่วโมงจากท่ีแนะนําได)ตามจุดเน)นและบริบทของสถานศึกษา 
 
คุณภาพผู�เรียน 
 จบช้ันประถมศึกษาปXท่ี 3        
 แก)ป�ญหาอย�างง�ายโดยใช)ข้ันตอนการแก)ป�ญหา มีทักษะในการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบ้ืองต)น รักษาข)อมูลส�วนตัว 
 จบช้ันประถมศึกษาปXท่ี 6        
 ค)นหาข)อมูลอย�างมีประสิทธิภาพและประเมินความน�าเชื่อถือ ตัดสินใจเลือกข)อมูล ใช)เหตุผลเชิงตรรกะ 
ในการแก)ป�ญหา ใช)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทํางานร�วมกัน เข)าใจสิทธิและหน)าท่ีของตนเคารพสิทธิ
ของผู)อ่ืน 
 จบช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 3         
 นําข)อมูลปฐมภูมิเข)าสู�ระบบคอมพิวเตอร* วิเคราะห* ประเมิน นําเสนอข)อมูลและสารสนเทศได)ตาม
วัตถุประสงค* ใช)ทักษะการคิดเชิงคํานวณในการแก)ป�ญหาท่ีพบในชีวิตจริง และเขียนโปรแกรมอย�างง�ายเพ่ือช�วยใน 
การแก)ป�ญหา ใช)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย�างรู)เท�าทันและรับผิดชอบต�อสังคม 
 จบช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 6       
 ใช)ความรู)ทางด)านวิทยาการคอมพิวต้ิง สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือรวบรวมข)อมูลใน
ชีวิตจริงจากแหล�งต�าง ๆ และความรู)จากศาสตร*อ่ืนมาประยุกต*ใช) สร)างความรู)ใหม� เข)าใจการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีท่ีมีผลต�อการดําเนินชีวิต อาชีพ สังคม วัฒนธรรม และใช)อย�างปลอดภัย มีจริยธรรม 
 
ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู� 
 

วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

CS ประถม 
ศึกษาปR

ท่ี 1 

ว4.2 ป1/1 
แก)ป�ญหา 

อย�างง�ายโดยใช)
การลองผิด ลองถูก  
การเปรียบเทียบ 

- การแก)ป�ญหา 
  ให)ประสบ 
  ความสําเร็จ 
  ทําได)โดยใช) 
  ข้ันตอน 
  การแก)ป�ญหา    
- ป�ญหาอย�าง 

- แก)ป�ญหา 
  อย�างง�าย 
- การแก)ป�ญหา 
  อย�างง�าย 
  โดยใช)  
  การลองผิด 
  ลองถูก  
  การเปรียบเทียบ 

แก)ป�ญหา 
อย�างง�ายโดยใช)  
- การลองผิด 
  ลองถูก  
- การ
เปรียบเทียบ 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  ง�าย เช�น  
  เกมเขาวงกต  
  เกมหาจุด     
  แตกต�าง 
  ของภาพ  
  การจัด   
  หนังสือ 
  ใส�กระเปuา 

CS  ว4.2 ป1/2  
แสดงลําดับข้ันตอน 

การทํางาน  
หรือการแก)ป�ญหา 
อย�างง�าย โดยใช)
ภาพสัญลักษณ* 
หรือข)อความ 

- การแสดง 
  ข้ันตอน 
  การแก)ป�ญหา 
  ทําได)โดย 
  การเขียน 
  บอกเล�า 
  วาดภาพ หรือ 
  ใช)สัญลักษณ*   
- ป�ญหา 
  อย�างง�าย เช�น  
  เกมเขาวงกต  
  เกมหา 
  จุดแตกต�าง 
  ของภาพ   
  การจัด 
  หนังสือ 
  ใส�กระเปuา 

การแสดงลําดับ
ข้ันตอน 
การทํางาน หรือ
การแก)ป�ญหา
อย�างง�าย โดยใช)
ภาพสัญลักษณ* 
หรือข)อความ 

แสดงลําดับ
ข้ันตอน 
การทํางาน หรือ
การแก)ป�ญหา
อย�างง�าย โดยใช)
ภาพสัญลักษณ* 
หรือข)อความ 

 

CS  ว4.2 ป1/3  
เขียนโปรแกรม
อย�างง�าย โดยใช)
ซอฟต*แวร*หรือสื่อ 

- การเขียน 
  โปรแกรม 
  เป!นการสร)าง 
  ลําดับ 
  ของคําสั่งให)  
  คอมพิวเตอร* 
  ทํางาน         - 
ตัวอย�าง 
  โปรแกรม  
  เช�น เขียน 
  โปรแกรม  

การเขียน
โปรแกรมอย�าง
ง�าย โดยใช)
ซอฟต*แวร*หรือสื่อ 

เขียนโปรแกรม
อย�างง�าย โดยใช)
ซอฟต*แวร*หรือ
สื่อ 

 



เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ: สําหรับครู | 12 

วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  สั่งให)ตัวละคร  
  ย)ายตําแหน�ง 
  ย�อขยาย 
  ขนาด 
  เปลี่ยนรูปร�าง - 
ซอฟต*แวร* 
  หรือสื่อท่ีใช)ใน 
  การเขียน 
  โปรแกรม  
  เช�น ใช)บัตร 
  คําสั่งแสดง 
  การเขียน 
  โปรแกรม 
  Code.org 

ICT  ว4.2 ป1/4  
ใช)เทคโนโลยีในการ

สร)าง จัดเก็บ 
เรียกใช)ข)อมูล  

ตามวัตถุประสงค* 

- การใช)งาน 
  อุปกรณ* 
  เทคโนโลย ี
  เบ้ืองต)น เช�น 
  การใช)เมาส* 
  คีย*บอร*ด 
  จอสัมผัส  
  การเปvด-ปvด 
  อุปกรณ* 
  เทคโนโลยี     - 
การใช)งาน 
  ซอฟต*แวร* 
  เบ้ืองต)น เช�น 
  การเข)า 
  และออกจาก 
  โปรแกรม  
  การสร)างไฟล*  
  การจัดเก็บ 
  การเรียกใช) 
  ไฟล* ทําได) 
  ในโปรแกรม 
  เช�น  

การใช)เทคโนโลยี
ในการสร)าง 
จัดเก็บ เรียกใช)
ข)อมูล ตาม
วัตถุประสงค* 
 

ใช)เทคโนโลยีใน
การสร)าง จัดเก็บ 
เรียกใช)ข)อมูล 
ตามวัตถุประสงค* 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  โปรแกรม 
  ประมวลคํา 
  โปรแกรม 
  กราฟvก 
  โปรแกรม 
  นําเสนอ  
- การสร)าง 
  และจัดเก็บ 
  ไฟล*อย�างเป!น 
  ระบบ จะทํา 
  ให)เรียกใช) 
  ค)นหาข)อมูล 
  ได)ง�าย 
  และรวดเร็ว 

DL  ว4.2 ป1/5  
ใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อย�างปลอดภัย 
ปฏิบัติตามข)อตกลง

ในการใช)
คอมพิวเตอร*

ร�วมกันดูแลรักษา
อุปกรณ* เบ้ืองต)น

ใช)งาน 
อย�างเหมาะสม 

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�าง 
  ปลอดภัย 
  เช�น รู)จัก 
  ข)อมูลส�วนตัว 
  อันตรายจาก 
  การเผยแพร� 
  ข)อมูลส�วนตัว 
  และไม�บอก 
  ข)อมูลส�วนตัว 
  กับบุคคลอ่ืน 
  ยกเว)น 
  ผู)ปกครอง  
  หรือครู แจ)ง 
  ผู)เก่ียวข)อง 
  เม่ือต)องการ 
  ความ 
  ช�วยเหลือ  
  เก่ียวกับ 
  การใช)งาน 

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย  
- การปฏิบัติตาม  
  ข)อตกลงใน 
  การใช) 
  คอมพิวเตอร* 
  ร�วมกัน  
- การดูแลรักษา 
  อุปกรณ*เบ้ืองต)น 
- การใช)งาน 
  อย�างเหมาะสม 

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย  
- ปฏิบัติตาม 
  ข)อตกลงใน 
  การใช) 
  คอมพิวเตอร* 
  ร�วมกัน  
- ดูแลรักษา 
  อุปกรณ*  
  เบ้ืองต)น  
- ใช)งาน 
  อย�างเหมาะสม 

- ปฏิบัติ 
  ตาม 
  ข)อตกลง 
  ใน 
  การใช) 
 คอมพิวเตอร* 
  ร�วมกัน 
- ดูแลรักษา 
  อุปกรณ*    
  เบ้ืองต)น  
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

- ข)อปฏิบัติใน 
  การใช)งาน 
  และการดูแล 
  รักษาอุปกรณ* 
  เช�น ไม�ขีด 
  เขียนบน 
  อุปกรณ*  
  ทํา 
  ความสะอาด  
  ใช)อุปกรณ*  
  อย�างถูกวิธี   
- การใช)งาน 
  อย�าง 
  เหมาะสม  
  เช�น จัดท�านั่ง 
  ให)ถูกต)อง  
  การพักสายตา 
  เม่ือใช) 
  อุปกรณ* 
  เป!นเวลานาน 
  ระมัดระวัง  
  อุบัติเหตุ 
  จากการใช) 
  งาน  
 

CS ประถม 
ศึกษาปR

ท่ี 2 

ว4.2 ป2/1  
แสดงลําดับข้ันตอน
การทํางาน หรือ

การแก)ป�ญหาอย�าง
ง�าย โดยใช)ภาพ 
สัญลักษณ*หรือ

ข)อความ 

- การแสดง 
  ข้ันตอน 
  การแก)ป�ญหา 
  ทําได)โดย 
  การเขียนบอก 
  เล�าวาดภาพ 
  หรือใช) 
  สัญลักษณ*  
- ป�ญหา 
  อย�างง�าย เช�น  
  เกมตัวต�อ      

การแสดงลําดับ
ข้ันตอน 
การทํางาน หรือ
การแก)ป�ญหา
อย�างง�าย โดยใช)
ภาพ สัญลักษณ*
หรือข)อความ 

แสดงลําดับ
ข้ันตอน 
การทํางาน หรือ
การแก)ป�ญหา
อย�างง�าย โดยใช)
ภาพ สัญลักษณ*
หรือข)อความ 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  6-12 ชิ้น 
  การแต�งตัว 
  มาโรงเรียน 

CS  ว4.2 ป2/2  
เขียนโปรแกรม
อย�างง�าย โดยใช)
ซอฟต*แวร*หรือสื่อ

และตรวจหา
ข)อผิดพลาด 

ของโปรแกรม 

- ตัวอย�าง 
  โปรแกรม  
  เช�น เขียน 
  โปรแกรม 
  สั่งให)ตัวละคร  
  ทํางานตามท่ี 
  ต)องการ 
  และ 
  ตรวจสอบ 
  ข)อผิดพลาด  
  ปรับแก)ไข 
  ให)ได)ผลลัพธ* 
  ตามท่ีกําหนด  
- การตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  ทําได)โดย 
  ตรวจสอบ 
  คําสั่งท่ีแจ)ง  
  ข)อผิดพลาด  
  หรือหาก 
  ผลลัพธ* 
  ไม�เป!นไป 
  ตามท่ีต)องการ  
  ให)ตรวจสอบ   
  การทํางาน 
  ทีละคําสั่ง     - 
ซอฟต*แวร* 
  หรือสื่อท่ีใช)ใน 
  การเขียน 
  โปรแกรม  
  เช�น ใช)บัตร 
  คําสั่งแสดง 
  การเขียน 

- การเขียน 
  โปรแกรม 
  อย�างง�ายโดยใช) 
  ซอฟต*แวร* 
  หรือสื่อ 
- การตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  ของโปรแกรม 

- เขียนโปรแกรม 
  อย�างง�าย 
  โดยใช) 
  ซอฟต*แวร* 
  หรือสื่อ 
- ตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  ของโปรแกรม 

 



เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ: สําหรับครู | 16 

วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  โปรแกรม 
  Code.org 

ICT  ว4.2 ป2/3  
ใช)เทคโนโลยี 

ในการสร)างจัด
หมวดหมู� ค)นหา
จัดเก็บเรียกใช)

ข)อมูล 
ตามวัตถุประสงค* 

- การใช)งาน 
  ซอฟต*แวร* 
  เบ้ืองต)น เช�น 
  การเข)า 
  และออกจาก 
  โปรแกรม 
  การสร)างไฟล* 
  การจัดเก็บ  
  การเรียกใช) 
  ไฟล*  
  การแก)ไข 
  ตกแต�ง   
  เอกสารทําได) 
  ในโปรแกรม  
  เช�น  
  โปรแกรม 
  ประมวลคํา 
  โปรแกรม 
  กราฟvก 
  โปรแกรม 
  นําเสนอ  
- การสร)าง  
  คัดลอก ย)าย  
  ลบ เปลี่ยนชื่อ  
  จัดหมวดหมู� 
  ไฟล* และ 
  โฟลเดอร* 
  อย�างเป!น 
  ระบบ  
  จะทําให) 
  เรียกใช)  
  ค)นหาข)อมูล 
  ได)ง�าย 
  และรวดเร็ว 

การใช)เทคโนโลยี
ในการสร)าง  
จัดหมวดหมู� 
ค)นหา จัดเก็บ
เรียกใช)ข)อมูล 
ตามวัตถุประสงค* 

ใช)เทคโนโลยีใน
การสร)าง  
จัดหมวดหมู� 
ค)นหา จัดเก็บ 
เรียกใช)ข)อมูล
ตามวัตถุประสงค* 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

DL  ว4.2 ป2/4  
ใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อย�างปลอดภัย
ปฏิบัติตามข)อตกลง

ในการใช)
คอมพิวเตอร*

ร�วมกันดูแลรักษา
อุปกรณ* เบ้ืองต)น  

ใช)งาน 
อย�างเหมาะสม 

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ  
  อย�าง 
  ปลอดภัย เช�น  
  รู)จักข)อมูล 
  ส�วนตัว 
  อันตรายจาก 
  การเผยแพร� 
  ข)อมูลส�วนตัว   
  และไม�บอก  
  ข)อมูลส�วนตัว 
  กับบุคคลอ่ืน 
  ยกเว)น 
  ผู)ปกครอง 
  หรือครู  
  แจ)ง 
  ผู)เก่ียวข)อง 
  เม่ือต)องการ 
  ความ 
  ช�วยเหลือ 
  เก่ียวกับ 
  การใช)งาน
  
- ข)อปฏิบัติ 
  ในการใช)งาน 
  และการดูแล 
  รักษาอุปกรณ* 
  เช�น ไม�ขีด 
  เขียน 
  บนอุปกรณ* 
  ทําความ 
  สะอาด 
  ใช)อุปกรณ* 
ออย�างถูกวิธี    

- การใช)  
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย 
- การปฏิบัติตาม     
  ข)อตกลงใน 
  การใช) 
  คอมพิวเตอร* 
  ร�วมกัน 
- การดูแลรักษา 
  อุปกรณ*  
  เบ้ืองต)น 
- การใช)งาน 
  อย�าง เหมาะสม 

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย 
- ปฏิบัติตาม 
  ข)อตกลงใน 
  การใช) 
  คอมพิวเตอร* 
  ร�วมกัน 
- ดูแลรักษา 
  อุปกรณ*  
  เบ้ืองต)น  
  ใช)งาน 
  อย�าง  
  เหมาะสม 

- ใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�าง 
  ปลอดภัย 
- ปฏิบัติตาม 
  ข)อตกลง 
  ในการใช) 
 คอมพิวเตอร* 
  ร�วมกัน 
- ดูแลรักษา 
  อุปกรณ*  
  เบ้ืองต)น  
  ใช)งาน 
  อย�าง  
  เหมาะสม 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

- การใช)งาน 
  อย�าง 
  เหมาะสม  
  เช�น จัดท�านั่ง 
  ให)ถูกต)อง  
  การพัก  
  สายตา เม่ือใช) 
  อุปกรณ*เป!น 
  เวลานาน 
  ระมัดระวัง 
  อุบัติเหตุจาก 
  การใช)งาน 

CS ประถม
ศึกษา 
ปRท่ี 3 

ว4.2 ป3/1  
แสดงอัลกอริทึมใน
การทํางาน หรือ 
การแก)ป�ญหา 

อย�างง�าย โดยใช)
ภาพสัญลักษณ* 
หรือข)อความ 

- อัลกอริทึม 
  เป!นข้ันตอน 
  ท่ีใช)ใน 
  แก)ป�ญหา     - 
การแสดง 
  อัลกอริทึม 
  ทําได)โดย 
  การเขียน 
  บอกเล�า 
  วาดภาพ หรือ 
  ใช)สัญลักษณ* - 
ตัวอย�าง 
  ป�ญหา เช�น 
  เกมเศรษฐี 
  เกมบันไดงู 
  เกม Tetris  
  เกม OX  
  การเดินไป 
  โรงอาหาร 
  การทํา 
  ความสะอาด 
  ห)องเรียน 

การแสดง
อัลกอริทึมใน 
การทํางาน หรือ
การแก)ป�ญหา
อย�างง�าย โดยใช)
ภาพสัญลักษณ*
หรือข)อความ 

แสดงอัลกอริทึม
ในการทํางาน 
หรือการ
แก)ป�ญหา 
อย�างง�าย โดยใช)
ภาพสัญลักษณ*
หรือข)อความ 

 

CS  ว4.2 ป3/2  
เขียนโปรแกรม 

- การเขียน 
  โปรแกรมเป!น 

- การเขียน 
  โปรแกรม 

- เขียนโปรแกรม 
  อย�างง�าย 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

อย�างง�ายโดยใช)
ซอฟต*แวร*หรือสื่อ

และตรวจหา
ข)อผิดพลาด 

ของโปรแกรม 

  การสร)าง 
  ลําดับของ 
  คําสั่ง 
  ให)  
  คอมพิวเตอร* 
  ทํางาน  
- ตัวอย�าง 
  โปรแกรม  
  เช�น 
  เขียน 
  โปรแกรมท่ีสั่ง 
  ให)ตัวละคร  
  ทํางานซํ้า 
  ไม�สิ้นสุด  
- การตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  ทําได)โดย 
  ตรวจสอบ 
  คําสั่งท่ีแจ)ง  
  ข)อผิดพลาด  
  หรือ 
  หากผลลัพธ* 
  ไม�เป!นไป 
  ตามท่ีต)องการ 
  ให)ตรวจสอบ 
  การทํางาน 
  ทีละคําสั่ง 
- ซอฟต*แวร* 
  หรือสื่อท่ีใช) 
  ในการเขียน 
  โปรแกรม  
  เช�น ใช)บัตร 
  คําสั่งแสดง 
  การเขียน 
  โปรแกรม 
  Code.org 

  อย�างง�ายโดยใช) 
  ซอฟต*แวร* 
  หรือสื่อ 
- การตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  ของโปรแกรม 

  โดยใช) 
  ซอฟต*แวร* 
  หรือสื่อ 
- ตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  ของโปรแกรม 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

ICT  ว4.2 ป3/3  
ใช)อินเทอร*เน็ต
ค)นหาความรู) 

- อินเทอร*เน็ต 
  เป!นเครือข�าย 
  ขนาดใหญ� 
  ช�วยให) 
  การติดต�อ 
  สื่อสารทําได) 
  สะดวก 
  และรวดเร็ว 
  เป!น 
  แหล�งข)อมูล 
  ความรู)ท่ีช�วย  
  ในการเรียน 
  และ 
  การดําเนิน 
  ชีวิต    
- เว็บ 
  เบราว*เซอร* 
  เป!นโปรแกรม 
  สําหรับอ�าน 
  เอกสารบน 
  เว็บเพจ  
- การสืบค)น 
  ข)อมูลบน 
  อินเทอร*เน็ต 
  ทําได)โดยใช) 
  เว็บไซต* 
  สําหรับ  
  สืบค)น 
  และต)อง 
  กําหนดคําค)น 
  ท่ีเหมาะสม 
  จึงจะได)ข)อมูล  
  ตามต)องการ   
- ข)อมูลความรู) 
  เช�น วธิ ี
  ทําอาหาร  

การใช)
อินเทอร*เน็ต
ค)นหาความรู) 

ใช)อินเทอร*เน็ต
ค)นหาความรู) 

 



เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ: สําหรับครู | 21 

วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  วิธีพับ 
  กระดาษ 
  เป!นรูปต�าง ๆ 
  ข)อมูล 
  ประวัติศาสตร* 
  ชาติไทย  
  (อาจเป!น     
  ความรู)ในวิชา 
  อ่ืน ๆ หรือ 
  เรื่องท่ีเป!น 
  ประเด็นท่ี 
  สนใจในช�วง 
  เวลานั้น)  
- การใช) 
  อินเทอร*เน็ต 
  อย�าง   
  ปลอดภัย 
  ควรอยู�ใน 
  การดูแล 
  ของครู หรือ 
  ผู)ปกครอง 

ICT  ว4.2 ป3/4  
รวบรวม

ประมวลผลและ
นําเสนอข)อมูลโดย
ใช)ซอฟต*แวร*ตาม

วัตถุประสงค* 

- การรวบรวม 
  ข)อมูลทําได) 
  โดยกําหนด 
  หัวข)อ 
  ท่ีต)องการ 
  เตรียม 
  อุปกรณ*ใน 
  การจดบันทึก  
- การประมวล 
  ผลอย�างง�าย  
  เช�น 
  เปรียบเทียบ 
  จัดกลุ�ม 
  เรียงลําดับ  

การรวบรวม  
การประมวลผล
และการนําเสนอ
ข)อมูลโดยใช) 
ซอฟต*แวร* 
ตามวัตถุประสงค* 

รวบรวม 
ประมวลผล 
และนําเสนอ
ข)อมูลโดยใช)
ซอฟต*แวร* 
ตามวัตถุประสงค* 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

- การนําเสนอ 
  ข)อมูลทําได) 
  หลายลักษณะ 
  ตามความ  
  เหมาะสม  
  เช�น  
  การบอกเล�า 
  การทํา 
  เอกสาร 
  รายงาน 
  การจัดทํา 
  ป̂ายประกาศ 
- การใช) 
  ซอฟต*แวร* 
  ทํางานตาม 
  วัตถุประสงค*  
  เช�น ใช) 
  ซอฟต*แวร*  
  นําเสนอ 
  หรือ 
  ซอฟต*แวร* 
  กราฟvกสร)าง 
  แผนภูมิ 
  รูปภาพ  
  ใช)ซอฟต*แวร* 
  ประมวลคํา 
  ทําป̂าย   
  ประกาศ 
  หรือ 
  เอกสาร 
  รายงาน 
  ใช)ซอฟต*แวร* 
  ตาราง 
  ทํางานใน 
  การประมวล 
  ผลข)อมูล 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

DL  ว4.2 ป3/5  
ใช)เทคโนโลยี

สารสนเทศอย�าง
ปลอดภัย ปฏิบัติ 
ตามข)อตกลงใน 

การใช)อินเทอร*เน็ต 

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�าง 
  ปลอดภัย เช�น  
  ปกป̂องข)อมูล 
  ส�วนตัว 
- ขอความ 
  ช�วยเหลือ 
  จากครู หรือ 
  ผู)ปกครอง 
  เม่ือเกิดป�ญหา 
  จากการใช) 
  งาน เม่ือพบ 
  ข)อมูล หรือ 
  บุคคลท่ีทําให) 
  ไม�สบายใจ  
- การปฏิบัติ 
  ตามข)อตกลง 
  ในการใช) 
  อินเทอร*เน็ต 
  จะทําให) 
  ไม�เกิด 
  ความเสียหาย 
  ต�อตนเอง 
  และผู)อ่ืน เช�น  
  ไม�ใช)คําหยาบ 
  ล)อเลียน  
  ด�าทอ ทําให) 
  ผู)อ่ืนเสียหาย 
  หรือเสียใจ  
- ข)อดี 
  และข)อเสีย 
  ในการใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ   

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย  
- การปฏิบัติ 
  ตามข)อตกลง 
  ในการใช)  
  อินเทอร*เน็ต 

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย  
- ปฏิบัติตาม 
  ข)อตกลงใน 
  การใช) 
  อินเทอร*เน็ต 

- ปฏิบัติตาม 
  ข)อตกลง 
  ในการใช) 
 อินเทอร*เน็ต 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  และ 
  การสื่อสาร 

CS ประถม
ศึกษา 
ปRท่ี 4 

ว4.2 ป4/1  
ใช)เหตุผลเชิง
ตรรกะในการ
แก)ป�ญหา การ

อธิบาย  
การทํางาน  

การคาดการณ*
ผลลัพธ*จากป�ญหา

อย�างง�าย 

- การใช)เหตุผล 
  เชิงตรรกะ 
  เป!นการนํา 
  กฎเกณฑ* 
  หรือเง่ือนไข 
  ท่ีครอบคลุม 
  ทุกกรณีมาใช) 
  พิจารณาใน 
  การแก)ป�ญหา  
  การอธิบาย 
  การทํางาน 
  หรือการ 
  คาดการณ* 
  ผลลัพธ*  
- สถานะเริ่มต)น 
  ของ 
  การทํางาน 
  ท่ีแตกต�างกัน 
  จะให)ผลลัพธ* 
  ท่ีแตกต�างกัน  
- ตัวอย�าง 
  ป�ญหา เช�น  
  เกม OX 
  โปรแกรมท่ีมี 
  การคํานวณ 
  โปรแกรมท่ีมี 
  ตัวละคร 
  หลายตัว 
  และมี 
  การสั่งงาน 
  ท่ีแตกต�าง  
  หรือมี 
  การสื่อสาร 
  ระหว�างกัน  

การใช)เหตุผล 
เชิงตรรกะใน 
การแก)ป�ญหา 
การอธิบาย 
การทํางาน  
การคาดการณ*
ผลลัพธ* 
จากป�ญหา 
อย�างง�าย 

ใช)เหตุผล 
เชิงตรรกะใน 
การแก)ป�ญหา 
การอธิบาย  
การทํางาน  
การคาดการณ*
ผลลัพธ*จาก
ป�ญหาอย�างง�าย 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  การเดินทาง 
  ไปโรงเรียน 
  โดยวิธีการ 
  ต�าง ๆ 

  ว4.2 ป 4/2 
ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย�างง�าย
โดยใช)ซอฟต*แวร*

หรือสื่อและ
ตรวจหา

ข)อผิดพลาด 
และแก)ไข 

- การออกแบบ 
  โปรแกรม 
  อย�างง�าย เช�น  
  การออกแบบ 
  โดยใช) 
  storyboard 
  หรือ 
  การออกแบบ 
  อัลกอริทึม            
- การเขียน 
  โปรแกรม 
  เป!นการสร)าง 
  ลําดับของ 
  คําสั่งให) 
  คอมพิวเตอร* 
  ทํางานเพ่ือให) 
  ได)ผลลัพธ*ตาม 
  ความต)องการ 
  หากมี 
  ข)อผิดพลาด  
  ให)ตรวจสอบ 
  การทํางาน 
  ทีละคําสั่ง 
  เม่ือพบจุดท่ี 
  ทําให)ผลลัพธ*  
  ไม�ถูกต)อง 
  ให)ทํา 
  การแก)ไข 
  จนกว�าจะได) 
  ผลลัพธ* 
  ท่ีถูกต)อง       

- การออกแบบ 
  และการเขียน 
  โปรแกรม  
  อย�างง�ายโดยใช) 
  ซอฟต*แวร* 
  หรือสื่อ 
- การตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  และการแก)ไข 

- ออกแบบ 
  และเขียน 
  โปรแกรม 
  อย�างง�าย 
  โดยใช) 
  ซอฟต*แวร* 
  หรือสื่อ 
- ตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  และแก)ไข 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

- ตัวอย�าง 
  โปรแกรมท่ีมี 
  เรื่องราว เช�น  
  นิทานท่ีมี 
  การโต)ตอบกับ 
  ผู)ใช) การ*ตูน 
  สั้น เล�า 
  กิจวัตร 
  ประจําวัน 
  ภาพ 
  เคลื่อนไหว  
- การฝ|ก 
  ตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  จากโปรแกรม 
  ของผู)อ่ืน 
  จะช�วยพัฒนา 
  ทักษะการหา 
  สาเหตุ 
  ของป�ญหา 
  ได)ดียิ่งข้ึน 
- ซอฟต*แวร* 
  ท่ีใช)ใน 
  การเขียน 
  โปรแกรม  
  เช�น Scratch,  
  logo 

ICT  ว4.2 ป 4/3  
ใช)อินเทอร*เน็ต

ค)นหาความรู)และ
ประเมินความ
น�าเชื่อถือของ

ข)อมูล 

- การใช)คําค)น 
  ท่ีตรงประเด็น 
  กระชับ จะทํา 
  ให)ได)ผลลัพธ* 
  ท่ีรวดเร็ว 
  และตรงตาม 
  ความต)องการ  
- การประเมิน 
  ความ 

- การใช) 
  อินเทอร*เน็ต 
  ค)นหาความรู) 
- การประเมิน 
  ความน�าเชื่อถือ 
  ของข)อมูล 

- ใช) 
  อินเทอร*เน็ต 
  ค)นหาความรู) 
- ประเมิน 
  ความน�าเชื่อถือ 
  ของข)อมูล 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  น�าเชื่อถือ 
  ของข)อมูล  
  เช�น พิจารณา 
  ประเภท  
  ของเว็บไซต* 
  (หน�วยงาน 
  ราชการ 
  สํานักข�าว  
  องค*กร) 
  ผู)เขียน วันท่ี 
  เผยแพร�ข)อมูล 
  การอ)างอิง  
- เม่ือได)ข)อมูล 
  ท่ีต)องการ 
  จากเว็บไซต*   
  ต�าง ๆ จะต)อง 
  นําเนื้อหา 
  มาพิจารณา  
  เปรียบเทียบ 
  แล)วเลือก 
  ข)อมูลท่ีมี 
  ความ 
  สอดคล)อง  
  และสัมพันธ* 
  กัน  
- การทํา 
  รายงาน หรือ 
  การนําเสนอ 
  ข)อมูลจะต)อง 
  นําข)อมูลมา 
  เรียบเรียงสรุป 
  เป!นภาษา 
  ของตนเองท่ี 
  เหมาะสมกับ 
  กลุ�มเป̂าหมาย 
  และวิธีการ 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  นําเสนอ 
  (บูรณาการกับ 
  วิชา 
  ภาษาไทย) 

ICT  ว4.2 ป4/4 
รวบรวมประเมิน
นําเสนอข)อมูล 
และสารสนเทศ 
โดยใช)ซอฟต*แวร* 
ท่ีหลากหลาย  
เพ่ือแก)ป�ญหา 

ในชีวิตประจําวัน 

- การรวบรวม 
  ข)อมูล ทําได) 
  โดยกําหนด 
  หัวข)อท่ี 
  ต)องการ 
  เตรียม 
  อุปกรณ* 
  ในการจด 
  บันทึก  
- การประมวล 
  ผลอย�างง�าย  
  เช�น 
  เปรียบเทียบ  
  จัดกลุ�ม 
  เรียงลําดับ  
  การหาผลรวม 
- วิเคราะห*ผล 
  และ 
  สร)าง 
  ทางเลือก 
  ท่ีเป!นไปได)  
  ประเมิน 
  ทางเลือก 
  (เปรียบเทียบ 
  ตัดสิน)  
- การนําเสนอ 
  ข)อมูลทําได) 
  หลายลักษณะ 
  ตามความ 
  เหมาะสม  
  เช�น 

การรวบรวม  
การประเมิน 
การนําเสนอ 
ข)อมูล 
และสารสนเทศ
โดยใช)ซอฟต*แวร*
ท่ีหลากหลาย 
เพ่ือแก)ป�ญหา 
ในชีวิตประจําวัน 

รวบรวม 
ประเมินนําเสนอ
ข)อมูลและ
สารสนเทศ 
โดยใช)ซอฟต*แวร*
ท่ีหลากหลาย 
เพ่ือแก)ป�ญหา 
ในชีวิต 
ประจําวัน 

 



เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ: สําหรับครู | 29 

วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  การบอกเล�า 
  เอกสาร 
  รายงาน 
  โปสเตอร* 
  โปรแกรม 
  นําเสนอ  
- การใช) 
  ซอฟต*แวร* 
  เพ่ือแก)ป�ญหา 
  ในชีวิต 
  ประจําวัน  
  เช�น  
  การสํารวจ 
  เมนูอาหาร 
  กลางวัน 
  โดยใช) 
  ซอฟต*แวร* 
  สร)าง  
  แบบสอบถาม 
  และ 
  เก็บข)อมูล 
  ใช)ซอฟต*แวร* 
  ตารางทํางาน  
  เพ่ือ 
  ประมวลผล 
  ข)อมูล  
  รวบรวม 
  ข)อมูลเก่ียวกับ 
  คุณค�าทาง  
  โภชนาการ 
  และ 
  สร)างรายการ 
  อาหารสําหรับ   
  5 วัน ใช) 
  ซอฟต*แวร*  
  นําเสนอผล 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  การสํารวจ 
  รายการ 
  อาหารท่ีเป!น 
  ทางเลือก 
  และข)อมูล 
  ด)าน 
  โภชนาการ 

DL  ว4.2 ป4/5  
ใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

อย�างปลอดภัย 
เข)าใจสิทธิ  

และหน)าท่ีของตน
เคารพในสิทธิ 
ของผู)อ่ืนแจ)ง

ผู)เก่ียวข)องเม่ือพบ
ข)อมูลหรือบุคคล 
ท่ีไม�เหมาะสม 

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�าง 
  ปลอดภัย 
  เข)าใจสิทธิ   
  และหน)าท่ี 
  ของตน 
  เคารพในสิทธิ 
  ของผู)อ่ืน เช�น 
  ไม�สร)าง 
  ข)อความเท็จ 
  และส�งให)ผู)อ่ืน 
  ไม�สร)างความ 
  เดือดร)อน 
  ต�อผู)อ่ืน 
  โดยการส�ง 
  สแปม 
  ข)อความลูกโซ�   
  ส�งต�อโพสต* 
  ท่ีมีข)อมูล 
  ส�วนตัว 
  ของผู)อ่ืน  
  ส�งคําเชิญ 
  เล�นเกม  
  ไม�เข)าถึง 
  ข)อมูลส�วนตัว 
  หรือการบ)าน 
  ของบุคคลอ่ืน 

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย  
- สิทธิและหน)าท่ี 
  ของตน  
  สิทธิของผู)อ่ืน 
- การแจ)ง 
  ผู)เก่ียวข)อง 
  เม่ือพบข)อมูล 
  หรือบุคคลท่ีไม� 
  เหมาะสม 
 

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย  
- เข)าใจสิทธิ 
  และหน)าท่ี 
  ของตน 
- เคารพในสิทธิ 
  ของผู)อ่ืน 
- แจ)งผู)เก่ียวข)อง 
  เม่ือพบข)อมูล 
  หรือบุคคลท่ีไม� 
  เหมาะสม 

- เคารพ 
  ในสิทธิ 
  ของผู)อ่ืน 
- แจ)ง 
  ผู)เก่ียวข)อง 
  เม่ือพบ 
  ข)อมูล 
  หรือบุคคล 
  ท่ีไม� 
  เหมาะสม 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  โดยไม�ได)รับ 
  อนุญาต 
  ไม�ใช)เครื่อง 
  คอมพิวเตอร*/ 
  ชื่อบัญชี 
  ของผู)อ่ืน  
- การสื่อสาร 
  อย�างมี 
  มารยาท 
  และรู) 
  กาลเทศะ 
- การปกป̂อง 
  ข)อมูลส�วนตัว  
  เช�น การออก 
  จากระบบ 
  เม่ือเลิกใช)งาน  
  ไม�บอก 
  รหัสผ�าน  
  ไม�บอกเลข 
  ประจําตัว 
  ประชาชน 

CS ประถม
ศึกษา 
ปRท่ี 5 

ว4.2 ป5/1  
ใช)เหตุผลเชิง
ตรรกะในการ

แก)ป�ญหา 
การอธิบาย  
การทํางาน 

การคาดการณ*
ผลลัพธ*จากป�ญหา

อย�างง�าย 

- การใช)เหตุผล 
  เชิงตรรกะ 
  เป!นการนํา 
  กฎเกณฑ* 
  หรือเง่ือนไข 
  ท่ีครอบคลุม 
  ทุกกรณีมาใช) 
  พิจารณาใน 
  การแก)ป�ญหา  
  การอธิบาย   
  การทํางาน 
  หรือการ 
  คาดการณ* 
  ผลลัพธ*  

การใช)เหตุผล 
เชิงตรรกะใน 
การแก)ป�ญหา 
การอธิบาย  
การทํางาน 
การคาดการณ*
ผลลัพธ*จาก
ป�ญหาอย�างง�าย 

ใช)เหตุผล 
เชิงตรรกะใน 
การแก)ป�ญหา 
การอธิบาย  
การทํางาน 
การคาดการณ*
ผลลัพธ*จาก
ป�ญหาอย�างง�าย 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

- สถานะเริ่มต)น 
  ของ 
  การทํางาน 
  ท่ีแตกต�างกัน 
  จะให)ผลลัพธ* 
  ท่ีแตกต�างกัน 
 - ตัวอย�าง 
  ป�ญหา เช�น 
  เกม Sudoku 
  โปรแกรม   
  ทํานายตัวเลข 
  โปรแกรม 
  สร)างรูป 
  เรขาคณิตตาม 
  ค�าข)อมูลเข)า  
  การจัดลําดับ 
  การทํา 
  งานบ)าน 
  ในช�วงวันหยุด 
  จัดวางของ 
  ในครัว 

CS  ว4.2 ป5/2 
ออกแบบ 
และเขียน

โปรแกรมท่ีมีการใช)
เหตุผลเชิงตรรกะ
อย�างง�ายตรวจหา
ข)อผิดพลาด และ

แก)ไข 

- การออกแบบ 
  โปรแกรม 
  สามารถทําได)   
  โดยเขียน 
  เป!นข)อความ  
  หรือผังงาน 
- การออกแบบ 
  และเขียน 
  โปรแกรมท่ีมี 
  การตรวจสอบ 
  เง่ือนไข  
  ท่ีครอบคลุม 
  ทุกกรณี 
  เพ่ือให)ได) 
  ผลลัพธ*ท่ี 

- การออกแบบ 
  และการเขียน 
  โปรแกรมท่ีมี 
  การใช)เหตุผล 
  เชิงตรรกะ 
  อย�างง�าย 
- การตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  และการแก)ไข 

- ออกแบบ 
  และเขียน 
  โปรแกรม 
  ท่ีมีการใช) 
  เหตุผล 
  เชิงตรรกะ  
  อย�างง�าย 
- ตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด  
  และแก)ไข 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  ถูกต)อง 
  ตรงตาม  
  ความต)องการ 
- หากมี 
  ข)อผิดพลาด 
  ให)ตรวจสอบ 
  การทํางาน 
  ทีละคําสั่ง  
  เม่ือพบจุด 
  ท่ีทําให) 
  ผลลัพธ* 
  ไม�ถูกต)อง 
  ให)ทําการ 
  แก)ไขจนกว�า 
  จะได)ผลลัพธ* 
  ท่ีถูกต)อง  
- การฝ|ก 
  ตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  จากโปรแกรม 
  ของผู)อ่ืนจะ 
  ช�วยพัฒนา 
  ทักษะการหา 
  สาเหตุ 
  ของป�ญหา 
  ได)ดียิ่งข้ึน  
- ตัวอย�าง 
  โปรแกรม  
  เช�น  
  โปรแกรม 
  ตรวจสอบ 
  เลขคู� เลขค่ี  
  โปรแกรม 
  รับข)อมูล 
  น้ําหนัก 
  หรือส�วนสูง 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  แล)วแสดงผล 
  ความสมส�วน 
  ของร�างกาย 
  โปรแกรม 
  สั่งให)ตัวละคร 
  ทําตาม 
  เง่ือนไข 
  ท่ีกําหนด  
- ซอฟต*แวร* 
  ท่ีใช)ใน 
  การเขียน 
  โปรแกรม  
  เช�น Scratch,  
  logo 

ICT  ว4.2 ป5/3  
ใช)อินเทอร*เน็ต
ค)นหาข)อมูล 
ติดต�อสื่อสาร 

และทํางานร�วมกัน
ประเมิน 

ความน�าเชื่อถือ 
ของข)อมูล 

- การค)นหา 
  ข)อมูลใน 
  อินเทอร*เน็ต 
  และ 
  การพิจารณา 
  ผลการค)นหา  
- การติดต�อ 
  สื่อสารผ�าน 
  อินเทอร*เน็ต   
  เช�น อีเมล  
  บล็อก   
  โปรแกรม   
  สนทนา  
- การเขียน 
  จดหมาย 
  (บูรณาการกับ 
  วิชา 
  ภาษาไทย)  
- การใช) 
  อินเทอร*เน็ต   
  ในการ 
  ติดต�อสื่อสาร 

- การใช) 
  อินเทอร*เน็ต 
  ค)นหาข)อมูล  
  ติดต�อสื่อสาร 
  และทํางาน 
  ร�วมกัน 
- การประเมิน 
  ความน�าเชื่อถือ 
  ของข)อมูล 
   
 

- ใช) 
  อินเทอร*เน็ต   
  ค)นหาข)อมูล  
  ติดต�อสื่อสาร 
  และทํางาน 
  ร�วมกัน 
- ประเมิน 
  ความน�าเชื่อถือ 
  ของข)อมูล 

ทํางาน
ร�วมกัน 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  และทํางาน 
  ร�วมกัน เช�น 
  ใช)นัดหมายใน 
  การประชุม 
  กลุ�มประชา- 
  สัมพันธ* 
  กิจกรรม  
  ในห)องเรียน  
  การ 
  แลกเปลี่ยน 
  ความรู)  
  ความคิดเห็น 
  ในการเรียน  
  ภายใต) 
  การดูแล 
  ของครู 
- การประเมิน 
  ความ 
  น�าเชื่อถือ 
  ของข)อมูล  
  เช�น 
  เปรียบเทียบ  
  ความ 
  สอดคล)อง 
  สมบูรณ*  
  ของข)อมูลจาก 
  หลายแหล�ง 
  ต)นตอ 
  ของข)อมูล 
  ผู)เขียน วันท่ี 
  เผยแพร�ข)อมูล  
- ข)อมูลท่ีดี 
  ต)องมี 
  รายละเอียด 
  ครบทุกด)าน  
  เช�น ข)อดี 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  และข)อเสีย 
  ประโยชน* 
  และโทษ  

ICT  ว4.2 ป5/4 
รวบรวมประเมิน

นําเสนอข)อมูลและ
สารสนเทศตาม

วัตถุประสงค*โดยใช) 
ซอฟต*แวร* 

หรือบริการบน 
อินเทอร*เน็ต 

ท่ีหลากหลาย เพ่ือ
แก)ป�ญหาใน

ชีวิตประจําวัน 

- การรวบรวม 
  ข)อมูล 
  ประมวลผล  
  สร)าง 
  ทางเลือก 
  ประเมินผล  
  จะทําให)ได) 
  สารสนเทศ 
  เพ่ือใช)ใน 
  การแก)ป̂ญหา 
  หรือ 
  การตัดสินใจ  
  ได)อย�างมี 
  ประสิทธิภาพ  
- การใช) 
  ซอฟต*}แวร* 
  หรือบริการ 
  บน     
  อินเทอร*เน็ต 
  ท่ีหลากหลาย 
  ใน 
  การรวบรวม 
  ประมวลผล  
  สร)าง 
  ทางเลือก 
  ประเมินผล   
  นําเสนอ  
  จะช�วยให) 
  การแก)ป�ญหา 
  ทําได)อย�าง 
  รวดเร็ว  
  ถูกต)อง และ 
  แม�นยํา  

การรวบรวม  
การประเมิน 
การนําเสนอ 
ข)อมูล 
และสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค*
โดยใช)ซอฟต*แวร* 
หรือบริการบน 
อินเทอร*เน็ต 
ท่ีหลากหลาย 
เพ่ือแก)ป�ญหาใน
ชีวิตประจําวัน 

รวบรวม 
ประเมินนําเสนอ
ข)อมูลและ
สารสนเทศตาม
วัตถุประสงค*โดย
ใช) ซอฟต*แวร*
หรือบริการบน 
อินเทอร*เน็ต 
ท่ีหลากหลาย 
เพ่ือแก)ป�ญหาใน
ชีวิตประจําวัน 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

- ตัวอย�าง 
  ป�ญหา เช�น  
  ถ�ายภาพ 
  และสํารวจ   
  แผนท่ี 
  ในท)องถ่ิน  
  เพ่ือนําเสนอ 
  แนวทางใน 
  การจัดการ 
  พ้ืนท่ีว�าง 
  ให)เกิด 
  ประโยชน*  
  ทํา 
  แบบสํารวจ 
  ความคิดเห็น 
  ออนไลน* และ   
  วิเคราะห* 
  ข)อมูลนําเสนอ 
  ข)อมูลโดย 
  การใช) Blog  
  หรือ web  
  page 

DL  ว4.2 ป5/5  
ใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

อย�างปลอดภัย  
มีมารยาท เข)าใจ

สิทธิและหน)าท่ีของ
ตน เคารพ 

ในสิทธิของผู)อ่ืน 
แจ)งผู)เก่ียวข)อง 
เม่ือพบข)อมูล 
หรือบุคคลท่ีไม�

เหมาะสม 

- อันตรายจาก 
  การใช)งาน 
  และ 
  อาชญากรรม 
  ทาง 
  อินเทอร*เน็ต  
- มารยาทใน 
  การติดต�อ 
  สื่อสารผ�าน 
  อินเทอร*เน็ต 
  (บูรณาการ  
  กับวิชา 
  ท่ีเก่ียวข)อง) 

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย  
- มารยาทใน 
  การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- สิทธิและหน)าท่ี 
  ของตน สิทธิ 
  ของผู)อ่ืน 
- การแจ)ง 
  ผู)เก่ียวข)อง 
  เม่ือพบข)อมูล 

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย 
- เข)าใจสิทธิ 
  และหน)าท่ี 
  ของตน 
- เคารพในสิทธิ 
  ของผู)อ่ืน  
- แจ)งผู)เก่ียวข)อง 
  เม่ือพบข)อมูล 
  หรือบุคคลท่ีไม� 
  เหมาะสม 

- ใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ  
 อย�างมี   
  มารยาท  
- เคารพใน 
  สิทธ ิ
  ของผู)อ่ืน  
- แจ)ง 
  ผู)เก่ียวข)อง 
  เม่ือพบ 
  ข)อมูลหรือ 
  บุคคลท่ีไม� 
  เหมาะสม 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  หรือบุคคลท่ีไม� 
  เหมาะสม 

CS ประถม 
ศึกษา 
ปRท่ี 6 

ว4.2 ป6/1  
ใช)เหตุผลเชิง
ตรรกะ ในการ

อธิบาย 
และออกแบบ 

วิธีการแก)ป�ญหา 
ท่ีพบใน

ชีวิตประจําวัน 

- การแก)ป�ญหา 
  อย�างเป!น 
  ข้ันตอน 
  จะช�วยให) 
  แก)ป�ญหา 
  ได)อย�างมี 
  ประสิทธิภาพ 
– การใช)เหตุผล 
  เชิงตรรกะ 
  เป!นการนํา 
  กฎเกณฑ*  
  หรือเง่ือนไข  
  ท่ีครอบคลุม 
  ทุกกรณีมาใช) 
  พิจารณาใน 
  การแก)ป�ญหา 
– แนวคิดของ 
  การทํางาน 
  แบบวนซํ้า 
  และเง่ือนไข 
- การพิจารณา  
  กระบวนการ 
  ทํางานท่ีมี 
  การทํางาน 
  แบบวนซํ้า 
  หรือเง่ือนไข 
  เป!นวิธีการ 
  ท่ีจะช�วยให) 
  การออกแบบ 
  วิธีการ  
  แก)ป�ญหา 
  เป!นไปอย�างมี 
  ประสิทธิภาพ 
– ตัวอย�าง 

การใช)เหตุผล 
เชิงตรรกะใน 
การอธิบาย 
และออกแบบ
วิธีการแก)ป�ญหา 
ท่ีพบใน
ชีวิตประจําวัน 

ใช)เหตุผล 
เชิงตรรกะใน 
การอธิบาย 
และออกแบบ
วิธีการแก)ป�ญหา
ท่ีพบใน
ชีวิตประจําวัน 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  ป�ญหา เช�น 
  การค)นหา 
  เลขหน)า 
  ท่ีต)องการ 
  ให)เร็วท่ีสุด  
  การทายเลข   
  1-1,000,000 
  โดยตอบให)ถูก 
  ภายใน 20 
  คําถาม  
  การคํานวณ 
  เวลาใน 
  การเดินทาง 
  โดยคํานึงถึง  
  ระยะทาง 
  เวลา  
  จุดหยุดพัก 

CS  ว4.2 ป6/2 
ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย�างง�าย
เพ่ือแก)ป�ญหาใน 
ชีวิตประจําวัน

ตรวจหา 
ข)อผิดพลาด 

ของโปรแกรม  
และแก)ไข 

- การออกแบบ 
  โปรแกรม 
  สามารถทําได) 
  โดยเขียนเป!น 
  ข)อความ หรือ  
  ผังงาน  
- การออกแบบ 
  และเขียน 
  โปรแกรมท่ีมี 
  การใช)ตัวแปร  
  การวนซํ้า 
  การตรวจสอบ 
  เง่ือนไข  
- หากมี 
  ข)อผิดพลาด 
  ให)ตรวจสอบ 
  การทํางาน 
  ทีละคําสั่ง 
  เม่ือพบจุดท่ี 

- การออกแบบ 
  และการเขียน 
  โปรแกรม  
  อย�างง�าย 
  เพ่ือแก)ป�ญหาใน  
  ชีวิตประจําวัน 
- การตรวจหา  
  ข)อผิดพลาดของ 
  โปรแกรม 
  และการแก)ไข 

- ออกแบบ 
  และเขียน 
  โปรแกรม 
  อย�างง�าย 
  เพ่ือแก)ป�ญหา 
  ในชีวิต 
  ประจําวัน 
- ตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  ของโปรแกรม  
  และแก)ไข 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  ทําให)ผลลัพธ* 
  ไม�ถูกต)อง 
  ให)ทํา  
  การแก)ไข 
  จนกว�าจะได)  
  ผลลัพธ* 
  ท่ีถูกต)อง  
- การฝ|ก 
  ตรวจหา 
  ข)อผิดพลาด 
  จากโปรแกรม 
  ของผู)อ่ืน  
  จะช�วยพัฒนา 
  ทักษะการหา 
  สาเหตุ 
  ของป�ญหา 
  ได)ดียิ่งข้ึน 
 - ตัวอย�าง 
  ป�ญหา เช�น 
  โปรแกรมเกม 
  โปรแกรม 
  หาค�า ค.ร.น 
  เกมฝ|กพิมพ*  
- ซอฟต*แวร* 
  ท่ีใช)ใน  
  การเขียน 
  โปรแกรม  
  เช�น Scratch,  
  logo 

ICT  ว4.2 ป6/3  
ใช)อินเทอร*เน็ตใน
การค)นหาข)อมูล

อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

- การค)นหา 
  อย�างมี 
  ประสิทธิภาพ 
  เป!นการค)นหา   
  ข)อมูลท่ีได) 
  ตรงตาม 
  ความต)องการ 

การใช)
อินเทอร*เน็ตใน
การค)นหาข)อมูล 

ใช)อินเทอร*เน็ต
ในการค)นหา
ข)อมูลอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  ในเวลาท่ี 
  รวดเร็วจาก 
  แหล�งข)อมูล 
  ท่ีน�าเชื่อถือ 
  หลายแหล�ง 
  และข)อมูล 
  มีความ 
  สอดคล)องกัน 
- การใช)เทคนิค 
  การค)นหา 
  ข้ันสูง เช�น  
  การใช) 
  ตัวดําเนินการ 
  การระบุ 
  รูปแบบ 
  ของข)อมูล 
  หรือชนิด 
  ของไฟล* 
- การจัดลําดับ 
  ผลลัพธ*จาก 
  การค)นหาของ 
  โปรแกรม 
  ค)นหา  
- การเรียบเรียง  
  สรุป 
  สาระสําคัญ 
  (บูรณาการกับ 
  วิชา 
  ภาษาไทย) 

DL  ว4.2 ป6/4  
ใช)เทคโนโลยี

สารสนเทศ ทํางาน
ร�วมกัน 

อย�างปลอดภัย 
เข)าใจสิทธิ 

และหน)าท่ีของตน

- อันตรายจาก 
  การใช)งาน 
  และ 
  อาชญากรรม 
  ทาง 
  อินเทอร*เน็ต 

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ  
- การทํางาน 
  ร�วมกัน 
  อย�างปลอดภัย  

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ  
- ทํางานร�วมกัน 
  อย�างปลอดภัย  
- เข)าใจสิทธิ 
  และหน)าท่ี 
  ของตน 

- เคารพใน 
  สิทธ ิ
  ของผู)อ่ืน 
- แจ)ง 
  ผู)เก่ียวข)อง 
  เม่ือพบ 
  ข)อมูล 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

เคารพในสิทธิ 
ของผู)อ่ืน  

แจ)งผู)เก่ียวข)อง 
เม่ือพบข)อมูล 
หรือบุคคล 

ท่ีไม�เหมาะสม 

  แนวทางใน 
  การป̂องกัน  
- วิธีกําหนด 
  รหัสผ�าน  
- การกําหนด 
  สิทธิ์การใช) 
  งาน (สิทธิ์ใน 
  การเข)าถึง)  
- แนวทาง 
  การตรวจสอบ 
  และป̂องกัน 
  มัลแวร* 
- อันตราย 
  จากการติดต้ัง 
  ซอฟต*แวร* 
  ท่ีอยู�บน 
  อินเทอร*เน็ต 

- สิทธิและหน)าท่ี 
  ของตน  
- การเคารพสิทธิ 
  ของผู)อ่ืน  
- การแจ)ง 
  ผู)เก่ียวข)อง 
  เม่ือพบข)อมูล 
  หรือบุคคลท่ีไม� 
  เหมาะสม 

- เคารพในสิทธิ 
  ของผู)อ่ืน  
- แจ)งผู)เก่ียวข)อง 
  เม่ือพบข)อมูล 
  หรือบุคคลท่ีไม� 
  เหมาะสม 

  หรือบุคคล 
  ท่ีไม� 
  เหมาะสม 

CS มัธยม 
ศึกษา 
ปRท่ี 1 

ว4.2 ม1/1 
ออกแบบ

อัลกอริทึมท่ีใช)
แนวคิด 

เชิงนามธรรม  
เพ่ือแก)ป�ญหา 
หรืออธิบาย 

 การทํางานท่ีพบ
ในชีวิตจริง 

- แนวคิดเชิง  
  นามธรรม  
  เป!น 
  การประเมิน 
  ความสําคัญ 
  ของ  
  รายละเอียด 
  ของป�ญหา 
  แยกแยะ   
  ส�วนท่ีเป!น 
  สาระสําคัญ  
  ออกจาก 
  ส�วนท่ีไม�ใช� 
  สาระสําคัญ  
- ตัวอย�าง 
  ป�ญหา เช�น 
  ต)องการ 
  ปูหญ)า 
  ในสนาม 

การออกแบบ
อัลกอริทึมท่ีใช) 
แนวคิดเชิง
นามธรรม เพ่ือ
แก)ป�ญหาหรือ
อธิบายการทํางาน
ท่ีพบในชีวิตจริง 

ออกแบบ
อัลกอริทึมท่ีใช) 
แนวคิดเชิง
นามธรรม เพ่ือ
แก)ป�ญหาหรือ
อธิบาย  
การทํางานท่ีพบ
ในชีวิตจริง 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  ตามพ้ืนท่ี  
  ท่ีกําหนด 
  โดยหญ)า 
  หนึ่งผืน ขนาด  
  ความกว)าง 
  50 เซนติเมตร  
  ยาว 50 
  เซนติเมตร 
  จะใช) 
  หญ)าท้ังหมด 
  ก่ีผืน 

CS  ว4.2 ม1/2 
ออกแบบและเขียน
โปรแกรมอย�างง�าย 

เพ่ือแก)ป�ญหา 
ทางคณิตศาสตร*
หรือวิทยาศาสตร 

- การออกแบบ 
  และเขียน 
  โปรแกรมท่ีมี 
  การใช)ตัวแปร   
  เง่ือนไขวนซํ้า  
- การออกแบบ 
  อัลกอริทึม 
  เพ่ือแก)ป�ญหา 
  ทาง 
  คณิตศาสตร* 
  วิทยาศาสตร* 
  อย�างง�าย  
  อาจใช)แนวคิด 
  เชิงนามธรรม 
  ในการ 
  ออกแบบ 
  เพ่ือให) 
  การแก)ป�ญหา 
  มีประสิทธิภาพ 
- การแก)ป�ญหา 
  อย�างเป!น 
  ข้ันตอนจะช�วย 
  ให)แก)ป�ญหาได) 
  อย�างมี 
  ประสิทธิภาพ  

การออกแบบ 
และการเขียน
โปรแกรม  
อย�างง�าย เพ่ือ
แก)ป�ญหา 
ทางคณิตศาสตร*
หรือวิทยาศาสตร* 

ออกแบบ 
และเขียน
โปรแกรม 
อย�างง�าย เพ่ือ
แก)ป�ญหา 
ทางคณิตศาสตร*
หรือวิทยา
ศาสตร 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

- ซอฟต*แวร*ท่ีใช) 
  ในการเขียน 
  โปรแกรม เช�น  
  Scratch, 
  python, java,  
  c  
- ตัวอย�าง 
  โปรแกรม เช�น  
  โปรแกรม 
  สมการ 
  การเคลื่อนท่ี 
  โปรแกรม 
  คํานวณหา 
  พ้ืนท่ี  
  โปรแกรม 
  คํานวณดัชนี 
  มวลกาย 

ICT  ว4.2 ม1/3 
รวบรวมข)อมูลปฐม

ภูมิประมวลผล 
ประเมินผล 

นําเสนอข)อมูล 
และสารสนเทศ 

ตามวัตถุประสงค*
โดยใช)ซอฟต*แวร*

หรือบริการ 
บนอินเทอร*เน็ต 
ท่ีหลากหลาย 

- การรวบรวม 
  ข)อมูลจาก 
  แหล�งข)อมูล 
  ปฐมภูมิ 
  ประมวลผล 
  สร)างทางเลือก 
  ประเมินผล 
  จะทําให)ได) 
  สารสนเทศ 
  เพ่ือใช)ใน 
  การแก)ป�ญหา 
  หรือการ 
  ตัดสินใจ 
  ได)อย�างมี 
  ประสิทธิภาพ  
- การประมวล- 
  ผล เป!น 
  การกระทํากับ 
  ข)อมูล เพ่ือให) 

การรวบรวม
ข)อมูลปฐมภูมิ 
การประมวลผล 
การประเมินผล 
การนําเสนอ
ข)อมูลและ
สารสนเทศ  
ตามวัตถุประสงค*
โดยใช)ซอฟต*แวร*
หรือบริการ 
บนอินเทอร*เน็ต 
ท่ีหลากหลาย 

รวบรวมข)อมูล
ปฐมภูมิ 
ประมวลผล 
ประเมินผล 
นําเสนอข)อมูล
และสารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงค*
โดยใช) 
ซอฟต*แวร* 
หรือบริการบน
อินเทอร*เน็ต 
ท่ีหลากหลาย 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  ได)ผลลัพธ* ท่ีมี 
  ความหมาย 
  และมี 
  ประโยชน*ต�อ 
  การนําไปใช) 
  งาน สามารถ 
  ทําได)หลายวิธี 
  เช�น คํานวณ 
  อัตราส�วน 
  คํานวณ 
  ค�าเฉลี่ย การใช) 
  ซอฟต*แวร*หรือ 
  บริการบน 
  อินเทอร*เน็ต 
  ท่ีหลากหลาย  
  ในการรวบรวม 
  ประมวลผล 
  สร)างทางเลือก 
  ประเมินผล 
  นําเสนอ  
  จะช�วยให) 
  แก)ป�ญหาได) 
  อย�างรวดเร็ว  
  ถูกต)อง 
  และแม�นยํา 
 - ตัวอย�าง 
  ป�ญหา  
  เน)นบูรณาการ 
  กับวิชาอ่ืน เช�น     
  ต)มไข�ให)ตรงกับ 
  พฤติกรรม 
  การบริโภค  
  ค�าดัชนี 
  มวลกาย 
  ของคนใน 
  ท)องถ่ิน 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  การสร)างกราฟ 
  ผลการทดลอง 
  และวิเคราะห*  
  แนวโน)ม 

DL  ว4.2 ม1/4 ใช)
เทคโนโลยี
สารสนเทศ อย�าง
ปลอดภัย ใช)สื่อ
และแหล�งข)อมูล
ตามข)อกําหนดและ
ข)อตกลง 

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย  
  เช�น การ 
  ปกป̂อง 
  ความเป!น 
  ส�วนตัว 
  และอัตลักษณ*  
- การจัดการ 
  อัตลักษณ* เช�น 
  การต้ัง 
  รหัสผ�าน  
  การปกป̂อง 
  ข)อมูลส�วนตัว  
- การพิจารณา 
  ความเหมาะสม 
  ของเนื้อหา 
  เช�น ละเมิด 
  ความเป!น 
  ส�วนตัวผู)อ่ืน  
  อนาจาร 
  วิจารณ*ผู)อ่ืน 
  อย�าง 
  หยาบคาย  
- ข)อตกลง 
  ข)อกําหนดใน 
  การใช)สื่อ 
  หรือ 
  แหล�งข)อมูล 
  ต�าง ๆ เช�น 
  Creative  
  Commons 

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย  
- การใช)สื่อ 
  และแหล�งข)อมูล 
  ตามข)อกําหนด 
  และข)อตกลง 

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย  
- ใช)สื่อและ 
  แหล�งข)อมูล 
  ตามข)อกําหนด 
  และข)อตกลง 

- ใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�าง 
  ปลอดภัย  
- ใช)สื่อ 
  และ 
  แหล�งข)อมูล 
  ตาม 
  ข)อกําหนด 
  และ 
  ข)อตกลง 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

CS มัธยม 
ศึกษา 
ปRท่ี 2 

ว4.2 ม2/1 
ออกแบบ

อัลกอริทึมท่ีใช) 
แนวคิดเชิงคํานวณ
ในการแก)ป�ญหา
หรือการทํางาน 
ท่ีพบในชีวิตจริง 

- แนวคิด 
  เชิงคํานวณ 
- การแก)ป�ญหา 
  โดยใช)แนวคิด 
  เชิงคํานวณ  
- ตัวอย�างป�ญหา  
  เช�น การเข)า 
  แถวตามลําดับ 
  ความสูงให)เร็ว 
  ท่ีสุดจัด 
  เรียงเสื้อให) 
  หาได)ง�ายท่ีสุด 

การออกแบบ
อัลกอริทึมท่ีใช) 
แนวคิดเชิง
คํานวณใน 
การแก)ป�ญหา 
หรือการทํางาน 
ท่ีพบในชีวิตจริง 

ออกแบบ
อัลกอริทึมท่ีใช)
แนวคิด 
เชิงคํานวณใน
การแก)ป�ญหา
หรือการทํางาน 
ท่ีพบในชีวิตจริง 

 

CS  ว4.2 ม2/2 
ออกแบบและเขียน

โปรแกรม ท่ีใช)
ตรรกะและฟ�งก*ชัน 
ในการแก)ป�ญหา 

- ตัวดําเนินการ 
  บูลีน  
- ฟ�งก*ชัน  
- การออกแบบ 
  และเขียน 
  โปรแกรมท่ีมี 
  การใช)ตรรกะ 
  และฟ�งก*ชัน 
- การออกแบบ 
  อัลกอริทึม  
  เพ่ือแก)ป�ญหา  
  อาจใช)แนวคิด 
  เชิงคํานวณใน 
  การออกแบบ 
  เพ่ือให) 
  การแก)ป�ญหา 
  มีประสิทธิภาพ  
- การแก)ป�ญหา 
  อย�างเป!น 
  ข้ันตอนจะช�วย 
  ให)แก)ป�ญหา 
  ได)อย�างมี 
  ประสิทธิภาพ  

การออกแบบ 
และการเขียน
โปรแกรม ท่ีใช)
ตรรกะ 
และฟ�งก*ชันใน
การแก)ป�ญหา 

ออกแบบและ
เขียนโปรแกรม 
ท่ีใช)ตรรกะ 
และฟ�งก*ชันใน
การแก)ป�ญหา 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

- ซอฟต*แวร*ท่ีใช) 
  ในการเขียน 
  โปรแกรม เช�น 
  Scratch,  
  python, java,  
  c  
- ตัวอย�าง 
  โปรแกรม เช�น 
  โปรแกรม 
  ตัดเกรด  
  หาคําตอบ 
  ท้ังหมดของ 
  อสมการ 
  หลายตัวแปร 

ICT  ว4.2 ม2/3 
อภิปราย

องค*ประกอบ 
และหลักการ

ทํางานของระบบ 
คอมพิวเตอร* 

และเทคโนโลยี 
การสื่อสาร  

เพ่ือประยุกต* 
ใช)งาน 

หรือแก)ป�ญหา
เบ้ืองต)น 

- องค*ประกอบ 
  และหลักการ 
  ทํางาน 
  ของระบบ 
  คอมพิวเตอร*  
- เทคโนโลย ี
  การสื่อสาร  
- การประยุกต*ใช) 
  งาน และ 
  การแก)ป�ญหา 
  เบ้ืองต)น 

การอภิปราย
องค*ประกอบ 
และหลักการ
ทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร* 
และเทคโนโลยี
การสื่อสาร  
เพ่ือประยุกต*ใช)
งานหรือแก)ป�ญหา
เบ้ืองต)น 

อภิปราย
องค*ประกอบ
และหลักการ
ทํางานของระบบ
คอมพิวเตอร* 
และเทคโนโลยี
การสื่อสาร 
เพ่ือประยุกต*ใช)
งาน หรือ
แก)ป�ญหา
เบ้ืองต)น 

 

DL  ว4.2 ม2/4  
ใช)}เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

อย�างปลอดภัย  
มีความรับผิดชอบ 

สร)าง 
และแสดงสิทธิ์ 
ในการเผยแพร�

ผลงาน 

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย 
  โดยเลือก 
  แนวทางปฏิบัติ 
  เม่ือพบเนื้อหา 
  ท่ีไม�เหมาะสม 
  เช�น แจ)ง   
  รายงาน 
  ผู)เก่ียวข)อง   

-การใช)}เทคโนโลยี 
  สารสนเทศอย�าง  
  ปลอดภัย  
  มีความ 
  รับผิดชอบ  
- การสร)าง 
  และ 
  การแสดงสิทธิ์ 
  ในการเผยแพร� 
  ผลงาน 

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�าง  
  ปลอดภัย  
- สร)างและแสดง 
  สิทธิ์ใน 
  การเผยแพร� 
  ผลงาน 

ใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศ
อย�างมีความ
รับผิดชอบ 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  ป̂องกันการเข)า 
  มาของข)อมูล     
  ท่ีไม�เหมาะสม  
  ไม�ตอบโต) 
  ไม�เผยแพร�  
- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างมี 
  ความ   
  รับผิดชอบ เช�น  
  ตระหนักถึง 
  ผลกระทบใน 
  การเผยแพร� 
  ข)อมูล 
- การสร)าง 
  และแสดงสิทธิ 
  ความเป!น 
  เจ)าของผลงาน  
- การกําหนด 
  สิทธิ์การใช) 
  ข)อมูล 

CS มัธยม 
ศึกษา 
ปRท่ี 3 

ว4.2 ม3/1  
พัฒนา 

แอปพลิเคชัน 
ท่ีมีการบูรณาการ

กับวิชาอ่ืน 
อย�าง สร)างสรรค* 

- ข้ันตอน 
  การพัฒนา 
  แอปพลิเคชัน  
- Internet of  
  Things (IoT)  
- ซอฟต*แวร*ท่ีใช) 
  ในการพัฒนา 
  แอปพลิเคชัน 
  เช�น Scratch,  
  python, java,  
  c,  
  AppInventor  
- ตัวอย�าง 
  แอปพลิเคชัน 

การพัฒนา 
แอปพลิเคชันท่ีมี
การบูรณาการ 
กับวิชาอ่ืน 

พัฒนา 
แอปพลิเคชันท่ีมี
การบูรณาการ
กับวิชาอ่ืนอย�าง
สร)างสรรค* 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  เช�น โปรแกรม 
  แปลงสกุลเงิน  
  โปรแกรม 
  ผันเสียง 
  วรรณยุกต* 
  โปรแกรม 
  จําลองการแบ�ง 
  เซลล* ระบบ 
  รดน้ําอัตโนมัติ 

ICT  ว4.2 ม3/2 
รวบรวมข)อมูล
ประมวลผล
ประเมินผล 
นําเสนอ ข)อมูล
และสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค*
โดยใช) ซอฟต*แวร* 
หรือบริการบน
อินเทอร*เน็ตท่ี
หลากหลาย 

- การรวบรวม 
  ข)อมูลจาก 
  แหล�งข)อมูล 
  ปฐมภูมิ 
  และทุติยภูมิ 
  ประมวลผล  
  สร)างทางเลือก 
  ประเมินผล  
  จะทําให)ได) 
  สารสนเทศ    
  เพ่ือใช)ใน 
  การแก)ป�ญหา 
  หรือ 
  การตัดสินใจ 
  ได)อย�างมี 
  ประสิทธิภาพ  
- การประมวล- 
  ผล เป!นการ 
  กระทํากับ 
  ข)อมูลเพ่ือให)ได) 
  ผลลัพธ*ท่ีมี 
  ความหมาย 
  และมี 
  ประโยชน*ต�อ   
  การนําไปใช) 
  งาน  

การรวบรวม
ข)อมูล 
การประมวลผล 
การประเมินผล 
การนําเสนอ
ข)อมูลและ
สารสนเทศ 
ตามวัตถุประสงค*
โดยใช)ซอฟต*แวร* 
หรือบริการบน
อินเทอร*เน็ต 
ท่ีหลากหลาย 

รวบรวมข)อมูล
ประมวลผล
ประเมินผล 
นําเสนอ ข)อมูล
และสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค*
โดยใช)ซอฟต*แวร* 
หรือบริการบน
อินเทอร*เน็ต 
ท่ีหลากหลาย 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

- การใช) 
  ซอฟต*แวร*หรือ 
  บริการบน 
  อินเทอร*เน็ต 
  ท่ีหลากหลาย  
  ในการรวบรวม 
  ประมวลผล  
  สร)างทางเลือก 
  ประเมินผล 
  นําเสนอ  
  จะช�วยให) 
  แก)ป�ญหาได) 
  อย�างรวดเร็ว 
  ถูกต)อง 
  และแม�นยํา  
- ตัวอย�างป�ญหา 
  เช�น การเลือก 
  โปรโมชัน 
  โทรศัพท* 
  ให)เหมาะกับ 
  พฤติกรรม 
  การใช)งาน  
  สินค)าเกษตร 
  ท่ีต)องการ 
  และสามารถ 
  ปลูกได)ใน 
  สภาพดิน 
  ของท)องถ่ิน 

DL  ว4.2 ม3/3 
ประเมิน 

ความน�าเชื่อถือ
ของข)อมูล 

วิเคราะห*สื่อ  
และผลกระทบจาก
การให)ข�าวสารท่ีผิด 

- การประเมิน 
  ความน�าเชื่อถือ 
  ของข)อมูล เช�น 
  ตรวจสอบ 
  และยืนยัน 
  ข)อมูล โดย 
  เทียบเคียงจาก  
  ข)อมูล 

- การประเมิน 
  ความน�าเชื่อถือ 
  ของข)อมูล  
- การวิเคราะห*สื่อ  
  และผลกระทบ 
  จากการให) 
  ข�าวสารท่ีผิด 

- ประเมิน 
  ความน�าเชื่อถือ 
  ของข)อมูล  
- วิเคราะห*สื่อ  
  และผลกระทบ 
  จากการให) 
  ข�าวสารท่ีผิด 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

เพ่ือการใช)งาน 
อย�างรู)เท�าทัน 

  หลายแหล�ง 
  แยกแยะข)อมูล 
  ท่ีเป!น  
  ข)อเท็จจริง 
  และข)อคิดเห็น 
  หรือใช) 
  PROMPT  
- การสืบค)นหา 
  แหล�งต)นตอ 
  ของข)อมูล  
- เหตุผลวิบัต ิ
  (logical 
  fallacy)  
- ผลกระทบจาก 
  ข�าวสาร 
  ท่ีผิดพลาด 
- การรู)เท�าทันสื่อ 
  เช�น  
  การวิเคราะห* 
  ถึงจุดประสงค* 
  ของข)อมูล และ 
  ผู)ให)ข)อมูล 
  ตีความ 
  แยกแยะ 
  เนื้อหาสาระ 
  ของสื่อ เลือก  
  แนวปฏิบัติได) 
  อย�างเหมาะสม 
  เม่ือพบข)อมูล 
  ต�าง ๆ 

  เพ่ือการใช)งาน 
  อย�างรู)เท�าทัน 

  เพ่ือการใช)งาน 
  อย�างรู)เท�าทัน 

DL  ว4.2 ม3/4  
ใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

อย�างปลอดภัย 
และมี 

ความรับผิดชอบต�อ

- การใช)  
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย  
  เช�น การทํา 
  ธุรกรรม 

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างปลอดภัย 
- การใช) 
  เทคโนโลย ี

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ  
  อย�างปลอดภัย 
  และมี 
  ความ 
  รับผิดชอบต�อ 

- ใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ  
  อย�างมี 
  ความ 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

สังคม ปฏิบัติตาม
กฎหมายเก่ียวกับ 

คอมพิวเตอร*  
ใช)ลิขสิทธิ์ของผู)อ่ืน

โดยชอบธรรม 

  ออนไลน* 
  การซ้ือสินค)า  
  ซ้ือซอฟต*แวร* 
  ค�าบริการ 
  สมาชิก 
  ซ้ือไอเท็ม  
- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  อย�างมี 
  ความ 
  รับผิดชอบ เช�น  
  ไม�สร)าง 
  ข�าวลวง  
  ไม�แชร*ข)อมูล 
  โดยไม� 
  ตรวจสอบ 
  ข)อเท็จจริง  
- กฎหมาย 
  เก่ียวกับ 
  คอมพิวเตอร*  
- การใช)ลิขสิทธิ์   
  ของผู)อ่ืน 
  โดยชอบธรรม  
  (fair use) 

  สารสนเทศ 
  อย�าง 
  ความรับผิดชอบ 
  ต�อสังคม  
- การปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 
  เก่ียวกับ  
  คอมพิวเตอร*  
- การใช)ลิขสิทธิ์ 
  ของผู)อ่ืน 
  โดยชอบธรรม 

  สังคม ปฏิบัติ 
  ตามกฎหมาย 
  เก่ียวกับ  
  คอมพิวเตอร*  
  ใช)ลิขสิทธิ์  
  ของผู)อ่ืน 
  โดยชอบธรรม 

  รับผิดชอบ 
  ต�อสังคม  
- ปฏิบัติตาม 
  กฎหมาย 
  เก่ียวกับ  
 คอมพิวเตอร*  
- ใช)ลิขสิทธิ์  
  ของผู)อ่ืน 
  โดย 
  ชอบธรรม 

CS 
ICT 
DL 

มัธยม 
ศึกษา 
ปRท่ี 4 

ว4.2 ม4/1 
ประยุกต*ใช)แนวคิด

เชิงคํานวณ  
ในการพัฒนา
โครงงานท่ีมี 

การบูรณาการกับ
วิชาอ่ืน 

อย�างสร)างสรรค*
และเชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริง 

- การพัฒนา 
  โครงงาน  
- การนําแนวคิด 
  เชิงคํานวณไป 
  พัฒนา 
  โครงงาน 
  ท่ีเก่ียวกับชีวิต 
  ประจําวัน เช�น  
  การจัดการ 
  พลังงาน  
  อาหาร  

- การประยุกต*ใช) 
  แนวคิด 
  เชิงคํานวณ  
  ในการพัฒนา 
  โครงงานท่ีมี 
  การบูรณาการ 
  กับวิชาอ่ืน 
  และเชื่อมโยงกับ 
  ชีวิตจริง 

- ประยุกต*ใช)  
  แนวคิด 
  เชิงคํานวณ  
  ในการพัฒนา 
  โครงงานท่ีมี 
  การบูรณาการ 
  กับวิชาอ่ืน 
  อย�าง 
  สร)างสรรค*และ 
  เชื่อมโยงกับ 
  ชีวิตจริง 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  การเกษตร 
  การตลาด  
  การค)าขาย  
  การทําธุรกรรม 
  สุขภาพและ 
  สิ่งแวดล)อม 
- ตัวอย�าง 
  โครงงาน เช�น 
  ระบบดูแล 
  สุขภาพระบบ 
  อัตโนมัติ 
  ควบคุม 
  การปลูกพืช  
  ระบบจัด 
  เส)นทาง 
  การขนส�ง 
  ผลผลิต 
  ระบบแนะนํา 
  การใช)งาน 
  ห)องสมุดท่ีมี 
  การโต)ตอบกับ 
  ผู)ใช)  
  และเชื่อมต�อ 
  กับฐานข)อมูล 

CS 
ICT 
DL 

มัธยม 
ศึกษา 
ปRท่ี 5 

ว4.2 ม5/1 
รวบรวมวิเคราะห*

ข)อมูลและใช)
ความรู) 

ด)านวิทยาการ 
คอมพิวเตอร*  

สื่อดิจิทัล
เทคโนโลยี

สารสนเทศใน 
การแก)ป�ญหา 
หรือเพ่ิมมูลค�า
ให)กับบริการ 

- การนําความรู) 
  ด)านวิทยาการ 
  คอมพิวเตอร*  
  สื่อดิจิทัล และ 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศมา 
  ใช)แก)ป�ญหากับ 
  ชีวิตจริง  
- การเพ่ิมมูลค�า 
  ให)บริการหรือ 
  ผลิตภัณฑ*  

- การรวบรวม  
  และการ 
  วิเคราะห*ข)อมูล 
- การใช)ความรู) 
  ด)านวิทยาการ  
  คอมพิวเตอร*   
  สื่อดิจิทัล 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศใน 
  การแก)ป�ญหา 
  หรือเพ่ิมมูลค�า 
  ให)กับบริการ 

- รวบรวม  
  วิเคราะห* 
  ข)อมูล  
- ใช)ความรู) 
  ด)านวิทยาการ  
  คอมพิวเตอร*  
  สื่อดิจิทัล 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศใน 
  การแก)ป�ญหา 
  หรือเพ่ิมมูลค�า 
  ให)กับบริการ 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

หรือผลิตภัณฑ*ท่ีใช)
ในชีวิตจริง 

อย�างสร)างสรรค* 

- การเก็บข)อมูล 
  และ 
  การจัดเตรียม 
  ข)อมูลให)พร)อม 
  กับการ 
  ประมวลผล  
- การวิเคราะห* 
  ข)อมูลทางสถิติ 
 - การประมวล- 
  ผลข)อมูล และ 
  เครื่องมือ  
- การทําข)อมูล 
  ให)เป!นภาพ 
  (data  
  visualization)   
  เช�น bar  
  chart,  
  scatter,  
  histogram  
- การเลือกใช) 
  แหล�งข)อมูล  
  เช�น 
  data.go.th,  
  wolfram  
  alpha,  
  OECD.org,  
  ตลาด 
  หลักทรัพย*, *  
  world  
  economic  
  forum  
- คุณค�า 
  ของข)อมูล 
  และกรณีศึกษา 

  หรือผลิตภัณฑ*ท่ี 
  ใช)ในชีวิตจริง 

  หรือผลิตภัณฑ* 
  ท่ีใช)ในชีวิตจริง 
  อย�าง 
  สร)างสรรค* 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

- กรณีศึกษา 
  และวิธีการ 
  แก)ป�ญหา  
- ตัวอย�างป�ญหา  
  เช�น รูปแบบ  
  ของบรรจุภัณฑ* 
  ท่ีดึงดูด 
  ความสนใจ 
  และตรงตาม 
  ความต)องการ 
  ผู)ใช)ในแต�ละ 
  ประเภท    
  การกําหนด 
  ตําแหน�งป̂าย 
  รถเมล*เพ่ือลด 
  เวลาเดินทาง  
  และป�ญหา 
  การจราจร 
  สํารวจ 
  ความต)องการ 
  รับประทาน 
  อาหารใน 
  ชุมชน 
  และเลือกขาย 
  อาหารท่ีจะได) 
  กําไรสูงสุด     
  ออกแบบ 
  รายการอาหาร  
  7 วันสําหรับ 
  ผู)ป]วย 
  เบาหวาน 

CS 
ICT 
DL 

มัธยม 
ศึกษา 
ปRท่ี 6 

ว4.2 ม6/1  
ใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศใน 
การนําเสนอ 

และแบ�งป�นข)อมูล

- การนําเสนอ 
  และแบ�งป�น 
  ข)อมูล เช�น 
  การเขียน 
  บล็อก  

- การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศใน 
  การนําเสนอ 
  และแบ�งป�น 

- ใช)เทคโนโลย ี
  สารสนเทศใน 
  การนําเสนอ 
  และแบ�งป�น 
  ข)อมูลอย�าง 

- ใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  ในการ 
  นําเสนอ 
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วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

อย�างปลอดภัย  
มีจริยธรรม 

และวิเคราะห* 
การเปลี่ยนแปลง 

เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีผล
ต�อการดําเนินชีวิต

อาชีพ สังคม  
และวัฒนธรรม 

  อัปโหลดวิดีโอ  
  ภาพ อินโฟ 
  กราฟvก  
- การนําเสนอ 
  และแบ�งป�น 
  ข)อมูล 
  อย�างปลอดภัย  
  เช�น  
  ระมัดระวัง 
  ผลกระทบ 
  ท่ีตามมา เม่ือมี 
  การแบ�งป�น 
  ข)อมูล หรือ 
  เผยแพร�ข)อมูล  
  ไม�สร)าง 
  ความเดือดร)อน 
  ต�อตนเอง 
  และผู)อ่ืน    
- จริยธรรมใน 
  การใช) 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ   
- เทคโนโลย ี
  เกิดใหม�  
  แนวโน)ม 
  ในอนาคต 
  การ 
  เปลี่ยนแปลง 
  ของเทคโนโลยี  
- นวัตกรรมหรือ 
  เทคโนโลย ี
  ด)านต�าง ๆ  
  ท่ีเก่ียวข)องกับ 
  ชีวิตประจําวัน 
– อาชีพเก่ียวกับ 

  ข)อมูลอย�าง 
  ปลอดภัย  
  มีจริยธรรม  
- การวิเคราะห* 
  การ 
  เปลี่ยนแปลง  
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
  ท่ีมีผลต�อ 
  การดําเนินชีวิต 
  อาชีพ สังคม  
  และวัฒนธรรม 

  ปลอดภัย  
  มีจริยธรรม  
- วิเคราะห* 
  การ 
  เปลี่ยนแปลง  
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศท่ีมี 
  ผลต�อ 
  การดําเนินชีวิต 
  อาชีพ สังคม  
  และวัฒนธรรม 

  และแบ�งป�น 
  ข)อมูล 
  อย�างมี 
  จริยธรรม 
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ทักษะ ความรู)และประสบการณ* ถ)าสถานศึกษาใดต)องการมุ�งเน)นพัฒนาความรู)และทักษะของผู)เรียนอย�างเข)มข)น
สามารถเพ่ิมเวลาเรียนได) 

วิทยาการ
คํานวณ 

ช้ัน ตัวช้ีวัด 
สาระ 

การเรียนรู� 
ความรู� การแสดงออก 

คุณ 
ลักษณะ 

  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- ผลกระทบของ 
  เทคโนโลย ี
  สารสนเทศต�อ 
  การดําเนินชีวิต  
  อาชีพ สังคม 
  และวัฒนธรรม 

 
การวางแผนการจัดการเรียนรู�สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
 สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เน)นพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการแก)ป�ญหา และนําความรู) 
ด)านวิทยาการคํานวณ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช)แก)ป�ญหามากกว�าเรียนรู)เพ่ือเป!นผู)ใช)งาน สําหรับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู)และสาระการเรียนรู)ท่ีกําหนดข้ึน เป!นข)อกําหนดข้ันตํ่า โดยสามารถเพ่ิมเติมรายละเอียดอ่ืน 
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา สภาพแวดล)อมของผู)เรียนและคุณลักษณะของผู)เรียน  
 การนําสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) มาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือนําไปสู�การออกแบบแผน 
การจัดการเรียนรู) มีสิ่งท่ีควรคํานึงถึง ดังนี้  
 ความต�อเนื่องในการเรียนรู� (Progression) การออกแบบการจัดการเรียนรู) ต)องพิจารณาถึงการจัด
หลักสูตรในภาพรวม ตลอดระยะเวลาท่ีผู)เรียนอยู�ในหลักสูตรของแต�ละสถานศึกษา รวมถึงรอยต�อระหว�างการเปลี่ยน
ระดับการศึกษา ซ่ึงแต�ละสถานศึกษาอาจกําหนดสาระการเรียนรู) ท่ีแตกต�างกัน ทําให)ผู)เรียนมีพ้ืนฐานท่ีต�างกัน
สถานศึกษาจึงควรจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานให)แก�ผู)เรียนในแต�ละชั้นปR การเลือกเนื้อหาหรือกิจกรรมควรกําหนดให)
สอดคล)องกับป�ญหาโจทย* กิจกรรมในวิชาอ่ืนท่ีผู)เรียนกําลังศึกษา หรือเนื้อหาท่ีเก่ียวข)องกับวิชาชีพจะช�วยทําให)ผู)เรียน
เห็นความเชื่อมโยงของความรู)ชัดเจนข้ึน  
 การออกแบบการจัดการเรียนรู� (Scheme of Work) แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู) สามารถ
ทําได)หลายรูปแบบ เช�น การออกแบบจากบนลงล�าง (Top down) เป!นการออกแบบการจัดการเรียนรู) โดยเริ่มจาก
มาตรฐานการเรียนรู)/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู) สาระการเรียนรู) จากนั้นจึงออกแบบแผนการจัดการเรียนรู) การออกแบบ
จากล�างข้ึนบน (Bottom up) เป!นการออกแบบการจัดการเรียนรู) โดยเริ่มจากหน�วยการเรียนรู)หรือโครงงาน โดย
กําหนดธีมสําหรับแต�ละระดับชั้น จากนั้นพิจารณา ถึงตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู) และสาระการเรียนรู)ท่ีเก่ียวข)องท่ีผู)เรียน
จะต)องนํามาใช)ในการทําโครงงาน การออกแบบจากแผนสําเร็จรูป (Off the shelf) เป!นการนําแผนการจัดการเรียนรู)  
ท่ีมีอยู�แล)วมาประยุกต*ใช)ให)เข)ากับบริบทในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู)ของโรงเรียน นอกจากนี้ อาจใช) 
การออกแบบโดยเน)นผู)เรียนเป!นสําคัญ (Student-centered) การออกแบบโดยใช)คําถาม (Enquiry-based) โดยให) 
นักเรียนทําโครงงานจากหัวข)อท่ีสนใจ หรือการต้ังคําถามเพ่ือให)ได)แนวทางในการแก)ป�ญหา อย�างไรก็ตามการออกแบบ
นี้ต)องส�งผลให)ผู)เรียนบรรลุตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู)ตามท่ีกําหนด การวัดและประเมินผลการเรียนรู) (Assessment) 
สถานศึกษาจะต)องกําหนดการวัดและประเมินผล โดยมีเกณฑ*การประเมินท่ี สอดคล)องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู) และ 
มีความชัดเจน  
 เวลาเรียน (Timings) การกําหนดโครงสร)างเวลาในการจัดการเรียนรู)สําหรับแต�ละชั้นปR ให)คํานึงถึงกรอบ
เวลาท่ีระบุไว) สาระนี้ต)องการเวลาในการฝ|กทักษะจึงควรกําหนดเวลาในการ  
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59 
สาระการเรียนรู� สาระที่ 4 เทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ว 4.2 แนวคิดเชิงคํานวณ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการรู�เท�าทันและมีจริยธรรม 

 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

การแก)ป�ญหา 
อย�างง�ายโดยใช)  
- การลองผิดลองถูก  
- การเปรียบเทียบ 

        

การแสดงลําดับ
ขั้นตอนการทํางาน 
หรือการแก)ป�ญหา
อย�างง�าย โดยใช)
ภาพสัญลักษณ*  
หรือข)อความ 

การแสดงลําดับ
ขั้นตอน 

การทํางาน 
หรือ 

การแก)ป�ญหา
อย�างง�าย  

โดยใช)ภาพ 
สัญลักษณ* 

หรือข)อความ 

       

  การแสดง
อัลกอริทึม 

ในการทํางาน 
หรือการแก)ป�ญหา
อย�างง�าย โดยใช)
ภาพสัญลักษณ*
หรือข)อความ 

   การออกแบบ
อัลกอริทึม 
ที่ใช)แนวคิด 
เชิงนามธรรม 
เพื่อแก)ป�ญหา
หรืออธิบาย 

การทํางานที่พบ
ในชีวิตจริง 

การออกแบบ
อัลกอริทึม 
ที่ใช)แนวคิด
เชิงคํานวณ

ใน 
การแก)ป�ญหา

หรือ 
การทํางาน 
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60 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

ที่พบใน 
ชีวิตจริง 

   การใช)เหตุผล
เชิงตรรกะใน
การแก)ป�ญหา 
การอธิบาย  
การทํางาน  

การคาดการณ*
ผลลัพธ* 

จากป�ญหา
อย�างง�าย 

การใช)เหตุผล
เชิงตรรกะใน
การแก)ป�ญหา 
การอธิบาย 

การทํางานการ
คาดการณ*
ผลลัพธ* 

จากป�ญหา
อย�างง�าย 

การใช)เหตุผล
เชิงตรรกะใน
การอธิบาย 

และออกแบบ
วิธีการ

แก)ป�ญหา 
ที่พบใน

ชีวิตประจําวัน 

   

การเขียนโปรแกรม
อย�างง�าย โดยใช)
ซอฟต*แวร*หรือสื่อ 

การเขียน
โปรแกรม 
อย�างง�าย 
โดยใช)

ซอฟต*แวร* 
หรือสื่อ 

การเขียน
โปรแกรม 

อย�างง�าย โดยใช)
ซอฟต*แวร*หรือสื่อ 

การออกแบบ
และการเขียน

โปรแกรม อย�าง
ง�ายโดยใช)
ซอฟต*แวร* 
หรือสื่อ 

การออกแบบ
และการเขียน
โปรแกรมที่มี
การใช)เหตุผล
เชิงตรรกะ
อย�างง�าย 

การออกแบบ
และการเขียน

โปรแกรม 
อย�างง�าย 

เพื่อแก)ป�ญหา
ในชีวิต 

ประจําวัน 

การออกแบบ
และการเขียน
โปรแกรมอย�าง

ง�าย 
เพื่อแก)ป�ญหา 

ทาง
คณิตศาสตร*

หรือ
วิทยาศาสตร* 

การออกแบบ
และการเขียน
โปรแกรมที่ใช)

ตรรกะ 
และฟ�งก*ชัน

ในการ
แก)ป�ญหา 

 

 การตรวจหา
ข)อผิดพลาด

ของโปรแกรม 

การตรวจหา
ข)อผิดพลาดของ

โปรแกรม 

การตรวจหา
ข)อผิดพลาด

และการแก)ไข 

การตรวจหา
ข)อผิดพลาด

และการแก)ไข 

การตรวจหา 
ข)อผิดพลาด

ของโปรแกรม
และการแก)ไข 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

  การใช)
อินเทอร*เน็ต
ค)นหาความรู) 

การใช)
อินเทอร*เน็ต
ค)นหาความรู) 

 

การใช)
อินเทอร*เน็ต
ค)นหาข)อมูล 
ติดต�อสื่อสาร 
และทํางาน

ร�วมกัน 

การใช)
อินเทอร*เน็ต 
ในการค)นหา

ข)อมูล 

   

        การพัฒนา  
แอปพลิเคชัน 
ที่มีการบูรณา
การกับวิชาอื่น 

   การประเมิน 
ความน�าเชื่อถือ 

ของข)อมูล 

การประเมิน
ความ

น�าเชื่อถือ 
ของข)อมูล 

    

การใช)เทคโนโลยี 
ในการสร)าง จัดเก็บ 
เรียกใช)ข)อมูลตาม

วัตถุประสงค* 

การใช)
เทคโนโลยีใน

การสร)าง  
จัดหมวดหมู� 
ค)นหา จัดเก็บ

เรียกใช) 
ข)อมูลตาม

วัตถุประสงค* 

       

  การรวบรวมการ
ประมวลผลการ

การรวบรวม 
การประเมิน

การรวบรวม  
การประเมิน 

 การรวบรวม
ข)อมูลปฐมภูมิ 

 การรวบรวม
ข)อมูล  
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

นําเสนอข)อมูล
โดยใช) ซอฟต*แวร*
ตามวัตถุประสงค* 

การนําเสนอ 
ข)อมูลและ
สารสนเทศ 

โดยใช)
ซอฟต*แวร* 

ที่หลากหลาย 
เพื่อแก)ป�ญหา

ในชีวิต 
ประจําวัน 

การนําเสนอ 
ข)อมูลและ
สารสนเทศ

ตาม
วัตถุประสงค*

โดยใช)
ซอฟต*แวร* 

หรือบริการบน
อินเทอร*เน็ต 
ที่หลากหลาย  
เพื่อแก)ป�ญหา

ในชีวิต 
ประจําวัน 

การประมวลผล 
การประเมินผล 
การนําเสนอ
ข)อมูลและ

สารสนเทศตาม
วัตถุประสงค*

โดยใช) 
ซอฟต*แวร*  
หรือบริการ 

บนอินเทอร*เน็ต
ที่หลากหลาย 

การประมวลผล 
การประเมินผล 
การนําเสนอ
ข)อมูลและ

สารสนเทศตาม
วัตถุประสงค*

โดยใช) 
ซอฟต*แวร*  
หรือบริการ 

บนอินเทอร*เน็ต
ที่หลากหลาย 

        - การประเมิน 
  ความ 
  น�าเชื่อถือ 
  ของข)อมูล 
-การวิเคราะห* 
  สื่อและผล 
  จากการให) 
  ข�าวสารที่ผิด 
  เพื่อการใช) 
  งานอย�าง 
  รู)เท�าทัน 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

       การอภิปราย
องค*ประกอบ
และหลักการ

ทํางาน 
ของระบบ

คอมพิวเตอร*
และ

เทคโนโลยี
การสื่อสาร  

เพื่อประยุกต* 
ใช)งาน หรือ
แก)ป�ญหา
เบื้องต)น 

 

การใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศอย�าง

ปลอดภัย 

การใช)
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย�างปลอดภัย 

การใช)เทคโนโลยี
สารสนเทศอย�าง

ปลอดภัย 

- การใช) 
  เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 
  อย�าง   
  ปลอดภัย 
- สิทธิและ 
  หน)าที่ 
  ของตน สิทธิ 
  ของผู)อื่น 
- การแจ)ง 
  ผู)เกี่ยวข)อง 

- การใช) 
  เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 
  อย�าง 
  ปลอดภัย 
- มารยาทใน 
  การใช) 
  เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 
- สิทธิและ 

- การใช)     
  เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 
- การทํางาน 
  ร�วมกัน 
  อย�าง 
  ปลอดภัย 
- สิทธ ิ
  และหน)าที่ 
  ของตน 
- การเคารพ   

การใช)
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

อย�างปลอดภัย 

- การใช) 
  เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 
  อย�าง  
  ปลอดภัย  
  มีความ 
  รับผิดชอบ 
- การสร)าง 
  และ 
  การแสดง 
  สิทธิ์ในการ 

- การใช) 
  เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 
  อย�าง  
  ปลอดภัย  
- การใช) 
  เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 
  อย�างมี 
  ความ 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

  เมื่อพบข)อมูล 
  หรือบุคคล 
  ที่ไม� 
  เหมาะสม 

  หน)าที่ 
  ของตน สิทธิ 
  ของผู)อื่น 
- การแจ)ง 
  ผู)เกี่ยวข)อง 
  เมื่อพบ 
  ข)อมูล 
  หรือบุคคล 
  ที่ไม� 
  เหมาะสม 

  สิทธิของผู)อื่น 
- การแจ)ง 
  ผู)เกี่ยวข)อง 
  เมื่อพบข)อมูล 
  หรือบุคคล 
  ที่ไม�เหมาะสม 

  เผยแพร� 
  ผลงาน 

  รับผิดชอบ 
  ต�อสังคม 
- การปฏิบัติ 
  ตามกฎหมาย 
  เกี่ยวกับ  
  คอมพิวเตอร* 
- การใช)ลิขสิทธิ์ 
  ของผู)อื่น 
  โดยชอบธรรม 

การปฏิบัติตาม 
ข)อตกลงใน 

การใช)คอมพิวเตอร*
ร�วมกัน 

การปฏิบัติตาม 
ข)อตกลงใน 

การใช)
คอมพิวเตอร*

ร�วมกัน 

การปฏิบัติตาม
ข)อตกลงใน 

การใช) 
อินเทอร*เน็ต 

   การใช)สื่อและ
แหล�งข)อมูล

ตามข)อกําหนด
และข)อตกลง 

  

การดูแลรักษา
อุปกรณ*เบื้องต)น 

การดูแลรักษา
อุปกรณ* 
เบื้องต)น 

       

การใช)งาน 
อย�างเหมาะสม 

การใช)งาน 
อย�างเหมาะสม 

       

 
 
 
 



เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ: สําหรับครู | 65 

65 
ม.4 ม.5 ม.6 

การประยุกต*ใช)แนวคิดเชิงคํานวณ ในการพัฒนา
โครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่น 

และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

  

 - การรวบรวม และการวิเคราะห*ข)อมูล 
- การใช)ความรู)ด)านวิทยาการ คอมพิวเตอร*  
  สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก)ป�ญหา 
  หรือเพิ่มมูลค�าให)กับบริการหรือผลิตภัณฑ*ที่ใช) 
  ในชีวิตจริง 

 

  - การใช)เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและแบ�งป�น 
  ข)อมูลอย�างปลอดภัย มีจริยธรรม 
- การวิเคราะห*การเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผล 
  ต�อการดําเนินชีวิตอาชีพ สังคม และวัฒนธรรม 
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การจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ 
 การพัฒนาผู)เรียนให)สามารถสร)างองค*ความรู)ได)ด)วยตนเองอย�างมีประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนรู)สาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ผู)สอนอาจใช)วิธีการต�อไปนี้ 
   1. ส�งเสริมการเรียนแบบเพ่ือนสอนเพ่ือน เม่ือผู)เรียนแก)โจทย*ป�ญหาหรือทํางานท่ีได)รับมอบหมายเสร็จก�อน
ผู)อ่ืน อาจให)ผู)เรียนช�วยอธิบายแลกเปลี่ยนวิธีการหรือนําเสนองานของตนเองให)เพ่ือนฟ�ง 
 2. ส�งเสริมการใช�ความคิดสร�างสรรค'ในการสร�างช้ินงาน ควรเปvดโอกาสให)ผู)เรียนได)เรียนรู)การใช)
เทคโนโลยีสารสนเทศสร)างสรรค*ชิ้นงาน อย�างมีประสิทธิภาพ เช�น งานนําเสนอ เว็บไซต* วีดิทัศน* โครงงาน ท่ีส�งเสริมให)
ผู)เรียนใช)ความคิดสร)างสรรค* ไม�ตีกรอบปvดก้ันแนวคิดในการสร)างชิ้นงาน 
   3. ส�งเสริมให�ผู�เรียนเผยแพร�ส่ือการเรียนรู� การเปvดโอกาสให)ผู)เรียนได)เผยแพร�สิ่งท่ีได)เรียนรู)ให)กับผู)อ่ืนผ�าน
การนําเสนอหน)าชั้นเรียน การเขียนบันทึก การเขียนบล็อก จะช�วยให)ผู)เรียนเข)าใจและพัฒนาการรู)ดิจิทัล ได)ดียิ่งข้ึนและ
ยังส�งเสริมการสร)างจิตสํานึกในการแบ�งป�นความรู)ให)แก�ผู)อ่ืน   
 4. ให�ผู�เรียนทํางานเดี่ยวและงานกลุ�ม การกําหนดภาระงานให)แก�ผู)เรียน ควรมีท้ังงานเด่ียวและงานกลุ�ม
การทํางานเด่ียวเพ่ือให)ผู)เรียนมีโอกาสฝ|กฝนพัฒนา พัฒนาทักษะสร)างความเข)าใจและสร)างสรรค*ผลงานด)วยตนเองส�วน
การทํางานเป!นกลุ�ม จะช�วยให)ผู)เรียนได)ฝ|กทักษะการสื่อสารและการทํางานร�วมกับผู)อ่ืน  
 5. ให�ผู�เรียนสร�างช้ินงานท่ีเช่ือมโยงกับสถานการณ' ในกําหนดให)ผู)เรียนสร)างชิ้นงานหรือแก)ป�ญหา 
ท่ีเก่ียวข)องกับชีวิตประจําวันตามสภาพแวดล)อมของผู)เรียน สิ่งท่ีผู)เรียนสนใจและอาจต)องใช)ความรู)จากวิชาอ่ืน เพ่ือให) 
ผู)เรียนเห็นแนวทางในการนําความรู)ไปใช)แก)ป�ญหา เช�น การทําบัญชีครัวเรือน การเขียนโปรแกรม เกมทายคําศัพท*
ภาษาอังกฤษ การหาเส)นทางท่ีใช)เวลาน)อยท่ีสุดในการเดินทางจากบ)านถึงโรงเรียน 
  ในการจัดการเรียนรู)สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) มีแนวทางและสิ่งท่ีต)องนํามาพิจารณาประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู) ดังนี้ 
 1. การสอนวิทยาการคํานวณโดยไม�ใช�คอมพิวเตอร' จากเป̂าหมายของสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 
เน)นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห* แก)ป�ญหา ซ่ึงการพัฒนาทักษะเหล�านี้อาจ ไม�จําเป!นต)องใช)คอมพิวเตอร*
ในการเรียนการสอนก็ได) ผู)สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู)โดยใช)กลวิธีการสอน เช�นการสอนอัลกอริทึมโดยใช)
กิจกรรมท่ีผู)สอนสร)างข้ึน การให)ผู)เรียนแสดงบทบาทสมมุติตามเรื่องราว ท่ีเขียนอย�างสร)างสรรค* การเขียนข้ันตอนการ
แก)ป�ญหาลงในกระดาษ นอกจากนี้ ยังสามารถใช)โจทย*ป�ญหาเก่ียวกับการเขียนโปรแกรมจากแหล�งเรียนรู)ต�าง ๆ เช�น 
เ ว็ บ ไ ซต*  CS Unplugged (www.csunplugged.org) เ ว็ บ ไ ซต* CS4 FN (www.cs4 fn.org) เ ว็ บ ไ ซต*  Code.org 
(www.code.org) เว็บไซต* CAS Barefoot (barefootcas.org.uk) เป!นต)น 
 2. การสอนการเขียนโปรแกรม สําหรับผู)เรียนท่ีเริ่มต)นเขียนโปรแกรม อาจไม�คุ)นเคยกับการแก)ป�ญหา หรือ 
การเขียนโปรแกรมท่ีต)องใช)เวลาในการค)นหา หรือแก)ไขข)อผิดพลาดในการทํางานของโปรแกรมซํ้าหลายครั้ง ผู)สอนจึง
ต)องสร)างสภาพแวดล)อมในชั้นเรียนให)เกิดการเรียนรู)ท่ีมีเป̂าหมายร�วมกัน เคารพซ่ึงกันและกัน และยอมรับได)ว�าทุกคน
สามารถเรียนรู)จากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได) 
 ผู)สอนควรฝ|กให)ผู)เรียนเขียนโปรแกรมโดยทําความเข)าใจกับข)อความท่ีแสดงความผิดพลาดของโปรแกรม
แนะนําเทคนิคในการตรวจหาข)อผิดพลาดและแก)ไขเม่ือผู)เรียนต)องการความช�วยเหลือในการดีบักโปรแกรม ควรให)
ผู)เรียนได)หาวิธีแก)ป�ญหาด)วยตนเอง ให)เพ่ือนช�วยแนะนํา หรือให)ค)นหาวิธีการแก)ป�ญหาจากหนังสือหรืออินเทอร*เน็ต 
นอกจากนี้ ผู)สอนสามารถพัฒนาทักษะของผู)เรียนให)สูงข้ึน โดยให)ผู)เรียนศึกษาการเขียนโปรแกรมจากแหล�งเรียนรู)บน
เว็บไซต*ด)วยตนเอง แสดงความเข)าใจโดยการอธิบาย การทํางานของโปรแกรมทีละบรรทัด เพ่ิมเง่ือนไขหรือความยาก
ของโจทย*ให)ผู)เรียนได)แก)ป�ญหาด)วยตนเอง หรือทําการโปรแกรมตามข้ันตอนท่ีผู)สอนกําหนด  
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 3. ภาษาโปรแกรม (Programming Language) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร* เป!นทักษะสําคัญอย�าง
หนึ่งของการเรียนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ภาษาโปรแกรมมีอยู�มากมาย ซ่ึงแต�ละภาษามีความเหมาะสม  
กับผู)เรียนในระดับชั้นท่ีแตกต�างกัน ภาษาโปรแกรมท่ีเหมาะกับผู)เรียนระดับประถมศึกษาควรใช)งานง�าย มีกราฟvกท่ี
กระตุ)นความสนใจของผู)เรียน เน)นให)เข)าใจพ้ืนฐานของการสั่งงานคอมพิวเตอร* ซ่ึงทํางานตามลําดับข้ันตอน ตัวอย�าง
ภาษาโปรแกรมและแหล�งเรียนรู) มีดังนี้  
 3.1 โปรแกรม Scratch พัฒนาโดย MIT (Massachusetts Institute of Technology) เป!นโปรแกรม
ภาษาแบบภาพ (Visual Programming Language) เหมาะสําหรับใช)สร)างภาพเคลื่อนไหวหรือเกมอย�างง�าย ข)อดีของ
โปรแกรม คือ ผู)เรียนสามารถ สร)างสรรค*ผลงานได)ง�ายและเห็นผลลัพธ*การทํางานของโปรแกรมเป!นภาพท่ีเป!นรูปธรรม 
จึงช�วยกระตุ)นความสนใจของผู)เรียน 
 3.2 เว็บไซต' Code.org เป!นเว็บไซต*ท่ีมีเป̂าหมายเพ่ือฝ|กทักษะการเขียนโปรแกรม ซ่ึงเป!นโปรแกรม
ภาษาแบบภาพท่ีมีโครงสร)างคล)ายโปรแกรม Scratch ในเว็บไซต* Code.org มีทรัพยากรการเรียนรู)เก่ียวกับการเขียน
โปรแกรมสําหรับครู ผู)เรียนและผู)สนใจ ให)เข)าไปศึกษาเรียนรู)ได)อย�างอิสระ 
 สําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถเลือกใช)ภาษาโปรแกรมและแหล�งเรียนรู)ได)เช�นเดียวกับระดับ
ประถมศึกษา แต�ควรเลือกเนื้อหาท่ีเหมาะสําหรับผู)เรียนในระดับมัธยมศึกษา และอีกแนวทางหนึ่งคือการเลือกใช)
โปรแกรมภาษาแบบข)อความ (Text based programming language) ซ่ึงจะเป!นการเตรียมผู)เรียนให)มีความพร)อมใน
การเขียนโปรแกรมเพ่ือการใช)งานจริง ตัวอย�างของภาษาโปรแกรมสําหรับระดับชั้นมัธยมศึกษา เช�น ภาษาโปรแกรม 
Logo เป!นภาษาท่ีนิยมนํามาใช)ในการเริ่มต)นเขียนโปรแกรม เพ่ือควบคุมการลากเส)นให)เป!นรูปต�าง ๆ ภาษาโปรแกรม 
อ่ืน ๆ เช�น Python , C#, C/C++, R, App Inventor ซ่ึงเป!น โปรแกรมภาษาท่ีมีความสามารถสูง ผู)เรียนสามารนําไป
พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร* หรือบูรณาการกับวิชาอ่ืนได)  
  การเลือกใช)ภาษาโปรแกรมนั้น ควรจะคํานึงถึงประเด็นต�าง ๆ ต�อไปนี้  
 1. ความเชี่ยวชาญของผู)สอนในภาษานั้น ๆ  คุณภาพของแหล�งเรียนรู)และชุมชนของนักเขียนโปรแกรมซ่ึงถ)า
ผู)สอนมีป�ญหาในการใช)ภาษาดังกล�าว สามารถขอคําปรึกษาหรือขอความช�วยเหลือได)ง�าย ความยากง�ายในการเข)าถึง
แหล�งเรียนรู) หรือการใช)งานท้ังท่ีบ)านและท่ีโรงเรียน ของผู)เรียน  
 2. การวัดและประเมินผล การวัดและประเมินตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู) เป!นกระบวนการท่ีดี มีความสําคัญและ
จําเป!นต�อการจัดการเรียนรู) ผลการประเมินแสดงถึงพัฒนาการในการเรียนรู) และสามารถนํามาใช)ตัดสินผลการเรียนได) 
การประเมินผู)เรียนควรเป!นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic assessment) ท่ีสอดคล)องกับเป̂าหมายของ
หลักสูตร คุณภาพผู)เรียน มาตรฐานการเรียนรู) และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู)ท่ีกําหนดการวัดและประเมินตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู)ต)องเลือกใช) เครื่องมือวัดท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ ดําเนินการด)วยวิธีท่ีถูกต)องและหลากหลาย รวมท้ังพิจารณาถึง
ความแตกต�างของผู)เรียนแต�ละกลุ�ม แต�ละระดับการประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู) (Formative assessment) คือ
การ ติดตามตรวจสอบการเรียนรู)ของผู)เรียนระหว�างท่ีผู)สอนจัดการเรียนรู) เพ่ือให)ได)ข)อมูลไปพัฒนา ผู)เรียนและปรับปรุง
วิธีการสอนต�อไป  
 การวัดและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู)ทําได) หลายรูปแบบ ดังนี้ 
 1. การประเมินตนเอง (Self-assessment) เปvดโอกาสให)ผู)เรียนตรวจสอบ ความก)าวหน)าของตนเองและ
ประเมินผลเปรียบเทียบกับเป̂าหมายท่ีกําหนดในลักษณะของการสะท)อนตัวชี้วัดผลการเรียนรู)ของตนเอง เช�น การเขียน
ผังความคิด การเขียนผังมโนทัศน* การเขียนรายงาน การเขียนบล็อก การสร)างวีดิทัศน* การทําแบบประเมินตนเอง 
 2. การประเมินโดยเพ่ือน (Peer-assessment) เป!นการร�วมกันอภิปรายการให)ข)อมูลย)อนกลับเพ่ือให)ผู)เรียน
ได)เรียนรู)ร�วมกัน ซ่ึงจะช�วยให)ผู)เรียนได)พัฒนาผลงานตนเองจากความคิดเห็นของผู)อ่ืน สามารถใช)เครื่องมือออนไลน*ช�วย
ในการร�วมกันประเมิน เช�น ชุมชนออนไลน* เว็บบล็อก ตัวอย�างของการประเมินโดยเพ่ือนเช�น ให)ผู)เรียนเขียนโปรแกรม 
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Scratch แล)วแบ�งป�นผลงานในชุมชมออนไลน* เปvดโอกาสให)ผู)อ่ืนได)ให)ข)อคิดเห็นและข)อเสนอแนะ ทําให)ผู)เรียนได)รับฟ�ง
ความคิดเห็นของผู)อ่ืน เกิดการเรียนรู)และปรับปรุงผลงานให)ดีข้ึน   
 3. การใช)คําถาม การพัฒนาทักษะและความเข)าใจในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)  ควรจัดการเรียนรู)
แบบมีปฏิสัมพันธ*โดยใช)การต้ังคําถามให)ผู)เรียนได)คิดวิเคราะห* เช�น การใช)คําถาม “เพราะเหตุใด”หรือ“อย�างไร”เพ่ือให)
ผู)เรียนได)อภิปรายแสดงความคิดเห็น พร)อมท้ังให)เหตุผลอย�างอิสระ ตัวอย�างคําถาม เช�น “เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีผลกระทบต�อชีวิตประจําวันของผู)เรียนอย�างไร”“เพราะเหตุใดจึงคิดท่ีจะสร)างชิ้นงานนี้ และจะสร)าง
ชิ้นงานนี้อย�างไร” “มีวิธีการอ่ืนในการแก)ป�ญหานี้หรือไม� และทําอย�างไร” 
 4. การใช)กลวิธี KWL (Know, want to know, learned) เป!นกลวิธีท่ีให)ผู)เรียนสรุปตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู)
ด)วยตนเอง โดยใช)คําถามว�า ผู)เรียนรู)อะไร อยากรู)อะไรและได)เรียนรู)อะไรไปแล)ว เพ่ือให)ผู)เรียนประเมินตนเองและ
ผู)สอนนําข)อสรุปไปเตรียมและปรับปรุงการสอนในบทเรียนต�อไป 
 การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียนรู) (summative assessment) คือ การประเมินตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู)ของ
ผู)เรียนเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การเรียนการสอนด)วยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดไว)ภายใต)กรอบการ
ประเมินทางความรู) ทักษะ และเจตคติ เพ่ือตัดสิน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและอาจใช)เสนอแนะแนวทางการศึกษาต�อใน
การตัดสินผลการเรียน อาจใช)คะแนนสอบร�วมกับผลการประเมินจากเครื่องมืออ่ืนๆ เช�น แฟ̂มสะสมผลงาน ชิ้นงาน 
โครงงานการประเมินจากแฟ̂มสะสมผลงาน (learning portfolio) แฟ̂มสะสม ผลงานเป!นเอกสารท่ีรวบรวมผลงาน 
รายงาน ชิ้นงานท่ีเป!นผลผลิตซ่ึงเกิด ข้ึนระหว�างการเรียนซ่ึงสามารถนําไปประกอบการประเมินตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู)ได) 
 การวัดตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู)ด)วยแบบทดสอบเป!นการวัดผลผู)เรียนด)วย แบบทดสอบท่ีมีลักษณะคําถาม
ปลายเปvดหรือปลายปvด หรือท้ัง 2 แบบ โดยผู)สอนจัดทําแบบทดสอบและเกณฑ*การให)คะแนน พร)อมท้ังรวบรวม
คะแนน  จากนั้นประเมินผลเพ่ือตัดสินผลการเรียน 
 การวัดตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู)จากโครงงาน หรือนวัตกรรม เป!นการวัดผลท่ีให)ผู)เรียนพัฒนาชิ้นงานรายบุคคล
หรือรายกลุ�มเพ่ือให)ได)ชิ้นงานตาม ความสนใจของตนเองผู)สอนเป!นผู)กําหนดแนวทางและเกณฑ*การวัดและ ประเมินผล
โครงงานท่ีครอบคลุมทุกด)าน รวมท้ังการประเมินพฤติกรรมการทํางานซ่ึงอาจให)ประเมินด)วยตนเอง เพ่ือน หรือผู)สอน
การประเมินผลจากการปฏิบัติ เป!นการประเมินผลโดยกําหนดโจทย*หรือ สถานการณ*ให)ผู)เรียนปฏิบัติ โดยผู)สอนกําหนด
เกณฑ*การให)คะแนนท่ี เหมาะสมและมีการวัดอย�างต�อเนื่อง เพ่ือสะท)อนผลการปฏิบัติของผู)เรียน แล)วตัดสินผลจาก
พัฒนาการในการเรียนรู)ท่ีเพ่ิมข้ึนของผู)เรียน 
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แนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู�
วิทยาการคํานวณด�วย COLA/ COPA Model  

 
ตอนที่ 1 มโนทัศน'เกี่ยวกบั COLA/ COPA Model 
 บทนํา 

 เป̂าหมายการศึกษาของโลกอนาคตเป!นเป̂าหมายท่ียังคลุมเครือ ไม�ชัดเจน ไม�มีใครจะระบุได)อย�างชัดเจนว�า 
เด็กท่ีจะต)องดําเนินชีวิตในอนาคตอีก 10 ปRข)างหน)า จะต)องมีสมรรถนะอย�างไร เพราะทุกสิ่งทุกอย�างในสถานการณ*
ป�จจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงเหล�านั้น จะมีผลกระทบต�อระบบต�าง ๆ ใน
สังคมอนาคตอย�างไร ไม�อาจจะคาดเดาได)อย�างชัดเจน ดังตัวอย�างของการทําลายล)างระบบธนาคาร ระบบ
สถานีโทรทัศน* ระบบการค)าขาย พฤติกรรมการซ้ือของของคนในสังคมป�จจุบัน การลดปริมาณคนเกิด ทําให)โรงเรียน
ต)องกลายเป!นโรงเรียนขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยต)องปvดหลักสูตรจํานวนมาก เพราะไม�มีคนเรียน คนสั่งซ้ือของกินได)จาก
หลากหลายร)านอาหารโดยท่ีไม�ต)องออกจากบ)าน เปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสาร ฯลฯ ด)วยเหตุการณ*เหล�านี้ ทําให) 
นักการศึกษาต)องกลับมาพินิจ พิจารณาว�า เป̂าหมายการพัฒนาผู)เรียนเพ่ือดําเนินชีวิตในโลกอนาคตจําเป!นต)อง
เปลี่ยนแปลงไปอย�างแน�นอน อย�างน)อยสิ่งท่ีชัดเจนท่ีสุดในวันนี้ คือ สาระความรู)ท่ีต)องจดจํา แทบจะไม�มีความจําเป!น
อีกต�อไป หากแต�จะต)องกลับมาให)ความสําคัญกับกระบวนการแสวงหาความรู) การใช)ข)อมูลสารสนเทศท่ีมีมากมาย
มหาศาล นํามาเพ่ือการแก)ป�ญหา และใช)ประโยชน*ได)อย�างมีประสิทธิภาพ แต�สิ่งหนึ่งท่ีค�อนข)างจะชัดเจนมาก คือ โลก
อนาคตจะเป!นโลกท่ีหนีไม�พ)นการทํางานร�วมกับเทคโนโลยี การทํางานร�วมกับสิ่งประดิษฐ*อันเป!นผลผลิตท่ีของ
ความก)าวหน)าทางเทคโนโลยี อาทิ หุ�นยนต*ท่ีนับวันจะมีสมรรถนะสูงมากข้ึนจนน�าตกใจ ซ่ึงเชื่อกันว�า ในอนาคตอันใกล) 
งานหลายอย�างหุ�นยนต*จะเข)ามาทํางานแทนท่ีมนุษย*ได)เกือบสมบูรณ* ดังนั้น มนุษย*ในโลกอนาคต จําเป!นต)องมี
สมรรถนะบางอย�างท่ีแตกต�างไปจากมนุษย*ในป�จจุบัน หรือคนรุ�นเก�า (Baby Boomer) ซ่ึงเป!นผลผลิตของการศึกษาใน
ยุคอดีต คนรุ�นใหม�จะต)องมีสมรรถนะท่ีจะต)องทํางานกับประดิษฐ*กรรมทางเทคโนโลยี ท่ีไม�ได)ชาญฉลาดด)วยตัวมันเอง 
หากแต�เป!นสิ่งประดิษฐ*ท่ีต)องการคําสั่งท่ีชาญฉลาดจากมนุษย* ท่ีจะต)องไปกํากับควบคุมมันอย�างเป!นระบบ หากคนท่ีจะ
ทํางานกับหุ�นยนต*ไม�มีความสามารถท่ีจะสั่งการ หรือมอบหมายภารกิจท่ีไม�เป!นระบบ ไม�เป!นข้ันเป!นตอน แน�นอนว�า 
หุ�นยนต*นั้นก็จะทํางานไม�ได) หรือทําได)ก็ไม�สมบูรณ* ด)วยเหตุนี้ การสร)างสมรรถนะผู)เรียนในป�จจุบันเพ่ือให)เขาเหล�านั้น 
มีสมรรถนะท่ีพร)อมจะทํางานกับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได)อย�างมีประสิทธิภาพ จําต)องได)รับการพัฒนานับต้ังแต� 
ทักษะการคิดคํานวณ ทักษะการแก)ป�ญหาอย�างเป!นข้ันเป!นตอน เป!นระบบ การใช)ประโยชน*จากข)อมูลสารสนเทศ
จํานวนมากเพ่ือนํามาวิเคราะห*ใช)ประโยชน*ในการแก)ป�ญหา การสังเคราะห* จัดการกับข)อมูลสารสนเทศเพ่ือการนําเสนอ
ได)อย�างสมบูรณ* ครบถ)วน ง�ายต�อการเข)าใจ มีประสิทธิภาพ และมีความฉลาดรู)ในการใช)สื่อดิจิทัลอย�างรู)เท�าทัน มี
คุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบ ตระหนักรู)ถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากสื่อดิจิทัลท้ังหลายอย�างรอบคอบและระมัดระวัง 
 หลักการพ้ืนฐานของ COLA/ COPA Model 
 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาการเรียนรู)วิทยาการคํานวณ ครั้งนี้ ได)มีความมุ�งหมายท่ีจะสร)างแนวทาง 
การปฏิบัติท่ีเป!นรูปธรรมสําหรับครู ท่ีจะนําไปใช)เป!นแนวทางการจัดการเรียนรู)เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะท่ีเก่ียวข)องกับ 
วิทยาการคํานวณ (Computing Science) ได)อย�างชัดเจน ปฏิบัติได)ไปในทิศทางเดียวกัน และเชื่อม่ันในประสิทธิภาพท่ี
จะเกิดข้ึนได) มีหลักการพ้ืนฐาน ท่ีประกอบกันข้ึนเป!นรูปแบบ COLA / COPA Model ดังนี้ 
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 1. เป>าหมายการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ (Computing Science Learning Outcome)  
 เนื้อหาด)านวิทยาการคํานวณ เป!นการพัฒนาผู)เรียนให) มีทักษะการคิดเชิงคํานวณ การคิดวิเคราะห* 
แก)ป�ญหาเป!นข้ันตอนและเป!นระบบ ประยุกต*ใช)ความรู)ด)านวิทยาการคอมพิวเตอร* และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการแก)ป�ญหาท่ีพบในชีวิตจริงได)อย�างมีประสิทธิภาพ การใช)เหตุผลเชิงตรรกะในการแก)ป�ญหา การใช)
เทคโนโลยีอย�างปลอดภัย เป̂าหมายการเรียนรู) ประกอบด)วย 
 1.1 การคิดเชิงคํานวณ (computational thinking) เป!นวิธีการคิดและแก)ป�ญหาเชิงวิเคราะห* สามารถใช)
จินตนาการมองป�ญหาด)วยความคิดเชิงนามธรรม ซ่ึงจะทําให)เราสามารถเห็นแนวทางในการแก)ป�ญหาอย�างเป!นข้ันตอน
และมีลําดับวิธีคิดได) โดยวิธีคิดแบบวิทยาการคํานวณนี้ ไม�ใช�เพียงแค�การเขียนโปรแกรม เพราะภาษาโปรแกรมมี 
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต�จุดประสงค*ท่ีสําคัญกว�าคือการสอนให)เด็กคิดและเชื่อมโยงป�ญหาต�าง ๆ เป!น  
จนสามารถแก)ป�ญหาได)อย�างเป!นระบบนั่นเองพ้ืนฐานความรู)ด)านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 1.2 วิทยาการข)อมูล (Data Science) ศาสตร*หรือกระบวนการในการกลั่นข)อมูลท่ีมีอยู�ออกมาให)เกิด
ประโยชน*มากท่ีสุด โดยเป!นการผสมสานกระบวนในด)านสถิติ คณิตศาสตร* โปรแกรม และเทคโนโลยี 
 1.3 การรู)เท�าทันสื่อและข�าวสาร (media and information literacy) เป!นทักษะเก่ียวกับการรู)เท�าทัน
สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล แยกแยะได)ว�าข)อมูลใดเป!นความจริงหรือความคิดเห็น โดยเฉพาะข)อมูลบนสื่อสังคมออนไลน* 
นอกจากนี้ยังเป!นเรื่องของความปลอดภัยในโลกไซเบอร* รู)กฎหมายและลิขสิทธิ์ทางป�ญญาต�าง ๆ เพ่ือให)เด็กใช)ช�องทาง
นี้ได)อย�างรู)เท�าทันและปลอดภัยมากท่ีสุด 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู�แบบเป7ด (Open-Approach)  
 เป!นการจัดกิจกรรมการเรียนรู)ท่ีเกิดจากการพยายามสร)างสถานการณ*ป�ญหาท่ีกระตุ)นให)ผู)เรียนได)ใช)
ความสามารถในการคิดแก)ป�ญหาอย�างสร)างสรรค* คิดแก)ป�ญหาอย�างหลากหลายวิธี และขณะเดียวกันก็ได)ใช)หลักการ
ทางวิชาการท่ีเป!นศาสตร*แขนงอ่ืน ๆ ท่ีนําไปประยุกต*ใช)ในท่ีนี้ หมายถึง หลักการทางด)านวิทยาการคํานวณ อันได)แก� 
หลักการคิดคํานวณ หลักการแก)ป�ญหาอย�างเป!นข้ันตอน และเป!นระบบ การจัดการกับข)อมูลสารสนเทศอย�างมี
ประสิทธิภาพ การใช)ข)อมูลและสื่อดิจิ ทัลอย�างฉลาดรู)และมีคุณธรรม จริยธรรม (ท่ีมา Nobuhiko NOHDA; 
https://www.nku.edu/~sheffield/nohda.html)  
 3. ชุมชนแห�งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
 เป!นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู ท่ีเริ่มต)นด)วยคําถาม หรือประเด็นท่ีเป!นป�ญหาการเรียนรู)ของผู)เรียนเป!น
จุดเริ่มต)น ขับเคลื่อนดําเนินการพัฒนาจากการมีส�วนร�วมของสมาชิกในทีมท่ีมารวมตัวกัน มีกระบวนการสื่อสารอย�าง
ใกล)ชิดระหว�างเพ่ือนครูด)วยกันอย�างต�อเนื่องและเรียนรู) ทําความเข)าใจป�ญหาและกระบวนการพัฒนาท่ีก)าวหน)าอย�าง
ต�อเนื่องร�วมกัน ทุกอย�างใช)การเรียนรู)ของผู)เรียนเป!นตัวต้ังเป̂าหมายท่ีสําคัญท่ีสุด และถือว�า การปฏิบัติการ คือ การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
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ภาพท่ี 1 แผนภาพแสดงวงจรของการศึกษาบทเรียน (Lesson Study Cycle) 
           (ปรับปรุงจาก Catherine C. Lewis, 2002, p. 3) 
 
 กระบวนการการศึกษาบทเรียน (Lesson Study) เป!นลําดับข้ันตอนท่ีกําเนิดข้ึนในระบบการศึกษาของ
ประเทศญ่ีปุ]น มาต้ังแต�ปR พ.ศ. 2415  (ค.ศ.1872) เป!นแนวคิดท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู) โดย
มีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากทฤษฎีเปตตาลอสเซ่ียน (Pestalozzian theory) (Naomichi Makinae, 2010) กระบวนการ
ของการศึกษาชั้นเรียน เป!นไปเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู)ของผู)เรียนเป!นสําคัญ โดยเน)นท่ีการทํางาน
ร�วมกันของคณะครูท่ีมารวมตัวทํางานร�วมกันอย�างต�อเนื่องและเหนียวแน�น กลมเกลียวกัน ทํางานร�วมกันจนกว�า
คุณภาพการเรียนรู)ของนักเรียนท่ีเป!นกลุ�มเป̂าหมายเฉพาะ จะมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนจนถึงระดับท่ีพอใจ และผลสุดท)ายของ
การทํางานร�วมกัน สิ่งท่ีเป!นผลพลอยได)ตามมา คือ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู)ท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับผู)เรียนกลุ�มนั้น ๆ  
 กระบวนการศึกษาช้ันเรียน มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 กําหนดเป̂าหมายการเรียนรู)ของนักเรียนและออกแบบแผนจัดการเรียนรู)  
 3.2 วิจัยปฏิบัติการบทเรียนท่ีได)ออกแบบด)วยการนําไปปฏิบัติการสอนจริงในชั้นเรียนและมีกระบวนการ 
เข)าไปสังเกตอย�างใกล)ชิดในห)องเรียนจริง เพ่ือการเก็บข)อมูลเชิงประจักษ*ท้ังข)อมูลเชิงปริมาณและข)อมูลเชิงคุณภาพ  
 3.3 ผลการสังเกตชั้นเรียน ท่ีเกิดจากการใช)แผนจัดการเรียนรู) วิเคราะห*ผลงานนักเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการใช)
แผนจัดการเรียนรู)นั้น  มาร�วมกันสะท)อนคิด อภิปรายทันทีหลังการจัดการเรียนรู)ตามแผนท่ีได)ออกแบบร�วมกันของทีม
ทํางาน เพ่ือค)นหาข)อท่ีเป!นการปฏิบัติดีแล)ว และค)นหาสิ่งท่ีควรจะต)องได)รับการปรับปรุงพัฒนาให)ดียิ่งข้ึนไปอีก เพ่ือ 
การนําไปปฏิบัติในครั้งต�อไป 
 3.4 ปรับปรุงกระบวนการออกแบบบทเรียนให)ดียิ่งข้ึนไปอีก ทําซํ้าเพ่ือตรวจสอบการออกแบบบทเรียนท่ีมี
ความเหมาะสมกับบริบทของห)องเรียนให)มากยิ่งข้ึน 
 4. การจัดการเรียนรู�แบบอาคิตะ (AKITA Action Model)  
      การจัดการเรียนรู)แบบอาคิตะ อาคิตะโมเดลหรือการเรียนการสอนเชิงรุกแบบอาคิตะ เป!นรูปแบบการสอนท่ี
พัฒนามาจาก Inquiry Base Learning  จุดมุ�งหมายของ อาคิตะโมเดล คือ การให)ผู)เรียนเกิดการเรียนรู)อย�างลึกซ้ึง
ค)นพบป�ญหาด)วยตนเอง ผ�านการคิดด)วยตนเองและการสนทนาโต)ตอบ สามารถสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ*กับเพ่ือน 
เพ่ือแก)ป�ญหาด)วยตนเองได) การพัฒนาการเรียนการสอนท่ีมุ�งเน)นให)ผู)เรียนเกิด “การเรียนรู)อย�างลึกซ้ึงผ�านการคิดด)วย

1. กําหนดเป̂าหมายการเรียนรู) 
    ของนักเรียนและออกแบบ 
    แผนจัดการเรียนรู) 

2. วิจัยบทเรียน ด)วยการจัด 
    การเรียนรู)และสังเกตชั้นเรียน 

3. อภิปรายหลังการใช) 
    แผนจัดการเรียนรู) 

4. ปรับปรุงกระบวนการออกแบบ 
    แผนจัดการเรียนรู)ให)เหมาะเจาะ 
    ยิ่งข้ึนและเขียนรายงาน 
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ตนเองและการสนทนาโต)ตอบ” แยกเป!นวัตถุประสงค*หลักซ่ึงสอดคล)องกับเป̂าหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย*  
ได) 3 ประการ ได)แก� 
 4.1 ทําให)ผู)เรียนเกิด “การเรียนรู)ผ�านการคิดด)วยตัวเอง” การมีความสนใจและฝ�กใฝ]ในการเรียนรู)   
การเชื่อมโยงความสัมพันธ*กับทิศทางการประกอบอาชีพของตนเอง การมีวิสัยทัศน*และมีความพยายามอย�างไม�ย�อท)อ 
การมองย)อนกิจกรรมการเรียนรู)ของตนเองและเชื่อมโยงไปสู�การเรียนรู)ครั้งต�อ ๆ ไป  
 4.2 ทําให)ผู)เรียนเกิด “การเรียนรู)ผ�านการสนทนาโต)ตอบ” การร�วมมือกันระหว�างนักเรียน การสนทนา
โต)ตอบกับครูผู)สอนหรือคนในชุมชน การขยายความคิดของตนเองให)กว)างและลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ผ�านการคิดโดยใช)ข)อคิด 
จากผู)รู)ต�าง ๆ   
 4.3 ทําให)ผู)เรียนเกิด “การเรียนรู)อย�างลึกซ้ึง” ในกระบวนการเรียนแบบ เรียนรู) ประยุกต* ค)นหา ให)ใช) “วิธี
มองและวิธีคิด” ซ่ึงเหมาะสมกับจุดเด�นของแต�ละวิชาไปพร)อม ๆ กับทําความเข)าใจอย�างลึกซ้ึง เชื่อมโยงองค*ความรู) 
สํารวจข)อมูลอย�างละเอียดถ่ีถ)วนและสร)างแนวคิด ค)นพบป�ญหาและคิดวิธีแก)ไขป�ญหาอย�างสร)างสรรค*โดยมีพ้ืนฐานจาก
ความคิด จนทําให)เกิด “การเรียนรู)อย�างลึกซ้ึง”   
 ข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนแบบอาคิตะโมเดล 
 ข้ันตอนท่ี 1 รู�จักตั้งข�อสังเกตในการเรียนรู� นักเรียนจะรู)ได)ด)วยการคิดเอง โดยการค)นพบหัวข)อใน 
การเรียนรู)ด)วยตนเองและรู)จักต้ังข)อสังเกตในการหาคําตอบ  
 ข้ันตอนท่ี 2 มีความคิดของตัวเอง เป!นการทําให)นักเรียนจะต)องใช)ความสามารถของตนเองในการขบคิด
และแสดงร�องรอยหลักฐานการคิดลงในสมุดบันทึกของตนเอง การมีความคิดเป!นของตนเอง จะเชื่อมโยงไปสู�กิจกรรม
การอภิปรายท่ีช�วยขยายความคิดให)กว)างและลึกซ้ึงข้ึน 
 ข้ันตอนท่ี 3 อภิปรายกันเปkนคู� เป!นการมอบหมายบทบาทให)นักเรียนจะต)องหันหน)าเข)าหาเพ่ือนท่ีนั่งข)าง ๆ 
แล)ว “ยิ้ม” ให)กัน นําประเด็นป�ญหาท่ีตนเองได)คิด มาแลกเปลี่ยน สะท)อนมุมมองจากการคิดของตนเอง เพ่ือให)
เปรียบเทียบว�าเหมือนกัน หรือต�างกันอย�างไร จากการเรียนแบบให)ความร�วมมือซ่ึงกันและกัน จะช�วยทําให)ความคิด
ของแต�ละคนกว)างและลึกข้ึน ความสามารถในการคิด และการแสดงออกก็จะเพ่ิมข้ึนด)วย 
 ข้ันตอนท่ี 4 ทบทวนเนื้อหาและวิธีการเรียนรู�  กิจกรรมการทบทวนโดยใช)สมุดจดบันทึกหรือการเขียน 
บนกระดานจะช�วยให)จดจําเนื้อหาการเรียนรู) และวิธีการเรียนรู)ได)อย�างแม�นยํายิ่งข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู) Akita Action Model  
           ท่ีมา: Akita Improvement Investigating Committee, 2017 



เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ: สําหรับคร ู| 73 

 5. กระบวนการพัฒนาคุณภาพผู�เรียนด�วย COLA Model  
 การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู)เรียนด)วย COLA Model จะใช)กระบวนการชุมชนแห�งการเรียนรู)
ทางวิชาชีพ เป!นเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรมให)เกิดข้ึนและตรวจสอบได)อย�างเป!นระบบ กระบวนการชุมชน 
การเรียนรู)วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เป!นกระบวนการเรียนรู)ร�วมกันของนักการศึกษา ท่ีมี
ข)อตกลงร�วมกันอย�างม่ันคงว�าจะแก)ป�ญหาอย�างใดอย�างหนึ่งท่ี เก่ียวข)องกับผู)เรียนอย�างต�อเนื่อง มีการร�วมกัน 
สะท)อนคิด การลงไปเยี่ยม ติดตามเพ่ือเรียนรู)ร�วมกันท่ีห)องเรียนจริง จนกว�าจะเห็นผลของการปฏิบัติท่ีมีพัฒนาการท่ีดี
ข้ึน หรือได)แนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใช)ในการแก)ป�ญหานั้น (Best practice)  
 องค'ประกอบ 
 ชุมชนการเรียนรู)วิชาชีพ มีลักษณะสําคัญอย�างน)อย 8 ประการ (Hord, 2004; Louis et al, 1995; Louis 
et al, 2006) ประกอบด)วย  
 1. การแบ�งป�นวิสัยทัศน*และค�านิยม (Share values and vision) การทํางานร�วมกันของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีจะมาเป!นทีมเดียวกันได)นั้น ทุกคนต)องมีมุมมองและค�านิยมท่ีคล)ายคลึงกันว�า การ พัฒนาวิชาชีพ  
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน เป!นประเด็นสําคัญท่ีสุด มี ความมุ�งม่ันต้ังใจท่ีจะพัฒนา
ตนเองร�วมกันภายใต)ความร�วมมือระหว�างเพ่ือน ๆ  
 2. การแบ�งป�นความรับผิดชอบ (Collective responsibility) การดําเนินงานลักษณะท่ีเป!นชุมชน ทุกคน
จะต)องร�วมกันรับผิดชอบตามภารกิจท่ีมองหมาย อาทิ การออกแบบแผนจัดการเรียนรู) การร�วมกัน สะท)อนความคิดต�อ
แผนจัดการเรียนรู) การยอมรับฟ�งความคิดเห็นข)อเสนอของเพ่ือนด)วยเหตุด)วยผล เป!นต)น  
 3. การสืบเสาะสะท)อนความคิดอย�างมืออาชีพ (Reflective professional inquiry) การสนทนา ร�วมกัน
ภายในกลุ�มด)วยการสะท)อนความคิดต�อป�ญหาอย�างสร)างสรรค* เป!นเง่ือนไขสําคัญท่ีจะทําให)ได)มุมมอง การเรียนรู)ใหม� ๆ 
ร�วมกัน  
 4. ความร�วมมือ (Collaboration) เป!นป�จจัยสําคัญท่ีจะทําให)ชุมชนการเรียนรู)เกิดข้ึนได)อย�างเข)ม แข็ง และ
เข)มข)นเพียงใด การร�วมมือกันภายในกลุ�มจะเป!นตัวชี้วัดความสําเร็จประการหนึ่ง  
 5. กลุ�ม (Group) การมีครูท่ีเป!นสมาชิกอยู�ประมาณ 2 - 5 คน ในการเป!นกลุ�มการเรียนรู)วิชาชีพ ร�วมกัน  
 6. การยอมรับซ่ึงกันและกัน (Mutual trust) การให)การยอมรับความเห็นซ่ึงกันและกัน แบบถ)อยที 
ถ)อยอาศัย จะช�วยทําให)กระบวนการชุมชนแห�งการเรียนรู)เดินหน)าได)อย�างมีความสุข  
 7. การยอมรับนับถือและการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน (Respect and support among staff members) 
การทํางานร�วมกันย�อมต)องให)เกียรติ ยอมรับนับถือ และสนับสนุนซ่ึงกันและกันในเชิงสร)างสรรค*  
 8. ความเป!นสมาชิกแบบท้ังตัวและหัวใจ (Inclusive membership) ชุมชนการเรียนรู)แบบวิชาชีพ จะสําเร็จ
มากน)อยเพียงใดอยู�ท่ีสมาชิกจะร�วมมือทุกเท สนับสนุน แสดงภาวะผู)นําทางวิชาการร�วมกันในการทํางานเพ่ือประโยชน*
สูงสุดของลูกศิษย* วัตถุประสงค*หลักของชุมชนการเรียนรู)วิชาชีพ คือ การมุ�งยกระดับประสิทธิภาพของครูให)เป!นครูมือ 
อาชีพ เพ่ือผลประโยชน*ต�อลูกศิษย*อย�างสูงสุด ชุมชนการเรียนรู)วิชาชีพท่ีมีประสิทธิภาพ จะสะท)อนได)ด)วยการแสดง
ศักยภาพของกลุ�มท่ีช�วยส�งเสริมและยกระดับของคุณภาพการเรียนรู)ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพท้ังหมดในสังคมหรือบริบทของ
โรงเรียนท้ังโรงเรียน ด)วยการมุ�งสู�การยกระดับการเรียนรู)ของนักเรียนทุกคนได)อย�างสูงสุด (Bolam et al, 2005, p. 
145) ชุมชนการเรียนรู)วิชาชีพ มีลักษณะท่ีสอดคล)องกับแนวคิด ความร�วมมือการพัฒนาวิชาชีพอย�างต�อ เนื่อง 
(Collaborative continuing professional development) (Cordingley, Bell, Rundell & Evans, 2003)  
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได)กําหนดกรอบแนวคิดในการดําเนินการชุมชนแห�งการเรียนรู)ทางวิชาชีพ ไว)  
5 ประการ ประกอบด)วย 
 1. การสร)างบรรทัดฐานและค�านิยมในการทํางานร�วมกัน (Shared values and norms) 
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 2. การปฏิบัติการท่ีมีเป̂าหมายร�วมกัน คือ มุ�งท่ีคุณภาพการเรียนรู)ของผู)เรียน (Collective focus on 
student learning)  
 3. การร�วมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนแห�งการเรียนรู)ทางวิชาชีพ (Collaboration) 
 4. การเปvดใจรับการชี้แนะ เปvดห)องเรียน มีการสังเกตชั้นเรียน (Expert advice and study visit) 
 5. การมีกระบวนการสะท)อนคิดต�อผลการปฏิบัติการจัดการเรียนรู) (Reflection dialogue) 
 

ตอนท่ี 3 การพัฒนาวิชาชีพด�วยกระบวนการชุมชนแห�งการเรียนรู�วิชาชีพ 
 การดําเนินการการพัฒนาวิชาชีพด)วยกระบวนการชุมชนแห�งการเรียนรู)วิชาชีพ ผู)เข)าร�วมโครงการทุกคน 
หมายถึง ครู ผู)บริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก* ครูอาวุโส การดําเนินการจะมีลําดับข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
 1. สร�างทีมชุมชนแห�งการเรียนรู�ทางวิชาชีพ (PLC Team Set-up) ทีมชุมชนแห�งการเรียนรู)ทางวิชาชีพ 
ประกอบด)วย  
 1.1 ครูหัวหน)าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher)  จํานวน 1  คน เพ่ือรับผิดชอบในการริเริ่มให)มี 
การประชุม พูดคุยกันเพ่ือแก)ป�ญหาการเรียนรู)ของนักเรียน ในห)องเรียนใดห)องเรียนหนึ่ง อย�างต�อเนื่อง  
 1.2 ครูเพ่ือนร�วมปฏิบัติการ (Buddy Teacher) ต)องมีจํานวน 1-4 คน เพ่ือร�วมทํางานปฏิบัติการ ร�วมคิด 
ร�วมออกแบบบทเรียน ร�วมติดตามไปสังเกตการสอนในห)องเรียนของครูหัวหน)าทีมปฏิบัติการ และกลับมาร�วมกัน
สะท)อนคิดหลังการสอนจบลง ครูท่ีเป!นเพ่ือนร�วมปฏิบัติการ ถือเป!นผู)มีส�วนการเป!นส�วนหนึ่งของการรับผิดชอบร�วม
แก)ป�ญหาการเรียนรู)ของนักเรียนด)วย 
 1.3 พ่ีเลี้ยงวิชาการ หรือ ผู)เชี่ยวชาญ (Mentor or Expert) อาจเป!นครู หรือนักวิชาการเฉพาะทาง หรือ
บุคคลท่ีมีประสบการณ*เฉพาะในเรื่องท่ีกําลังพยายามแก)ไขป�ญหาการเรียนรู)ของนักเรียนนั้น ๆ เป!นการเฉพาะก็ได) หรือ
อาจจะไม�มีเลยก็ได) 
 1.4 ฝ]ายบริหารของโรงเรียน อาจเป!นผู)อํานวยการ หรือ รองผู)อํานวยการ ควรจะเข)ามาร�วมเรียนรู) 
กระบวนการทํางานเพ่ือการแก)ป�ญหาการเรียนรู)ของนักเรียน เพ่ือว�าฝ]ายบริหารอาจจะสนับสนุนในบางประเด็นให)เป!น
การแก)ป�ญหาท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึนด)วย 
 1.5 ครูอาวุโสท่ีเกษียณอายุราชการ หรือปราชญ*ชุมชนท่ีมีความรู)  มีประสบการณ*เก่ียวข)องกับ 
การแก)ป�ญหาการเรียนรู)ของนักเรียนในเรื่องนั้น ๆ เป!นการเฉพาะก็ได) 
 สมาชิกท่ีจะต)องมีอยู�ตลอดเวลา ได)แก� ครูหัวหน)าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) และครูเพ่ือนร�วม
ปฏิบัติการ (Buddy Teacher) ส�วนสมาชิกในข)ออ่ืน ๆ อาจจะไม�มีเลยก็ได) และสมาชิกในทีมท้ังหมด จะมีจํานวน 
ประมาณ 2-5 คน 
 การสร)างทีม PLC นี้จะกระทําเพียงครั้งแรก และทีมท่ีดี ควรจะต)องเป!นสมาชิกท่ีต�อเนื่อง เพ่ือการเรียนรู)จาก
ประสบการณ*ท่ีได)พบภายใต)สถานการณ*เดียวกัน เพ่ือการเรียนรู)ท่ีใกล)เคียงกันตลอดท้ังภาคเรียน หรือตลอดท้ังปR
การศึกษา โดยเฉพาะครูหัวหน)าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) และครูเพ่ือนร�วมปฏิบัติการ (Buddy Teacher)  
ควรจะต)องไม�มีการเปลี่ยนแปลงทีมของตนเอง 
 2. ทบทวนประเด็นปlญหาการเรียนรู�ของนักเรียนท่ีเปkนเป>าหมายการพัฒนา ซ่ึงในปR 2562 สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ได)ประกาศเป̂าหมายการพัฒนาไว) 6 เป̂าหมาย ประกอบด)วย การเรียนรู)วิทยาศาสตร* การเรียนรู)
คณิตศาสตร* สมรรถนะผู)เรียน คุณลักษณะผู)เรียน เศรษฐกิจพอเพียง การรู)หนังสือและ การพัฒนาคุณภาพนักเรียนผ�าน
บทบาทผู)นําทางวิชาการ ดังนั้น ทีม PLC จึงต)องมาร�วมกันพูดคุย สร)างความเข)าใจร�วมกันให)ชัดเจนว�า จะดําเนินการ
แก)ป�ญหาเรื่องท่ีได)รับทุนสนับสนุนจากคุรุสภา มานั้น จะกระทําการพัฒนากับนักเรียนห)องเรียนใดให)ชัดเจนของครู 
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แต�ละคน ห)องเรียนท่ีใช)ดําเนินการตามกระบวนการ PLC จะต)องทํากับนักเรียนห)องนั้นอย�างต�อเนื่องจนสามารถ
แก)ป�ญหานั้นได)สําเร็จ หรือสําเร็จให)มากท่ีสุดตามตัวชี้วัดท่ีจะต)องกําหนดข้ึนต้ังแต�ก�อนเริ่มดําเนินการ PLC  
 3. เลือกบทเรียนเป>าหมายเพ่ือการเป7ดช้ันเรียน (Open Class Plan-PLC Plan) 
       ทีมจะต)องร�วมกันพิจารณาเลือกบทเรียนเป̂าหมายเพ่ือการเปvดชั้นเรียน (Open class) ท้ังนี้ การเปvดชั้นเรียน 
จะต)องวางแผนให)ได)อย�างน)อย ๓ ครั้งต�อภาคเรียน ต�อ ครูหัวหน)าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) หนึ่ง คน โดยการ
เลือกบทเรียนนั้น จะต)องเลือกเนื้อหาท่ีนักเรียน ห)องใดห)องหนึ่งเป!นเป̂าหมายท่ีจะใช)เป!นห)องเปvดชั้นเรียน และนักเรียน
ห)องนั้น ยังไม�เคยเรียนเรื่องนั้นมาก�อนและห)องเรียนห)องนั้น จะต)องใช)เพ่ือการเปvดห)องเรียน อย�างต�อเนื่อง ท้ัง 3 ครั้ง 
โดยไม�เปลี่ยนแปลงห)องเรียนเลย เพราะผลการพัฒนานักเรียนจะไม�ต�อเนื่อง  
 4. ศึกษาบทเรียนเพ่ือการออกแบบการสอน (Lesson Study and Instructional Design) เม่ือมีทีมทํา 
PLC และมีชั้นเรียนเป̂าหมายท่ีจะดําเนินการพัฒนาแล)ว จากนั้น จะต)องกลับมาพิจารณาสาระท่ีจะต)องจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตร และตานแผนการสอนท่ีสอดคล)องกับแผนของโรงเรียน จากนั้นครูหัวหน)าทีมปฏิบัติการ (Model 
Teacher) จะต)องพิจารณาคัดสาระท่ีจะนํามาออกแบบบทเรียน โดยจะต)องพิจารณาว�า สาระท่ีคาดจะจัดการเรียนการ
สอนในอีกประมาณ 3-4 สัปดาห*ข)างหน)า นํามาสาระนั้นมาร�วมกันออกแบบบทเรียน (Lesson Design) ร�วมกันกับครู
เพ่ือนร�วมปฏิบัติการ (Buddy Teacher) และทีม PLC ทุกคน โดยจะต)องมีการออกแบบ วางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู)อย�างละเอียด รอบคอบ มีการประชุมปรึกษาหารือกัน ร�วมกันออกแบบบทเรียน มีการออกแบบสื่อท่ีจะ
ประกอบการจัดการเรียนรู) โดยบุคคลท่ีจะต)องนําความคิดของทีมไปปฏิบัติการเขียนแผนจัดการสอน รวมถึงการผลิตสื่อ
ประกอบการสอน คือ ครูหัวหน)าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) โดยจะต)องเคารพความคิดของเพ่ือนในทีม  
นําความคิดข)อเสนอจากการประชุมร�วมกันไปปฏิบัติออกแบบมาให)ได)ครบถ)วน สมบูรณ* ต)องให)เกียรติในความคิด 
ของทีม  
 การออกแบบบทเรียนจําเป!นอย�างยิ่งท่ีทีมจะต)องคํานึงถึง ผู)เรียนว�าผู)เรียนมีลักษณะอย�างไรบ)าง คํานึงถึง
ธรรมชาติของเนื้อหาท่ีจะใช)สอน หรือจัดกิจกรรมการเรียนรู)นั้น มีลักษณะการเรียนลักษณะใด ได)แก� เป!นการเรียน
ความคิดรวบยอด (Concept) หรือเป!นการเรียนเชิงกระบวนการ (Process) อย�างน)อยจะต)องเข)าใจธรรมชาติของ
เนื้อหาสาระท่ีจะใช)เปvดชั้นเรียนด)วย การพิจารณาข)อจํากัดและข)อได)เปรียบของสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน การจัดลําดับข้ันตอนการจัดการเรียนรู)ท่ีเป!นลําดับข้ันท่ีสอดคล)องกับเป̂าหมายการเรียนรู)ท่ีจะเกิดข้ึนกับ
ผู)เรียน    
 การออกแบบบทเรียน (Lesson design) เป!นการทํางานร�วมกันของทีม จะต)องนัดหมายและเสียสละเวลาใน
การมาประชุมร�วมกันเพ่ือออกแบบบทเรียนต้ังแต�ครูเริ่มก)าวเข)าสู�ชั้นเรียน จะมีวิธีการเก็บเด็กอย�างไรท่ีจะทําให)นักเรียน
หันมาสนใจ มีสมาธิพร)อมจะเริ่มเรียน จะเริ่มเกริ่นนําอย�างไร จะนําเข)าสู�บทเรียนอย�างไร ข้ันสอน จะเริ่มจากกิจกรรม
อะไรก�อน จะออกแบบกิจกรรมอะไรท่ีจะทําให)นักเรียนในห)องทุกคน มีส�วนร�วมคิด เรียนรู)จากเพ่ือน แบ�งป�นกับเพ่ือน 
ข้ันสอนหลักจะทําอย�างไร จะมีคําถามอะไรท่ีจะมากระตุ)นให)นักเรียนแต�ละคนได)ใช)ความคิดของตนเอง จะให)นักเรียน
ทํากิจกรรมอะไร และบทเรียนนั้นจะมีนักเรียนทํากิจกรรมท่ีครูกําหนดให)นั้น จะมีรูปแบบการตอบหรือทํากิจกรรมท่ีผิด
ก่ีรูปแบบ ทีมจะต)องใช)ประสบการณ*คาดเดาออกมาให)ได)ล�วงหน)าว�า นักเรียนจะเข)าใจคลาดเคลื่อนประมาณก่ีแบบ 
และทําไมนักเรียนจึงตอบแบบนั้น มีจุดท่ีจะทําให)นักเรียนเข)าใจคลาดเคลื่อน ทําไม�ได)มาจากสาเหตุอะไรบ)าง จะต)อง
คาดเดาล�วงหน)าให)ได) และครูหัวหน)าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) จะมีกระบวนการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเข)าใจ
คลาดเคลื่อนและเข)าใจถูก เข)าด)วยกันอย�างไร สุดท)ายจะสรุปบทเรียนอย�างไร และกิจกรรมอะไรท่ีจะให)นักเรียนได)
กระทําเพ่ือสะท)อนว�านักเรียนเหล�านั้น เกิดอะไรกับตัวเขาบ)าง เช�น อาจจะเรียนรู)เรื่อง หรือ คิดว�ารู)แต�สุดท)ายเป!นการรู)
แบบคลาดเคลื่อน ท้ังหมดนี้ ทีมออกแบบบทเรียนต)องร�วมกันคิด และกําหนดเป̂าหมายกรอบการใช)เวลาในแต�ละ
ข้ันตอนด)วย เพ่ือให)ครูท่ีจะทําหน)าท่ีสอน ซ่ึงก็คือ นิสิต นักศึกษาครูนั่นเอง นําแผนท่ีออกแบบร�วมกันอย�างละเอียด 
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พร)อมด)วยการกํากับเวลาการสอนในแต�ละข้ันด)วยนั้น จะได)ปฏิบัติการได)ถูกต)อง ท้ังหมดนี้ ถือเป!นความรับผิดชอบ
ร�วมกันของทีมทุกคน หากบทเรียนท่ีออกแบบและเปvดชั้นเรียนแล)ว ล)มเหลว หรือสําเร็จ ย�อมต)องเป!นความรับผิดและ
รับชอบร�วมกันของทีมทุกคน ท้ังนี้ แผนการสอนเม่ือเขียนเสร็จสิ้นสมบูรณ*แล)ว จะต)องนําส�งให)สมาชิกในทีมได)ศึกษา
ล�วงหน)าก�อนถึงวันเปvดชั้นเรียน  
 5. ปฏิบัติการเป7ดช้ันเรียน (Open Classroom) และการสังเกตช้ันเรียน (Classroom Observation) 
 5.1 การเตรียมนักเรียน ด)วยการสื่อสารทําความเข)าใจกับนักเรียนว�า จะมีบุคคลอ่ืน เข)ามาในชั้นเรียน แต�
จะไม�รบกวนนักเรียน ขอให)นักเรียนปฏิบัติตนตามปกติ แต�จะไม�ใช�การไปสอนหรือเตรียมสอนมาก�อนล�วงหน)า  
 5.2 ห)องเรียนท่ีจะใช)เป!นห)องเปvดชั้นเรียน ควรจะเป!นห)องท่ีกว)างพอท่ีจะให)สมาชิกในทีมได)นั่งหลังชั้น
เรียน หรือด)านข)าง  
 5.3 ครูหัวหน)าทีมปฏิบัติการ (Model Teacher) จะต)องนําแผนการสอนท่ีได)เขียนโดยสมบูรณ*แล)ว มา
นําสู�การปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด เพราะแผนการสอนฉบับนั้น เป!นผลงานร�วมกันของทีม ไม�ใช�ผลงานของคนสอน 
ดังนั้น จะประสบความสําเร็จหรือไม�ประสบความสําเร็จ เป!นความรับผิดชอบร�วมกันของทีมทํางาน การดําเนินการสอน
ตามแผนจะต)องปฏิบัติตามท้ังกิจกรรมและการใช)เวลาในแต�ละข้ันตอนอย�างเคร�งครัด 
 5.4 การสังเกตชั้นเรียน (Classroom Observation) เป!นข้ันตอนท่ีสําคัญ ในการจะพิสูจน*ว�า การท่ี
ทีมงานร�วมกันออกแบบบทเรียนมาอย�างพิถีพิถัน ท้ังด)านสาระ และด)านการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
นั้น เม่ือนําไปสู�การปฏิบัติการจริงในห)องเรียนแล)ว จะเกิดผลอย�างไรในทางปฏิบัติ โดยกระบวนการสังเกตชั้นเรียน สิ่งท่ี
สมาชิกในทีมควรจะต)องสังเกตและจะนําไปสู�การสะท)อนคิดหลังการสอน ประกอบด)วย  
 ก. การใช)เวลาของครู ในแต�ละข้ันตอน นับต้ังแต�การเกริ่นนํา การนําเข)าสู�บทเรียน ข้ันสอน ข้ันทํา
กิจกรรม ข้ันเชื่อมโยง ข้ันสรุป ข้ันสะท)อนการเรียนรู)ของนักเรียน ข้ันตอนต�าง ๆ เหล�านี้ครูได)ใช)เวลาอย�างไร เป!นไปตาม
แผนท่ีวางไว)ในแผนการสอนหรือไม� หากไม�เป!น เกิดมาจากสาเหตุอะไร  
 ข. ปฏิกิริยาการแสดงออกของนักเรียนแต�ละคน นักเรียนโดยรวมมีความสุขหรือไม� นักเรียนได)รับ 
ความเอาใจใส� นักเรียนถูกกระทําการในลักษณะท่ีไม�เหมาะสมหรือไม� นักเรียนแสดงสิ่งท่ีสะท)อนว�าเกิดการเรียนรู)แล)ว
หรือไม� อย�างไร นักเรียนแสดงอาการเบ่ือหน�าย ง�วง หรือไม�  
 ค. บทบาทการจัดการเรียนรู)ของครู ครูสามารถอธิบายหรือจัดกิจกรรมได)เป!นไปตามแผนการสอนหรือไม� 
ครูมีศิลปะการอธิบาย ครูมีความอดทน เพียรพยายามช�วยเหลือนักเรียนเพียงใด ครูให)ความรัก ความเมตตาต�อนักเรียน
อย�างไร บุคลิกภาพการแสดงออกเหมาะสมกับการเป!นครูท่ีดีเพียงใด  
 ง. ประเด็นท่ีประสบความสําเร็จและประเด็นท่ีควรจะได)รับการปรับปรุงในครั้งต�อไป 
 5.5 การสะท)อนผลการสอนหลังการสอน (After Class Reflection) หลังการเปvดชั้นเรียนและการสังเกต
ชั้นเรียนแล)ว ทีมจะต)องพยายามหาเวลาร�วมกัน ในการจัดการประชุมสะท)อนคดหลังการสอนให)เร็วท่ีสุดเท�าท่ีจะกระทํา
ได) โดยพยายามตอบคําถามประเด็นต�อไปนี้ให)ได)ว�า 
 ก. การใช)เวลาของครูท่ีทําหน)าท่ี Model Teacher เป!นอย�างไร เป!นไปตามแผนการสอนท่ีวางไว)หรือไม� 
 ข. กระบวนการจัดกิจกรรมการสอน เป!นไปตามแผนการสอนหรือไม� และนักเรียนเกิดการเรียนรู)ได)ตาม
เป̂าหมายท่ีวางไว)มากน)อยเพียงใด  
 ค. การแสดงออกท่ีสะท)อนถึงความเป!นครูท่ีมีจิตวิญญาณความเป!นครู ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
เป!นอย�างไร  
 ง. ภาพรวมการเรียนรู)ของนักเรียนรายคน เป!นอย�างไร มีนักเรียนคนใดท่ีต)องพิจารณาให)การช�วยเหลือ
สนับสนุนเป!นพิเศษหรือไม�  
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 จ. ประเด็นท่ีควรจะได)รับการปรับปรุงพัฒนาในครั้งต�อไปของห)องเรียนห)องนี้ ท้ังประเด็นการเรียนรู)และ
ประเด็นการปฏิบัติหน)าท่ีครูในด)านจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 การสะท)อนผลเหล�านี้ สมาชิกในทีมทุกคนจะต)องร�วมกันสะท)อนผล ภายใต)หลักการแห�งวิชาชีพครู และ
นําเสนอการสะท)อนคิดแบบกัลยาณมิตร 
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หลักสูตรเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูผู�สอนวิทยาการคํานวณ ระดับช�วงช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา 

 
 

รายละเอียดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 มาตรฐานท่ี 10 มีความสามารถในการคิดท่ีเป!นพ้ืนฐานในการเรียนรู) 
 

ตัวบ�งช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค' 

อายุ 3-4 ปX อายุ 4-5 ปX อายุ 5-6 ปX 
10.1 มีความสามารถ 
       ในการคิดรวบยอด 

10.1.1 บอกลักษณะ 
ของสิ่งต�าง ๆ จาก 
การสังเกตโดยใช)ประสาท
สัมผัส 

10.1.1 บอกลักษณะและ
ส�วนประกอบของสิ่ง 
ต�าง ๆ จากการสังเกต 
โดยใช)ประสาทสัมผัส 

10.1.1 บอกลักษณะ
ส�วนประกอบการเปลี่ยนแปลง 
หรือความสัมพันธ*ของสิ่ง 
ต�าง ๆ จากการสังเกต โดยใช)
ประสาทสัมผัส 

10.1.2 จับคู� หรือ
เปรียบเทียบสิ่งต�าง ๆ 
โดยใช)ลักษณะ หรือ
หน)าท่ีการใช)งาน  
เพียงลักษณะเดียว  

10.1.2 จับคู� 
และเปรียบเทียบความ
แตกต�างหรือความเหมือน
ของสิ่งต�าง ๆ โดยใช)
ลักษณะท่ีสังเกตพบ  
เพียงลักษณะเดียว  

10.1.2 จับคู�และเปรียบเทียบ  
ความแตกต�าง และ 
ความเหมือนของสิ่งต�าง ๆ 
โดยใช)ลักษณะท่ีสังเกตพบ  
2 ลักษณะข้ึนไป  

10.1.3 คัดแยกสิ่งต�าง ๆ 
ตามลักษณะหรือหน)าท่ี 
การใช)งาน  

10.1.3  จําแนกและจัด
กลุ�มสิ่งต�าง ๆ โดยใช)
อย�างน)อย 1 ลักษณะ 
เป!นเกณฑ*  

10.1.3 จําแนก และ 
จัดกลุ�มสิ่งต�าง ๆ โดยใช)ตั้งแต� 
2 ลักษณะข้ึนไปเป!นเกณฑ*  

10.1.4 เรียงลําดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ*อย�างน)อย 
3 ลําดับ 

10.1.4 เรียงลําดับสิ่งของ
หรือเหตุการณ* อย�างน)อย 
4 ลําดับ 

10.1.4 เรียงลําดับสิ่งของ 
หรือเหตุการณ* อย�างน)อย  
5 ลําดับ 

10.2 มีความสามารถ 
       ในการคิด 
       เชิงเหตุผล 

10.2.1 ระบุผลท่ีเกิดข้ึน 
ในเหตุการณ* หรือ 
การกระทํา เม่ือมีผู)ชี้แนะ  

10.2.1 ระบุสาเหตุ หรือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ* 
หรือการกระทํา เม่ือมี 
ผู)ชี้แนะ  

10.2.1 อธิบายเชื่อมโยง 
สาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน ใน
เหตุการณ* หรือการกระทํา
ด)วยตนเอง  

10.2.2 คาดเดา 
หรือคาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

10.2.2 คาดเดา หรือ 
คาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน หรือมีส�วนร�วม 
ในการลงความเห็น 
จากข)อมูล  

10.2.2 คาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน และมีส�วนร�วมในการ
ลงความเห็นจากข)อมูล อย�างมี
เหตุผล 

10.3 มีความสามารถ 
       ในการคิดแก)ป�ญหา 
       และตัดสินใจ 

10.3.1 ตัดสินใจใน 
เรื่องง�าย ๆ  

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่อง
ง�าย ๆ และเริ่มเรียนรู) 
ผลท่ีเกิดข้ึน  

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องง�าย ๆ 
และยอมรับผลท่ีเกิดข้ึน  
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ตัวบ�งช้ี 
สภาพท่ีพึงประสงค' 

อายุ 3-4 ปX อายุ 4-5 ปX อายุ 5-6 ปX 
10.3.2 แก)ป�ญหา 
โดยลองผิด ลองถูก 

10.3.2 ระบุป�ญหา และ
แก)ป�ญหา โดยลองผิด  
ลองถูก 

10.3.2 ระบุป�ญหา สร)าง
ทางเลือกและเลือกวิธี
แก)ป�ญหา 

 
 1.4 ประสบการณ'สําคัญท่ีส�งเสริมพัฒนาการด�านสติปlญญา 
 เป!นการสนับสนุนให)เด็กได)รับรู)และเรียนรู)สิ่งต�าง ๆ รอบตัว ผ�านการมีปฏิสัมพันธ*กับสิ่งแวดล)อมบุคคลและ
สื่อต�าง ๆ ด)วยกระบวนการเรียนรู)ท่ีหลากหลาย เพ่ือเปvดโอกาสให)เด็กได)พัฒนาการใช)ภาษา จินตนาการ ความคิด
สร)างสรรค* การแก)ป�ญหา การคิดเชิงเหตุผล การคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต�าง ๆ  รอบตัว และมีความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร* ท่ีเป!นพ้ืนฐานของการเรียนรู)ต�อไป ดังนี้ 
 

ด�านสติปlญญา ประสบการณ'สําคัญ 
1.4.1 การใช)ภาษา  
  

(1) การฟ�งเสียงต�าง ๆ ในสิ่งแวดล)อม  
(2) การฟ�งและปฏิบัติตามคําแนะนํา 
(3) การฟ�งเพลง นิทาน คําคล)องจอง บทร)อยกรอง หรือเรื่องราวต�าง ๆ 
(4) การพูดแสดงความคิด ความรู)สึก และความต)องการ  
(5) การพูดกับผู)อ่ืนเก่ียวกับประสบการณ*ของตนเอง หรือพูดเล�าเรื่องราว เก่ียวกับตนเอง 
(6) การพูดอธิบายเก่ียวกับสิ่งของ เหตุการณ* และความสัมพันธ*ของสิ่งต�าง ๆ 
(7) การพูดอย�างาสรรค*ในการเล�นและการกระทําต�าง ๆ 
(8) การรอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด  
(9) การพูดเรียงลําดับคําเพ่ือใช)ในการสื่อสาร  
(10) การอ�านหนังสือภาพ นิทานหลากหลายประเภท/รูปแบบ 
(11) การอ�านอย�างอิสระตามลําพัง การอ�านร�วมกัน การอ�านโดยมีผู)ชี้แนะ  
(12) การเห็นแบบอย�างของการอ�านท่ีถูกต)อง  
(13) การสังเกตทิศทางการอ�านตัวอักษร คํา และข)อความ  

 (14) การอ�านและชี้ข)อความ โดยกวาดสายตาตามบรรทัดจากซ)ายไปขวา จากบนลงล�าง 
(15) การสังเกตตัวอักษรในชื่อของตน หรือคําคุ)นเคย(16) การสังเกตตัวอักษรท่ีประกอบ 
      เป!นคําผ�านการอ�านหรือเขียนของผู)ใหญ�  
(17) การคาดเดาคํา วลี หรือประโยคท่ีมีโครงสร)างซํ้ากัน จากนิทาน เพลง คําคล)องจอง  
(18) การเล�นเกมทางภาษา  
(19) การเห็นแบบอย�างของการเขียนท่ีถูกต)อง 
(20) การเขียนร�วมกันตามโอกาส และการเขียนอิสระ  
(21) การเขียนคําท่ีมีความหมายกับตัวเด็ก/คําคุ)นเคย 
(22) การคิดสะกดคําและเขียนเพ่ือสื่อความหมายด)วยตนเองอย�างอิสระ 

1.4.2 การคิดรวบยอด  
       การคิดเชิงเหตุผล  

(1) การสังเกตลักษณะ ส�วนประกอบ การเปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ* การคิด 
    เชิงเหตุผล ของสิ่งต�าง ๆ โดยใช)ประสาทสัมผัสอย�างเหมาะสม การตัดสินใจ 
    และแก)ป�ญหา  
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ด�านสติปlญญา ประสบการณ'สําคัญ 
       การตัดสินใจ 
       และแก)ป�ญหา 

(2) การสังเกตสิ่งต�าง ๆ และสถานท่ีจากมุมมองท่ีต�างกัน(3) การบอกและแสดงตําแหน�ง  
    ทิศทาง และระยะทางของสิ่งต�าง ๆ ด)วยการกระทํา ภาพวาด ภาพถ�าย และรูปภาพ 
(4) การเล�นกับสื่อต�าง ๆ ท่ีเป!นทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกรวย 
(5) การคัดแยก การจัดกลุ�ม และการจําแนกสิ่งต�าง ๆ ตามลักษณะ และรูปร�าง รูปทรง  
(6) การต�อของชิ้นเล็กเติมในชิ้นใหญ�ให)สมบูรณ* และการแยกชิ้นส�วน 
(7) การทําซํ้า การต�อเติม และการสร)างแบบรูป  
(8) การนับและแสดงจํานวนของสิ่งต�าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
(9) การเปรียบเทียบและเรียงลําดับจํานวนของสิ่งต�าง ๆ  
(10) การรวมและการแยกสิ่งต�าง ๆ 
(11) การบอกและแสดงอันดับท่ีของสิ่งต�าง ๆ  

 (12) การชั่ง ตวง วัดสิ่งต�าง ๆ โดยใช)เครื่องมือและหน�วยท่ีไม�ใช�หน�วยมาตรฐาน 
(13) การจับคู� การเปรียบเทียบ และการเรียงลําดับสิ่งต�าง ๆ ตามลักษณะ ความยาว/ 
      ความสูง น้ําหนัก ปริมาตร 
(14) การบอกและเรียงลําดับกิจกรรมหรือเหตุการณ*ตามช�วงเวลา 
(15) การใช)ภาษาทางคณิตศาสตร*กับเหตุการณ*ในชีวิตประจําวัน  
(16) การอธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนในเหตุการณ*หรือการกระทํา 
(17) การคาดเดาหรือการคาดคะเนสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนอย�างมีเหตุผล 
(18) การมีส�วนร�วมในการลงความเห็นจากข)อมูลอย�างมีเหตุผล 
(19) การตัดสินใจและมีส�วนร�วมในกระบวนการแก)ป�ญหา 

1.4.3 จินตนาการ 
       และความคิด 
       สร)างสรรค*  

(1) การรับรู)และแสดงความคิด ความรู)สึกผ�านสื่อ วัสดุ ของเล�น และชิ้นงาน 
(2) การแสดงความคิดสร)างสรรค*ผ�านภาษาท�าทาง การเคลื่อนไหว และศิลปะ 
(3) การสร)างสรรค*ชิ้นงานโดยใช)รูปร�างรูปทรงจากวัสดุท่ีหลากหลาย  

1.4.4 เจตคติท่ีดีต�อ 
       การเรียนรู) 
       และการแสวงหา 
       ความรู) 

(1) การสํารวจสิ่งต�าง ๆ และแหล�งเรียนรู)รอบตัว  
(2) การต้ังคําถามในเรื่องท่ีสนใจ  
(3) การสืบเสาะหาความรู)เพ่ือค)นหาคําตอบของข)อสงสัยต�าง ๆ  
(4) การมีส�วนร�วมในการรวบรวมข)อมูลและนําเสนอข)อมูลจากการสืบเสาะ หาความรู) 
     ในรูปแบบต�าง ๆ และแผนภูมิอย�างง�าย 
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กิจกรรมเชิงปฏิบัติการสําหรับครูผู�สอนวิทยาการคํานวณ ระดับช�วงช้ันปฐมวัยและประถมศึกษา 
 
ช่ือบทเรียน การระบายสีจากตัวเลข (Color by numbers) 
สาระความรู� pixels, การเก็บภาพของคอมพิวเตอร* 
สถานการณ'/ปlญหา การแสดงการ zoom เข)าไปบนภาพในหน)าจอคอมพิวเตอร*เพ่ือแสดงให)เห็นว�าภาพ

ท่ีเห็นเกิดจากอะไร ลักษณะของป̂ายไฟกับภาพท่ีอยู�บนหน)าจอคอมพิวเตอร*  
กิจกรรมท่ีปฏิบัติในช้ันเรียน การบอก code สําหรับการสร)างตัวอักษร หรือ ตัวเลข 
ส่ือการสอน https://csfieldguide.org.nz/en/interactives/pixel-viewer/ 
เนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 1. วิทยาการคํานวณ (Algorithm) 

2. คณิตศาสตร* (การนับ) 
3. การงานอาชีพ (การทําสิ่งประดิษฐ*) 
4. ศิลปะ (แนวคิดของตัวอักษร หรือตัวเลข) 

ทักษะท่ีต�องการ เขียนข้ันตอนการทํางานของ Algorithm อย�างเป!นระบบ 
เป>าหมาย อธิบายการสร)างและทํางานของ Algorithm 
กิจกรรมการเรียน ข้ันนําเข�าสู�บทเรียน 10 นาที 

ใช)การถามตอบ ให)ดูภาพต�างๆ ท่ีปรากฏบนหน)าจอคอมพิวเตอร* แล)วถาม
คอมพิวเตอร*รู)ได)อย�างไรจึงแสดงภาพนั้น ๆ ออกมาได)   
ข้ันกิจกรรมหลัก 90 นาที 
การหาและสร)างรหัสภาพอย�างง�ายของแต�ละคน หรือกลุ�ม 
กิจกรรมร�วมกัน 60 นาที 
การทายหรือเล�นเกมส*เพ่ือใช)นําภาพแต�ละคน หรือกลุ�ม 
กิจกรรมข้ันสรุป 20 นาที 
ความสัมพันธ*ของภาพบนหน)าจอของคอมพิวเตอร* กับตําแหน�งของการลงสี 

วัสดุอุปกรณ' ดินสอ สี กระดาษท่ีวาดตารางขนาดต�างๆ 
การวัดผล/ประเมินผล ประเมินชิ้นงานภาพ และ Algorithm โดยใช)แบบประเมิน Rubrics score 
ช่ือบทเรียน Battleships-searching algorithms 
สาระความรู� วิธีการค)นหา 
สถานการณ'/ปlญหา การค)นหาข)อมูลต�างๆภายในคอมพิวเตอร* 2 เครื่อง ถ)าลักษณะของคอมพิวเตอร*

เหมือนกันเลย การค)นหาข)อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร*ท้ัง 2 นี้ จะเร็วเท�ากันหรือ
เปล�า 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติในช้ันเรียน การหาค)นหาตัวเลขในข)อมูลท่ีกําหนดให) 
ส่ือการสอน https://www.geeksforgeeks.org/linear-search/ 
เนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 1. วิทยาการคํานวณ (algorithm) 

2. คณิตศาสตร* (การเปรียบเทียบจํานวน) 
ทักษะท่ีต�องการ 1. ทักษะการค)นหาข)อมูล 

2. ทักษะการเขียนอัลกอริทึม 
เป>าหมาย   1. อธิบายหลักการของ Algorithm สําหรับการค)นหาเบ้ืองต)น 



เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส�งเสริมการจัดการเรียนรู�วิทยาการคํานวณ: สําหรับคร ู| 82 

2. เขียน Algorithm สําหรับการค)นหาเบ้ืองต)น 
กิจกรรมการเรียน 
 

ข้ันนําเข�าสู�บทเรียน 10 นาที 
คอมพิวเตอร*ช�วยในการค)นหาข)อมูลต�าง ๆ รวดเร็ว ช�วยลดเวลาในการค)นหา 
ด)วยคน คอมพิวเตอร*ใช)วิธีอะไรในการค)นหาข)อมูลต�าง ๆ 
ข้ันกิจกรรมหลัก 90 นาที 
การทําความเข)าใจ Algorithm ของการค)นหาในรูปแบบ Linear searching 
กิจกรรมร�วมกัน 60 นาที 
การเล�นเกมส*ค)นหาบางอย�างตัวเลขโดยคนหนึ่งมีข)อมูล และอีกคนหนึ่งต)องการ
ค)นหาข)อมูล 
กิจกรรมข้ันสรุป 20 นาที 
การค)นหาข)อมูลเบ้ืองต)น หรือ อย�างง�ายสุด แต�อาจจะไม�ใช)วิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
งานท่ีต�างกัน วิธีค)นหาข)อมูลจึงมีหลายวิธี 

วัสดุอุปกรณ' ดินสอ สี กระดาษท่ีวาดมีจํานวนข)อมูล 
การวัดผล/ประเมินผล ประเมินจากชิ้นงานการค)นหาข)อมูลจากเกมส* 
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ช่ือบทเรียน ค�นหากุญแจ 
สาระความรู� การคิดเป!นข้ันตอน 
สถานการณ'/ปlญหา กุญแจรถ T และ รถ M มีอย�างละ 3 ดอก โดยจะเก็บกุญแจรถ T ไว)ในกล�อง T  

2 ดอก เก็บกุญแจรถ M ไว)ในกล�อง M 2 ดอก และ เก็บกุญแจรถท้ังสองคันไว)ใน
กล�อง TM วันหนึ่งคุณแม�พบว�ากุญแจท่ีอยู�ในกล�องทุกกล�องใส�สลับกันไม�ถูกเลย  
ถ)าคุณแม�ไม�อยากเปvดทุกกล�องแล)วเทออกมาดูท้ังหมดคุณแม�จะมีแนวทางอย�างไร
ในการทําให)กุญแจกลับมาอยู�ในเง่ือนไขเดิม ถ)าคุณแม�ต)องการเปvดกล�องแล)วหยิบ
กุญแจในแต�ละกล�องเพียงดอกเดียว 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติในช้ันเรียน การระดมความคิดในการแก)ป�ญหาโดยใช)ข้ันตอนน)อยท่ีสุด 
ส่ือการสอน กล�องกระดาษ อุปกรณ*ท่ีแสดงถึงกุญแจ สีสําหรับเขียนบอกชนิดของกล�อง 
เนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวข�อง วิทยาการคํานวณ (algorithm) การลองผิดของถูก 
ทักษะท่ีต�องการ 1. ทักษะการออกแบบแนวคิดในการแก)ป�ญหา 

2. ทักษะการเขียนอัลกอริทึม 
เป>าหมาย   1. อธิบายหลักการของ algorithm ท่ีใช)ในการแก)ป�ญหา 

2. เขียน algorithm สําหรับการแก)ป�ญหา 
กิจกรรมการเรียน 
 

ข้ันนําเข�าสู�บทเรียน 10 นาที 
การทําความเข)าใจโจทย*ป�ญหาอย�างชัดเจน 
ข้ันกิจกรรมหลัก 90 นาที 
ค)นหาข้ันตอนในการแก)ป�ญหาโดยท่ีใช)ข้ันตอนน)อยท่ีสุด (เปvดกล�องน)อยท่ีสุด) 
กิจกรรมข้ันสรุป 20 นาที 
การค)นหาข้ันตอนท่ีดีท่ีสุด และ แสดงข้ันตอนในการแก)ป�ญหาได)จริง และชัดเจน 

วัสดุอุปกรณ' กล�องกระดาษสําหรับใส�กุญแจ วัสดุท่ีแทนกุญแจ ปากกาสําหรับเขียนป̂ายกล�อง 
การวัดผล/ประเมินผล ประเมินจากข้ันตอนท่ีเขียนออกมา 

 
ตารางแสดงความสัมพันธ'วัตถุประสงค'ของหลักสูตร ตัวช้ีวัดและการประเมินผล 

 

วัตถุประสงค' ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมินผล 
1. มีความรู)ความเข)าใจในความคิดรวบยอด 
    ของวิทยาการคํานวณ 

มีผลสัมฤทธิ์ผ�านเกณฑ* 
ร)อยละ 80 

ทดสอบความรู) 
ความเข)าใจ 

ด)วยแบบทดสอบ 
2. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู)วิทยาการ 
    คํานวณในระดับปฐมวัย หรือประถมศึกษา  
3. สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู)บูรณาการ 
    กับสาระการเรียนรู)อ่ืน ๆ ท่ีสอดคล)องกับมาตรฐาน 
    และตัวชี้วัดของสาระเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับ 
    วิทยาการคํานวณ  

การปฏิบัติการออกแบบ 
การจัดการเรียนรู)ผ�านเกณฑ*

ร)อยละ 80 

ประเมินกิจกรรม 
การจัดการเรียนรู) 
ด)วยแบบประเมิน 

4. มุ�งม่ันในการพัฒนาผู)เรียนให)มีคุณภาพตามตัวชี้วัด   
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กิจกรรมเพ่ิมเติม 
 

ตัวอย�างกิจกรรมบูรณาการวิชาวิทยาการคํานวณ เรื่อง จับคู� 
กลุ�มสาระฯ วิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี(วิทยาการคํานวณ) ระดับช้ันประถมศึกษาปXท่ี 4 

 
ช่ือบทเรียน จับคู� 
พ้ืนฐานความรู� ความรู)ความเข)าใจในการทําเกมส*จับคู� โดยใช)การต�อวงจรไฟฟ̂าอย�างง�าย และกําหนดให)

การตอบสนองว�าตอบถูกหรือตอบผิดด)วยการเขียน Coding เพ่ือให)แสดงผลว�าตอบถูก
หรือผิดด)วยสัญญาณเสียง 

วัตถุประสงค' ความรู� ความเข�าใจ 
1. รู)และเข)าใจหลักการของเกมส*จับคู� 
2. รู)และเข)าใจการต�อวงจรไฟฟ̂าอย�างง�าย 
3. รู)และเข)าใจการเขียน Code เพ่ือสั่งให)เกิดเสียง ไฟติด หรือแสดงผล 
ทักษะ 
1. สามารถสร)างเกมส*จับคู� อย�างง�ายได) ด)วยวัสดุท่ีหาได)ในชั้นเรียน โดยการตัดกระดาษ  
    แปะแผ�นโลหะ และเจาะรู   
2. สามารถต�อวงจรไฟฟ̂าอย�างง�ายได) เช�น ต�อไฟกับแหล�งจ�ายไฟได)ถูกต)อง ไฟติด 
3. สามารถเขียน Code แสดงผลการจับคู� โดยสั่งงานบอร*ดและอุปกรณ*ให)แสดงผล  
    ตามคําสั่ง เช�น เกิดเสียง ไฟติด มีตัวอักษรวิ่งบนบอร*ด 
คุณลักษณะ 
1. มีความกระตือรือร)นในการแสวงหาความรู) 
2. มีจิตใจ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� 
3. รู)จักการทํางานเป!นทีม 
4. ยอมรับในความคิดเห็นของผู)อ่ืน 

สถานการณ' แบบฝ|กหัดจับคู�ด)วยการต�อวงจรไฟฟ̂าให)ครบวงจร เม่ือต�อสายไฟ หลอดไฟและสวิทช*
ตรงกัน จะทําให)ไฟติด แสดงว�าการจับคู�ถูกต)อง ในทางตรงข)าม ถ)าเลือกไม�ตรงกันจะทํา
ให)ไฟไม�ติด จะเห็นว�าการต�อวงจรไฟฟ̂าแบบเดิม ทําให)คําตอบมีได)เพียง 2 ลักษณะ คือ
ขณะท่ียังไม�ได)ตอบหรือตอบผิด ไฟจะดับ จนกว�าจะเลือกข)อถูก ไฟจึงติด เม่ือเปลี่ยนวิธี
มาใช)สายสามเส)น โดยต้ังเง่ือนไขว�าถ)าสองเส)นตรงกันให)เป!นเสียงผิด จนมีเส)นท่ีสามมา
ต�อด)วยจึงเกิดสัญญาณตอบถูก 

กิจกรรมท่ีต�องปฏิบัติใน
ช้ันเรียน 

นักเรียนจะต)องสร)างแผงวงจรไฟฟ̂าจํานวน 10 ทางสาย ซ่ึงแต�ละสายจะต)องไม�สัมผัสกัน
ทางไฟฟ̂าโดยใช)แถบอลูมิเนียมกาวร�วมกับเทปกาวเพ่ือเป!นตัวเชื่อมระหว�างคําถามและ
คําตอบท่ีถูกต)องซ่ึงจะปรากฏอยู�ท่ีแผ�นคําถามด)านบน เม่ือถูกต)องแล)วให)นักเรียนเขียน 
Code เพ่ือกําหนดให)เกิดเสียงแตกต�างกันเม่ือเลือกตอบคําถามถูกหรือผิดโดยการ
ทดลองด)วยบอร*ด ไมโครบิตร�วมกับชุดขยายและสายเสียบตอบคําถาม 

ส่ือการสอน ชุดคําถามคําตอบ บอร*ดไมโครบิต ชุดต�อขยาย สายเลือกคําตอบ 
เนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 1. วิทยาศาสตร* (ไฟฟ̂า, แหล�งจ�ายไฟ) 

2. วิศวกรรมศาสตร*(การต�อวงจร, การใช)เครื่องมือ) 
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3. วิทยาการคํานวณ (Coding) 
4. คณิตศาสตร*(ข้ันตอนการจับคู�, ตรรกะถูก-ผิด) 
5. การงานอาชีพ (การทําสิ่งประดิษฐ*) 
6. ศิลปะ (ตบแต�งให)สวยงาม) 

ทักษะท่ีต�องการ การประดิษฐ* ตัดกระดาษ ความแตกต�างของฉนวนและตัวนําไฟฟ̂า ต้ังคําถามจากวิชา
ต�าง ๆ การเขียน Code เบ้ืองต)น 

กิจกรรมการเรียน 
 

ข้ันนําเข�าสู�บทเรียน 10 นาที 
วงจรจับคู� ซ่ึงประกอบข้ึนจากวงจรไฟฟ̂าพ้ืนฐาน เม่ือผู)เล�นตอบผิดจะไม�มีสัญญาณใด
เกิดข้ึน เนื่องจากไม�ครบวงจร ทําให)การเล�นไม�ท)าทายเท�าท่ีควร เนื่องจากผู)เล�นสามารถ
เลือกคําตอบต�อไปจนถูก ผู)ชมจะไม�ทราบว�าผู)เล�นตอบผิดก่ีครั้ง จึงควรหาวิธีให)เกมส*จับคู�
สมบูรณ*ข้ึนโดยการสร)างให)เกิดเสียงเม่ือผู)เล�นตอบผิดด)วย 
ข้ันกิจกรรมหลัก 90 นาที   
1. สร)างแผงวงจรไฟฟ̂าจํานวน 10 ทางสาย โดยการตัดแถบอลูมิเนียมกาวกว)าง 1 ซ.ม. 
    เพ่ือเป!นตัวเชื่อมระหว�างคําถามและคําตอบท่ีถูกต)อง โดยติดตามแบบจากนั้นติดเทป 
    กาวเฉพาะส�วนท่ีจําเป!น  
2. ตรวจสอบวงจรท้ังหมดต)องไม�สัมผัสกันทางไฟฟ̂า เจาะรูแผ�นคําถามท้ัง 20 รู  
    ตามแบบ เม่ือถูกต)องแล)วให)นักเรียนเขียน Code เพ่ือกําหนดให)เกิดเสียงแตกต�างกัน 
3. เม่ือเลือกตอบคําถามถูกหรือผิด โดยการทดลองด)วยบอร*ด ไมโครบิตร�วมกับชุดขยาย 
    และสายเสียบ  
4. ตอบคําถาม ให)นักเรียนออกแบบคําถาม คําตอบในวิชาอ่ืน และทดลองสร)าง 
    แบบฝ|กหัดคําถามคําตอบท่ีออกแบบ 
เป>าหมาย   
ให)นักเรียนเพ่ิมการแสดงผล เป!นหลอดไฟติดดับอีกทางหนึ่ง ให)นักเรียนหาแนวทางขยาย
ผลกิจกรรมนี้ไปเป!นโครงงาน 
กิจกรรมร�วมกัน 60 นาที 
ให)นักเรียนท้ังชั้นเรียนคิดหัวข)อคําถามซ่ึงมีคําถามไม�น)อยกว�า 10 คําถาม โดยตอบ 
ปากเปล�า เช�น ขนมไทย ปลาน้ําจืด พืชไร� เป!นต)น 
กิจกรรมข้ันสรุป 20 นาที 
1. สรุปความรู)ท่ีได)จากการปฏิบัติกิจกรรม  
2. การต�อวงจร 
3. การทํางานของฉนวน 
4. หลักการจับคู� ตอบผิด ตอบถูก  
5. การเขียน Coding และการทํางานของ Code  

วัสดุอุปกรณ' 1. วัสดุอุปกรณ*สําหรับสร)างแผ�นคําถามและแผงวงจร 
2. ชุดคําถามคําตอบ บอร*ดไมโครบิต ชุดต�อขยาย สายเลือกคําตอบ 

การวัดผล 1. ถามนักเรียนว�า ได)ความรู)อะไรบ)างจากกิจกรรมนี้ เช�น วงจรไฟฟ̂า ฉนวน ตัวนําไฟฟ̂า  
   (สังเกต) 
2. วงจรคําถามคําตอบท่ีนักเรียนสร)างข้ึนถูกต)องใช)งานได)เพียงใด (ประเมินจากชิ้นงาน) 
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3. Code ท่ีเขียนข้ึนทํางานได)ตามท่ีออกแบบไว)มากน)อยเพียงใด (ประเมินจากชิ้นงาน) 
การจัดสถานท่ี  สามารถจัดได)หลากหลายรูปแบบ เช�น เป!นกลุ�ม แบบแถว หรือ แบบอ่ืนๆ 
ตัวช้ีวัด 
(ประถมศึกษาปXท่ี 4) 

ว4.2 ป4/1 การใช�เหตุผลเชิงตรรกะในการแก�ไขปlญหา การอธิบายการทํางาน การ
คาดการผลลัพธ'จากปlญหาอย�างง�าย 
- การทํางานตามลําดับ การทําเกมส*จับคู� การต�อวงจรจับคู�ได)อย�างถูกต)อง 
ว4.2 ป 4/2 การออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย�างง�าย โดยใช� Software หรือส่ือ
และตรวจแก�ไขปlญหาข�อผิดพลาด 
- การเขียน Coding ด)วย เทคโนโลยีสมองกลฝ�งตัว microbit เพ่ือควบคุมกลไก  
  ให)สามารถแสดงผลด)วยเสียง ตัวอักษร หรือ วงจรไฟ LED ให)ติด 
ว4.2 ป 4/3 ใช�อินเทอร'เน็ตเพ่ือค�นหาความรู�และประเมินความน�าเช่ือถือของข�อมูล  
- ผู)เรียนสามารถสืบค)นข)อมูล เรื่อง วงจร การทําเกมส*จับคู� และการค)นหาคําตอบ 
  ท่ีถูกต)อง 
ว4.2 ป4/4 รวบรวม ประเมิน นําเสนอ ข�อมูลสารสนเทศ โดยใช�ข�อมูลท่ีหลากหลาย 
เพ่ือแก�ไชปlญหาในชีวิตประจําวัน 
- ผู)เรียนสามารถรวบรวมองค*ความรู)จากกิจกรรม โดยนําเสนอผ�านโปรแกรมนําเสนอท่ีมี 
  หรือนําเสนอแบบออนไลน*เพ่ือรวบรวมข)อสรุป และแนวคิดทีได)จากการทํากิจกรรม 
ว4.2 ป4/5 ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ อย�างปลอดภัย เข�าใจสิทธิ และหน�าท่ีของตน
เคารพในสิทธิของผู�อ่ืนแจ�งผู�เก่ียวข�องเม่ือพบข�อมูลหรือบุคคลท่ีไม�เหมาะสม 
- ผู)เรียนใช)เครื่องคอมพิวเตอร*สืบค)นข)อมูล และรู)จักการอ)างอิงแหล�งข)อมูลท่ีได)มา 
  ประกอบการนําเสนอ และหากพบข)อมูลท่ีไม�ถูกต)องให)รายงานครูหรือผู)สอน 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 1. จับคู� เป!นการบูรณการ Coding กับวงจรไฟฟ̂า และการกําเนิดเสียง สามารถจะใช) 
   แบบฝ|กหัดนี้ได)กับวิชาต�าง ๆ หลากหลาย โดยในชุดนี้จะประกอบด)วยแบบฝ|กหัด  
    เรื่อง ปลาน้ําจืด นกไทย ขนมไทย และชื่อผลไม)ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ครูผู)สอน  
    ยังสามารถประยุกต*ไปใช)กับวิชาอ่ืนๆ ตามท่ีออกแบบได) 
2. คุณสมบัติของตัวนํา ต)องเป!นสารแม�เหล็ก ต)องเป!นของแข็ง กระแสไฟฟ̂าผ�านได)   
   เทปตัวนํา ทํามาจากนิเกิล สังกะสี อลูมิเนียม ทองแดงชุบเงิน สายต�อจากวงจร 
   ประกอบด)วย Gnd Output Input Vcc Input Input Gnd Input Input Gnd Vcc  
   Input การใช)งานแบบทดสอบ จะต)องเลือกคําถามด)วยสายเส)นใด สายเส)นเดียว  
   สายสองเส)น เส)นใดเส)นหนึ่งก็ได) ผิดทุกข)อ แบบทดสอบแสดงผลได)โดย ตอบถูกมีเสียง  
   ตอบผิดไม�มีเสียง ตอบถูกไม�มีเสียง ตอบผิดไม�มีเสียง ตอบถูกไม�มีเสียง ตอบผิดมีเสียง  
   ตอบถูกมีเสียง ตอบผิดมีเสียง 
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ช่ือกิจกรรม นักสืบแม�เหล็ก 
 

 กิจกรรมการบูรณาการระหว�างสาระวิทยาการคํานวณกับสาระการเรียนรู)คณิตศาสตร* 
 ตัวช้ีวัด  
 ว 2.2 ป 3/1 ระบุผลของแรงท่ีมีต�อการเปลี่ยนแปลง การเคลื่อนท่ีของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ* 
 ว 2.2 ป 3/2 เปรียบเทียบและยกตัวอย�างแรงสัมผัสและไม�สัมผัสท่ีมีผลต�อการเคลื่อนท่ีของวัตถุโดยใช)
หลักฐานเชิงประจักษ* 
 ว 4.2 ป 4/1 ใช)เหตุผลเชิงตรรกะในการ แก)ป�ญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ*ผลลัพธ*จากป�ญหา
อย�างง�าย 
 ว 4.2 ป 5/1 ใช)เหตุผลเชิงตรรกะในการ แก)ป�ญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ*ผลลัพธ*จากป�ญหา
อย�างง�าย 
 จุดประสงค'ของกิจกรรม  
 1. ทบทวนและประยุกต*ใช)พฤติกรรมของแรงแม�เหล็กในการแก)ป�ญหา 
 2. อธิบายข้ันตอนการแก)ป�ญหาจากแนวความรู)ทางวิทยาศาสตร*ได)อย�างมีเหตุผล 
 กิจกรรมการเรียนรู� 
 1. การทบทวนเรื่องแม�เหล็กพฤติกรรมระหว�างแม�เหล็กข้ัวต�าง ๆ 
 2. การบอกถึงป�ญหาว�ามีแม�เหล็กท่ีถูกห�อเอาไว) 2 แท�ง และแม�เหล็กท่ีรู)ข้ัวแม�เหล็กแน�นอน 1 แท�ง ถ)า
ต)องการวางแม�เหล็กท่ีถูกห�อไว) แล)วให)เคลื่อนท่ีเข)าหากันในครั้งเดียว จะมีข้ันตอนอย�างไรบ)าง  
 ส่ือการเรียนรู� แม�เหล็กและใบกิจกรรม 
 การวัดผลและประเมินผล  
 

จุดประสงค'ของกิจกรรม วิธีวัดผล เครื่องมือวัดผล การประเมินผล 
1. พฤติกรรมระหว�างแม�เหล็ก 
    ท้ังสองในบริเวณใกล) ๆ กัน 

ตรวจใบกิจกรรม ใบกิจกรรม เขียนอธิบายและวาดรูป 
แสดงแรงแม�เหล็กท่ีเกิดข้ึน 

2. การแสดงข้ันตอนแก)ป�ญหา ตรวจใบกิจกรรม แบบประเมินชิ้นงาน แสดงผลท่ีได)จากข้ันตอนท่ีคิดไว) 
 

ใบกิจกรรมนักสืบแม�เหล็ก 
 

 
 

(ท่ีมา: https://www.indiamart.com/proddetail/bar-magnet-19608997497.html) 
 
 แม�เหล็ก เป!นวัสดุท่ีมีลักษณะดูหรือผลักกันได) ถ)านํามาอยู�ใกล)ๆกัน แม�เหล็กท่ีมีสี จะใช)เพ่ือความแตกต�าง
ระหว�างข้ัวแม�เหล็ก ซ่ึงจะประกอบด)วยข้ัวเหนือและข้ัวใต) 
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ตอบคําถามต�อไปนี้ 
 ให)ทําสัญลักษณ*ข้ัวของแม�เหล็กบนแม�เหล็กท่ีถูกห�อเอาไว) และวาดรูปรูปท่ีแสดงการเคลื่อนท่ีของแม�เหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แสดงข้ันตอนในการหาข้ัวของแม�เหล็กท่ีถูกห�อเอาไว) แล)วทํามาวางเพ่ือให)เคลื่อนท่ีเข)าหากันภายในครั้งเดียว 
 
ช่ือกิจกรรม แทนแกรม (Tangram) 7 ช้ินมหัศจรรย' 
 กิจกรรมการบูรณาการระหว�างสาระวิทยาการคํานวณกับสาระการเรียนรู)คณิตศาสตร*ระดับประถมศึกษา 
 ตัวช้ีวัด  
 ค 2.2 ป 4/1 จําแนกชนิดของมุม บอกชื่อมุมส�วนประกอบของมุมและเขียนสัญลักษณ*แสดงมุม 
 ค 2.2 ป 4/2 สร)างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเม่ือกําหนดความยาวของด)าน 
 ค 2.2 ป 5/2 จําแนกรูปสี่เหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป 
 ค 2.2 ป 5/3 สร)างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต�างๆ เม่ือกําหนดความยาวของด)านและขนาดของมุมหรือเม่ือกําหนด
ความยาวของเส)นทแยงมุม 
 ว 4.2 ป 4/1 ใช)เหตุผลเชิงตรรกะในการ แก)ป�ญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ*ผลลัพธ*จากป�ญหา
อย�างง�าย 
 ว 4.2 ป 5/1 ใช)เหตุผลเชิงตรรกะในการ แก)ป�ญหา การอธิบาย การทํางาน การคาดการณ*ผลลัพธ*จากป�ญหา
อย�างง�าย 
 จุดประสงค'ของกิจกรรม  
 1. อธิบายข้ันตอนการสร)างแทนแกรมด)วยวิธีวาดรูป หรือพับกระดาษ ได)อย�างมีเหตุผล 
 2. สร)างแทนแกรมตามข้ันตอนการทํางานท่ีอธิบายไว)ได) 
 3. สร)างรูปเรขาคณิตสองมิติจากแทนแกรมท่ีนักเรียนสร)างได) 
 4. สร)างรูปตามจินตนาการจากแทนแกรมท่ีนักเรียนสร)างได) 
 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
 1. ครูตรวจสอบความรู)พ้ืนฐานนักเรียนเก่ียวกับรูปเรขาคณิตสองมิติต�างๆ โดยให)นักเรียนออกมาวาดรูป 
และระบุชื่อของรูปเรขาคณิตสองมิตินั้น ๆ พร)อมถามลักษณะต�างๆของรูปเรขาคณิตสองมิตินั้นๆ 
 2. ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 1 “แทนแกรม (Tangram) 7 ชิ้นมหัศจรรย*” พร)อมนําแทนแกรมมาให)นักเรียน
สังเกต พร)อมถามคําถามนักเรียน ส�วนประกอบของแทนแกรมเป!นรูปเรขาคณิตสองมิติใดบ)าง จํานวนก่ีชิ้น ท้ัง 7 ชิ้น 
ประกอบกันเป!นรูปเรขาคณิตสองมิติใด ทราบได)อย�างไร เป!นต)น  
 3. ครูให)นักเรียนปฏิบัติใบกิจกรรม เขียนข้ันตอนการสร)างแทนแกรมจากกระดาษ A4 ท่ีครูแจกให) โดย 
การวาดรูป หรือพับกระดาษให)เป!นรอยออกมาเป!นแทนแกรม 

ไม�รู)ข้ัว 

ไม�รู)ข้ัว 

รู)ข้ัว ให)อยู�
นิ่ง

รู)ข้ัว ให)อยู�นิ่ง 
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 4. นักเรียนนําเสนอข้ันตอนการสร)างแทนแกรม ครูถามคําถามเพ่ือให)นักเรียนแสดงเหตุผลประกอบ 
การอธิบายข้ันตอนการสร)างแทนแกรม เรียกนักเรียนคนอ่ืนมานําเสนอในกรณีท่ีมีวิธีการสร)างท่ีแตกต�างกัน 
 5. ครูและนักเรียน เพ่ือนนักเรียนร�วมกันตรวจสอบการอธิบายการสร)างแทนแกรมของนักเรียนทุกคน 
 6. นักเรียนลงมือปฏิบัติสร)างแทนแกรมตามข้ันตอนท่ีอธิบายหรือเขียนไว) โดยครูให)กระดาษแข็ง A4 หรือ 
ฟvวเจอร*บอร*ด กรรไกร กับนักเรียน 
 7. นักเรียนทําใบกิจรรมท่ี 2 “สร)างรูปเรขาคณิตสองมิติจากแทนแกรม” ได)แก� รูปสี่เหลี่ยมผืนผ)า รูปสี่เหลี่ยม
ด)านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน)าจั่ว รูปสามเหลี่ยม รูปห)าเหลี่ยม พร)อมเขียนข้ันตอนการสร)างรูป
เรขาคณิตสองมิตินั้นๆ พร)อมวาดรูปประกอบ ครูตรวจสอบ 
 8. นักเรียนทําใบกิจกรรมท่ี 3 “สร)างรูปตามจินตนาการจากแทนแกรม” ให)นักเรียนสร)างรูปตามจินตนาการ
จากแทนแกรมอย�างน)อย 3 รูป ระบุชื่อรูปและวาดรูปประกอบ  
 9. ครูและนักเรียนร�วมกันสรุปลักษณะของแทนแกรม ประโยชน*ของแทนแกรม และความสําคัญของ 
การวางแผน การเขียนหรืออธิบายข้ันตอนการทํางานหรือแก)ป�ญหาอย�างมีเหตุผล เพ่ือให)การทํางานบรรลุเป̂าหมาย 
 

ส่ือการเรียนรู�  
 ใบกิจกรรมท่ี 1 “แทนแกรม (Tangram ) 7 ชิ้นมหัศจรรย*” 
 ใบกิจกรรมท่ี 2 “สร)างรูปเรขาคณิตสองมิติจากแทนแกรม” 
 ใบกิจกรรมท่ี 3 “สร)างรูปตามจินตนาการจากแทนแกรม” 
 

การวัดผลและประเมินผล  
 

จุดประสงค'ของกิจกรรม วิธีวัดผล เครื่องมือวัดผล การประเมินผล 
1. อธิบายข้ันตอนการสร)างแทนแกรม 
    ด)วยวธิีวาดรูป หรือพับกระดาษ  
    ได)อย�างมีเหตุผล 

ตรวจใบกิจกรรมท่ี 1 
“แทนแกรม 

(Tangram) 7 ชิ้น
มหัศจรรย*” ประเมิน

จากการนําเสนอ 

แบบประเมินชิ้นงาน
และการนําเสนอ 

เขียนอธิบายและนําเสนอ
ข้ันตอนได)อย�างเป!นลําดับ 
และแสดงเหตุผลของการ

เป!นรูปเรขาคณิต 
สองมิติต�าง ๆ  ได) 

2. สร)างแทนแกรมตามข้ันตอน 
    การทํางานท่ีอธิบายไว)ได) 
3. สร)างรูปเรขาคณิตสองมิติจาก 
    แทนแกรมท่ีนักเรียนสร)างได) 

ตรวจใบกิจกรรมท่ี 2 
“สร)างรูปเรขาคณิต

สองมิติจาก 
แทนแกรม” 

แบบประเมินชิ้นงาน เกณฑ*การผ�าน  
ร)อยละ 60 

4. สร)างรูปตามจินตนาการจาก 
    แทนแกรมท่ีนักเรียนสร)างได) 

ตรวจใบกิจกรรมท่ี 3 
“สร)างรูปตาม

จินตนาการจาก 
แทนแกรม” 

แบบประเมินชิ้นงาน สร)างได)ครบตามท่ีระบุ  
3 รูป พร)อมพิจารณา

จินตนาการ ความสัมพันธ*
ของชื่อรูปและรูปท่ีสร)าง

ความแปลกใหม�  
ไม�ซํ้าเพ่ือน 
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ใบกิจกรรมท่ี 1 “แทนแกรม (Tangram) 7 ช้ินมหัศจรรย'” 
 

 
 
 แทนแกรม (Tangram) เป!นแผ�นตัวต�อปริศนามี 7 แผ�น ซ่ึงสามารถนํามาประกอบเป!นรูปต�างๆ โดยเม่ือขณะ
ไม�ได)เล�นจะถูกเก็บไว)ในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เชื่อว�าแทนแกรมมีต)นกําเนิดจากราชวงศ*ซ�ง ของประเทศจีน โดย
แทนแกรมนั้นมีชื่อเรียกภาษาจีนอีกชื่อหนึ่งว�า “ฉีเฉียวตู” 
 
ตอบคําถามต�อไปนี้ 
แทนแกรมประกอบด)วยรูปเรขาคณิต................มิติ จํานวน....................ชิ้น ได)แก� 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
รูปเรขาคณิตท้ังหมดประกอบกันเป!นรูป............................................................................................................................. 
ให)นักเรียนเขียนข้ันตอนการสร)างแทนแกรมจากกระดาษ A4 ท่ีครูแจกให)  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 ให)นักเรียนปฏิบัติการสร)างแทนแกรมจากกระดาษแข็งขนาด A4 หรือ ฟvวเจอร*บอร*ด ท่ีครูเตรียมให) คนละ  
1 ชุด ตามข้ันตอนท่ีนักเรียนอธิบายไว)ในข)อ 2 
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ใบกิจกรรมท่ี 2 “สร�างรูปเรขาคณิตสองมิติจากแทนแกรม” 
 
 คําส่ัง ให)นักเรียนสร)างรูปเรขาคณิตสองมิติจากแทนแกรมท่ีนักเรียนสร)าง ได)แก� รูปสี่ เหลี่ยมผืนผ)า  
รูปสี่เหลี่ยมด)านขนาน รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน)าจั่ว รูปสามเหลี่ยม และรูปห)าเหลี่ยม โดยเขียนข้ันตอน
การสร)างรูปเรขาคณิตสองมิตินั้นๆ พร)อมวาดรูปประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบกิจกรรมท่ี 3 “สร�างรูปตามจินตนาการจากแทนแกรม” 
 
คําส่ัง ให)นักเรียนสร)างรูปตามจินตนาการจากแทนแกรม อย�างน)อย 3 รูป ระบุชื่อรูปและวาดรูปประกอบ 
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หลักสูตรเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับวิทยาการคํานวณ 
สําหรับครูผู�สอนวิทยาการคํานวณ ระดับมัธยมศึกษา 

 
ตัวอย�างกิจกรรมบูรณาการวิชาวิทยาการคํานวณ เรื่อง กลองไฟฟ>า  

กลุ�มสาระฯ วิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 1-3 
 
ช่ือบทเรียน กลองไฟฟ�า  
ส่ิงท่ีจะสอนในบทเรียนนี้ 1. ความรู) ความเข)าใจ ข้ันตอนการประดิษฐ*ของเล�น 

2. แรงท่ีเกิดข้ึนจากแม�เหล็กไฟฟ̂าแต�ละแบบ 
3. ฝ|กทักษะการต�อวงจรและอุปกรณ*อย�างง�าย 
4. การเขียน Coding เพ่ือควบคุมให)กลองทํางาน 

วัตถุประสงค! 
 

ความรู� ความเข�าใจ 
1. รู)และเข)าใจเครื่องดนตรีประเภทกลองและการใช)งาน 
2. รู)และเข)าใจเรื่องแรงท่ีเกิดข้ึนจากแม�เหล็กไฟฟ̂า 
3. รู)และเข)าใจการต�อวงจรและอุปกรณ*กลไกอย�างง�าย 
4. รู)และเข)าใจการเขียน Coding เพ่ือควบคุมให)กลองทํางาน 
ทักษะ 
1. สามารถเล�นดนตรีประเภทกลองได) 
2. สามารถใช)ผลจากแรงท่ีเกิดข้ึนจากแม�เหล็กไฟฟ̂าได) 
3. สามารถต�อวงจรและอุปกรณ*กลไฟอย�างง�ายได) 
4. สามารถเขียน Coding เพ่ือควบคุมให)กลองทํางาน 
คุณลักษณะ 
1. มีความกระตือรือร)นในการแสวงหาความรู) 
2. มีจิตใจ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� 
3. รู)จักการทํางานเป!นทีม 
4. ยอมรับในความคิดเห็นของผู)อ่ืน 

สถานการณ! เพ่ือทดลองเรื่องแรงท่ีเกิดจากแม�เหล็กไฟฟ-า ซ่ึงจะประกอบด�วยองค0ประกอบ
หลายส�วน เช�น จํานวนรอบตัวนํา ขนาดตัวนํา ระยะห�าง ขนาดแม�เหล็กถาวร 
แรงท่ีเกิดข้ึน ขนาดของแรงเคลื่อน และกระแส โดยต�อกลไกจากแม�เหล็กไฟฟ-า
กับกลองและฉ่ิงขนาดเล็ก ให�ทํางานตามจินตนาการ  

กิจกรรมท่ีปฏิบัติในช้ันเรียน ประกอบชุดกลองและฉ่ิงเข�ากับแม�เหล็กไฟฟ-าท้ังสองแบบโดยตรวจสอบให�กลไก
ทํางานได�อย�างถูกต�อง ต�อสายเข�ากับบอร0ดขยายของไมโครบิต ทดลองเขียน 
Code ให�ทํางานท่ีละส�วนก�อนเขียนรวมให�อุปกรณ0ท้ังสองชิ้นทํางานพร�อมกัน 

ส่ือการสอน ชุดประกอบกลองไฟฟ-า ชุดแม�เหล็กไฟฟ-า วงจรขยาย และบอร0ดไมโครบิต 
เนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวข'อง 1. วิทยาศาสตร* (ไฟฟ̂า, แม�เหล็ก, แรงและการเคลื่อนท่ี) 

2. วิศวกรรมศาสตร*(การต�อวงจร, การใช)เครื่องมือ) 
3. วิทยาการคํานวณ(Coding) 
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4. คณิตศาสตร*(ตรรกะสั่งให)กลไกกลองทํางาน) 
5. การงานอาชีพ(การทําสิ่งประดิษฐ*) 
6. ศิลปะ (ตบแต�งให)สวยงาม) 
7. ดนตรี (การเล�นดนตรีประเภทกลอง) 

ทักษะท่ีต'องการ ต�อวงจรไฟฟ-า ประกอบกลไกอย�างง�าย การเขียน Coding เพ่ือสั่งให�กลไกทํางาน 
กิจกรรมการเรียน 
 

ข้ันนําเข�าสู�บทเรียน 10 นาที 
งานท่ีมีลักษณะซํ้าๆกันเรามักจะให)สมองกลหรือคอมพิวเตอร*มาทําแทน เช�นงาน
ประกอบชิ้นส�วนท่ีมีลักษณะซํ้าๆกัน เพราะจะถูกต)องและแม�นยํากว�า  
ข้ันกิจกรรมหลัก 90 นาที 
1. ประกอบชุดกลองและฉ่ิงเข)ากับขาต้ัง 
2. ประกอบชุดแม�เหล็กไฟฟ̂าท้ังสองให)ตรงตําแหน�งพร)อมติดต้ังสปริง 
3. ทดลองกลไกเคลื่อนท่ีได)ถูกต)องท้ังสองชุด 
4. เขียน Code ให)กลองทํางาน 
5. เขียน Code ให)ฉ่ิงทํางาน 
6. เขียน Code ให)ท้ังสองทํางานร�วมกัน 
ข้ันสรุปบทเรียน 20 นาที 
1. ทบทวนการปฏิบัติกิจกรรม 
2. ประเมินผลการทํางานจากชิ้นงาน 
3. ซักถาม-อภิปราย  
4. ยกตัวอย�าง ถ)าจะต�อยอดไปใช)ในวงดนตรี จะต)องทําอย�างไร 
เป>าหมาย    
ให)นักเรียนสังเกตแรงท่ีเกิดข้ึนจากแม�เหล็กไฟฟ̂าท้ังสองชุดว�าแตกต�างกันหรือไม�
เพราะเหตุใด อะไรเป!นป�จจัยให)เกิดแรงมาก น)อย  
กิจกรรมร�วมกัน 60 นาที 
ให)นักเรียนช�วยกันคิดแนวทางท่ีสามารถนําหลักการนี้ไปใช)กับเครื่องดนตรีชนิด
อ่ืนว�า ดนตรีชนิดใดทําได)และไม�ได)เพราะเหตุใด 
กิจกรรมข้ันสรุป 20 นาที 
1. งานบางชนิดสามารถใช)สมองกลทําแทนได)ดีกว�ามนุษย* แต�บางงานมนุษย*ทํา
ได)ดีกว�า เช�น การเล�นดนตรี การวาดภาพ ให)นักเรียนคิดหาคําตอบว�างานใด 
ท่ีสมองกลทําได)ไม�ดีเท�ามนุษย* 
2. ทบทวนการปฏิบัติกิจกรรม 
3. ประเมินผลการทํางานจากชิ้นงาน 
4. ซักถาม-อภิปราย  
5. ยกตัวอย�าง ถ)าจะต�อยอดไปใช)ในวงดนตรี จะต)องทําอย�างไร 

วัสดุอุปกรณ' 1. ชุดประกอบกลองและฉ่ิง 
2. ชุดประกอบแม�เหล็กไฟฟ̂า 
3. บอร*ดต�อขยาย 
4. บอร*ดไมโครบิต 
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การวัดผล 1. นักเรียนติดต้ังอุปกรณ*และกลไกได)ถูกต)องและสามารถได) (สังเกต) 
2. นักเรียนเขียน Code ควบคุมกลไกได)ถูกต)อง (จากโครงงาน) 

การจัดสถานท่ี  สามารถจัดได)หลากหลายรูปแบบ เช�น เป!นกลุ�ม แบบแถว หรือ แบบอ่ืนๆ 
ตัวช้ีวัด (มัธยมศึกษาปXท่ี 1) ว4.2 ม1/2 ออกแบบอัลกอริท่ึมท่ีใช�แนวคิดเชิงนามธรรม เพ่ือแก�ไขปlญหา 

การทํางาน หรือท่ีพบในชีวิตจริง 
- การทํางานของกลไก ท่ีใช)แรงท่ีเกิดจากแม�เหล็กไฟฟ̂า ซ่ึงเป!นพ้ืนฐานใน 
  การสั่งงานหรือควบคุมระบบอัตโนมัติต�าง ๆ มากมาย ออกแบบและเขียน 
  โปรแกรมอย�างง�าย เพ่ือแก)ไขป�ญหาทางวิทยาศาสตร*หรือคณิตศาสตร* 
ว4.2 ม1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรม อย�างง�าย เพ่ือแก�ปlญหาทาง 
คณิตศาสตร'หรือวิทยาศาสตร' 
- ออกแบบโปรแกรมและเขียน Coding เพ่ือควบคุมกลไก สั่งให)กลองและฉาบ 
  ตีให)เข)าจังหวะ ตามท่ีกําหนด หรือ ประกอบเพลง 
ว4.2 ม1/3 รวบรวมข�อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอข�อมูล
และสารสนเทศ โดยใช�ซอฟต'แวร'หรือบริการบนอินเทอร'เน็ตท่ีหลากหลาย 
- รวบรวมจังหวะ และการเขียน Coding เพ่ือควบคุมให)กลไกการทํางาน 
  ตามคําสั่ง หรือประกอบเพลงซ่ึงสืบค)นจากอินเทอร*เนต 
ว4.2 ม1/4 ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างปลอดภัย ใช�ส่ือและแหล�งข�อมูล
ตามกําหนด และข�อตกลง 
- ผู)เรียนสืบค)นแหล�งข)อมูล เรื่องเพลง หรือ โน)ตสําหรับตีกลอง จากแหล�งข)อมูล 
  ท่ีเชื่อถือได) หรือ ตามท่ีผู)สอนกําหนดไว)เป!นตัวอย�าง 

คําอธิบายเพ่ิมเติม - กลองไฟฟ̂า เป!นการบูรณการ CODING กับเรื่องสนามแม�เหล็ก แม�เหล็กไฟฟ̂า  
  หลักการของมอเตอร*ไฟฟ̂า รวมท้ังแรงและการเคลื่อนท่ี โดยจะเปรียบเทียบ 
  ระหว�างแรงท่ีเกิดข้ึนจากแม�เหล็กสองชิ้น ท่ีประกอบกันเป!นคู� และแม�เหล็ก 
  ด)านเดียว ซ่ึงจะเกิดแรงท่ีแตกต�างกัน ด)วยพลังงานไฟฟ̂าท่ีเท�ากัน 
- ชุดแม�เหล็กไฟฟ̂าตีกลอง ประกอบด)วย แม�เหล็กแรงสูงซ่ึงทํามาจากเหล็กกล)า  
  นิเกิล นีโอดิเมียม ทังสเตนด* ขนาดของแรงท่ีเกิดจากแม�เหล็กคู�และแม�เหล็ก 
  เด่ียว ต�างกันมากกว�าสองเท�า ต�างกันสองเท�า ไม�ต�างกันมาก เท�ากัน ความเร็ว 
  ท่ีสุดท่ีชุดแม�เหล็กยังตอบสนองได) มากกว�า 1 วินาที มากกว�า 1.5 วินาที 1 
  ใน 10 ส�วนของวินาที 1 ใน 2 ส�วนของวินาที หลักการนี้เป!นหลักการเดียวกับ  
  เครื่องกําเนิดไฟฟ̂า มอเตอร*ไฟฟ̂า Generator Alternator ฮันส* คริสเตียน  
  เออร*สเต็ด  
- ผู)ค)นพบหลักการนี้เป!นชาวเดนมาร*ก  
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ตัวอย�างกิจกรรมบูรณาการวิชาวิทยาการคํานวณ เรื่อง ลวดลายเลเซอร' 
กลุ�มสาระฯ วิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปXท่ี 4 

 
ช่ือบทเรียน เลเซอร'วาดภาพ 
ส่ิงท่ีจะสอนในบทเรียนนี้ 1. ความรู) ความเข)าใจ เรื่องแสงการสะท)อน 

2. การทํามุมเอียงและความเร็วท่ีจะทําให)เกิดภาพ หรือลวดลาย 
3. การประกอบวงจรและชุดควบคุม 
4. การเขียน Coding ควบคุมความเร็วมอเตอร*ให)กระจกหมุน 
5. การสะท)อนของแสง เพ่ือให)เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพ  

วัตถุประสงค' ความรู�ความเข�าใจ 
1. รู)และเข)าใจเรื่องแสงและการสะท)อน 
2. รู)และเข)าใจเรื่องมุมเอียงและความเร็วท่ีจะทําให)เกิดภาพ หรือ ลวดลาย 
3. รู)และเข)าใจการเขียน Coding เพ่ือควบคุมการทํางาน 
ทักษะ 
1. สามารถใช)หลักการเรื่องแสงและการสะท)อนมาประกอบการทํา 
   กิจกรรมได) 
2. สามารถปรับมุมเอียง และ เข)าใจถึงความเร็ว ท่ีจะมีผลต�อเกิดเกิดภาพ  
    และลวดลายได) 
3. สามารถประกอบวงจรและชุดควบคุมกับอุปกรณ*ได) 
4. สามารถเขียน Coding เพ่ือควบคุมการทํางาน มอเตอร*ให)กระจกหมุน  
   และการสะท)อนของแสง เพ่ือให)เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาพได) 
คุณลักษณะ 
1. มีความกระตือรือร)นในการแสวงหาความรู) 
2. มีจิตใจ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ� 
3. รู)จักการทํางานเป!นทีม 
4. ยอมรับในความคิดเห็นของผู)อ่ืน  

สถานการณ' เลเซอร* สร)างลวดลายด)วยแสงเลเซอร*ท่ีสะท)อนผ�านกระจกหมุนสองแผ�น 
ซ่ึงเอียงทํามุมกัน ความเร็วของการหมุนกระจก จะมีลวดลายท่ีเกิดข้ึน  
เม่ือเขียน Code ให)กระจกหมุน ด)วยความเร็วท่ีเปลี่ยนไป ณ จุดต�าง ๆ  
จะทําให)ลวดลาย ท่ีเกิดจากการสะท)อนกระจกของลําแสงเลเซอร*
เปลี่ยนไปด)วย 

กิจกรรมท่ีต�องปฏิบัติในช้ันเรียน 1. ประกอบชุดมอเตอร*พร)อมติดต้ังแผ�นกระจกท้ังสองชุด 
2. ติดต้ังเลเซอร*พอยต*เตอร* 
3. ปรับมุมกระจกให)ถูกต)อง  
4. เขียน Code ควบคุมให)มอเตอร*หมุน ท่ีละตัว 
5. ทดลองปรับเปลี่ยนความเร็วมอเตอร*ด)วย Code 

ส่ือการสอน ชุดประกอบมอเตอร* แผ�นกระจก เลเซอร*พอยต*เตอร* บอร*ดขยาย  
ไมโครบิต 
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เนื้อหาวิชาท่ีเก่ียวข�อง 1. วิทยาศาสตร* (แสง,การสะท)อน) 
2. วิศวกรรมศาสตร* (การต�อวงจร, การใช)เครื่องมือ) 
3. วิทยาการคํานวณ (Coding) 
4. คณิตศาสตร* (ความลาดเอียง(มุม), ความเร็วในการหมุน) 
5. การงานอาชีพ (การทําสิ่งประดิษฐ*) 
6. ศิลปะ (ตบแต�งให)สวยงาม, การสร)างภาพ ลวดลาย, สี) 

ทักษะท่ีต�องการ 1. การประกอบกลไกอย�างง�าย 
2. การปรับมุมสะท)อนของแสง 
3. การต�อสายไฟ 
4. การระวังป̂องกันการใช)งานเลเซอร*พอยต*เตอร* 

กิจกรรมการเรียน 
 

ข้ันนําเข�าสู�บทเรียน 10 นาที 
1. รูปทรงทางคณิตศาสตร*ชนิดต�าง ๆ มีอะไรบ)าง สามารถสร)างข้ึนได) 
    อย�างไร  
2. รูปภาพกราฟฟvกท่ีคอมพิวเตอร*สร)างข้ึนสัมพันธ*กับคณิตศาสตร*หรือไม� 
    อย�างไร 
ข้ันกิจกรรมหลัก 90 นาที 
1. ประกอบชุดมอเตอร*พร)อมติดต้ังแผ�นกระจกท้ังสองชุด โดยให)แผ�น 
   กระจกท้ังสองชุดหันหน)าเข)าหากันติดต้ังเลเซอร*พอยต*เตอร* ให)ลําแสง 
   ฉายเข)าหากระจกแผ�นแรก ปรับมุมกระจกให)ถูกต)อง โดยให)ลําแสง 
   แต�ละตําแหน�งไม�ถูกชิ้นส�วนอุปกรณ* 
2. เขียน Code ควบคุมให)มอเตอร*หมุนท่ีละตัว ทดลองปรับเปลี่ยน 
   ความเร็วมอเตอร*ด)วย Code 
เป>าหมาย    
สร)างลวดลายท่ีเกิดจากการสะท)อนของกระจกหมุนสองแผ�น 
วัสดุท่ีมีให�และเง่ือนไขการลงทุน 
1. ชุดประกอบมอเตอร*พร)อมแท�นติดต้ังและแผ�นรองจํานวน 2 ชุด 
2. แผ�นกระจกสําหรับติดเพลาของมอเตอร*  
3. เลเซอร*พอยต*เตอร*พร)อมแท�นติดต้ัง  
4. บอร*ดขยาย  
5. สายต�อและบอร*ดไมโครบิต 
กิจกรรมร�วมกัน 60 นาที 
1. ให)นักเรียนอธิบายองค*ประกอบในการเกิดรูปต�าง ๆ ว�า ข้ึนอยู�กับป�จจัย 
    อะไรบ)าง  
2. อุปกรณ*ชุดนี้สามารถปรับเปลี่ยนให)เกิดรูปลักษณะอ่ืนได)อย�างไร 
3. การปรับเปลี่ยนความเร็วมอเตอร*ทําได)อย�างไร 
กิจกรรมข้ันสรุป 20 นาที 
กิจกรรมนี้ สามารถนําไปประยุกต*เป!นอะไรได)บ)าง 
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วัสดุอุปกรณ' ชุดประกอบมอเตอร* แผ�นกระจก เลเซอร*พอยต*เตอร* บอร*ดขยาย  
ไมโครบิต 

การวัดผล 1. นักเรียนสามารถติดต้ังได)อุปกรณ*ได)ถูกต)อง (สังเกต) 
2. อุปกรณ*ทํางานได)ถูกต)อง (ชิ้นงาน) 
3. เขียน Code ควบคุมให)มอเตอร*ทํางานได)ตรงตามท่ีออกแบบไว)  
    (โครงงานตามสภาพจริง) 

ตัวช้ีวัด (มัธยมศึกษาปXท่ี 4) ว4.2 ม4/1 ประยุกต'ใช�แนวคิดเชิงคํานวณ ในการพัฒนาโครงงานท่ีมี
การบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย�างสร�างสรรค'และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
- โครงงาน เลเซอร* เป!นการบูรณการ CODING กับวงจรอิเล็กทรอนิกส*  
  และการกําเนิดแสง เพ่ือปรับความเร็วมอเตอร* เปลี่ยนให)ความเร็วของ    
  กระจกสะท)อนแสงเปลี่ยนไป อันจะทําให)รูปร�างของลําแสงเลเซอร* 
  ท่ีปรากฏบนฉาก ปรับเปลี่ยนตามไปด)วย 
- เม่ือฉายลําแสงเลเซอร*ลงบนกระจกหมุนแผ�นเดียวภาพท่ีเกิดจะเป!น  
  เส)นตรง เส)นโค)ง วงกลม จุด แต�เดิมแสงเลเซอร*จะเกิดจากหลอดซ่ึงมี 
  แก�สบรรจุอยู�ภายใน ส�วนแสงเลเซอร*ท่ีใช)ในป�จจุบันจะเกิดจาก 
  หลอดบรรจุแก�สขนาดเล็ก สารก่ึงตัวนํา วงจรรวม ผิดทุกข)อ เม่ือ 
  ความเร็วของมอเตอร*ท้ังสองเท�ากันพอดี จะปรากฏภาพเป!น สี่เหลี่ยม  
  เส)นโค)ง วงกลม วงรี มอเตอร*แต�ละตัวใช)ไฟ 5 3 1.5 4.5 โวลท* เม่ือ 
  เลื่อนระยะห�างจาก ต)นกําเนิดแสง กับจอรับภาพ เป!นสองเท�า ภาพท่ี 
  ปรากฏจะมีขนาด เท�าเดิม ใหญ�กว�าเดิมสองเท�า ใหญ�กว�าเดิมมากกว�า 
  สองเท�า ใหญ�กว�าเดิมน)อยกว�าสองเท�า 
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ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
1 กรุงเทพมหานคร พญาไท 46 นครปฐม เขต 1 อนุบาลนครปฐม
2 สมุทรปราการ เขต 1 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 47 นครปฐม เขต 2 พระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
3 สมุทรปราการ เขต 2 วัดก่ิงแก้ว 48 สมุทรสาคร วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บ ารุง)
4 นนทบุรี เขต 1 อนุราชประสิทธ์ิ 49 สมุทรสงคราม อนุบาลสมุทรสงคราม
5 นนทบุรี เขต 2 ชุมชนวัดไทรน้อย 50 เพชรบุรี เขต 1 วัดดอนไก่เต้ีย
6 ปทุมธานี เขต 1 คลองบ้านพร้าว 51 เพชรบุรี เขต 2 บ้านท่ายาง(ประชาสรรค์)
7 ปทุมธานี เขต 2 วัดเขียนเขต 52 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ธนาคารออมสิน
8 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประตูชัย 53 ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บ ารุง)
9 พระนครศรีอยุธยา เขต 2 วัดบ้านสร้าง

10 อ่างทอง อนุบาลวัดอ่างทอง
11 ลพบุรี เขต 1 เมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
12 ลพบุรี เขต 2 บ้านม่วงค่อม ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
13 สิงห์บุรี อนุบาลสิงห์บุรี 1 เขต 1 (กทม.) ศึกษานารี
14 ชัยนาท อนุบาลสรรคบุรี 2 เขต 2 (กทม.) บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
15 สระบุรี เขต 1 อนุบาลศาลาแดง 3 เขต 3 (นนทบุรี) นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
16 สระบุรี เขต 2 หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) 4 เขต 3 (พระนครศรีอยุธยา) อยุธยาวิทยาลัย
17 ชลบุรี เขต 1 บ้านสวนอุดมวิทยา 5 เขต 4 (ปทุมธานี) ปทุมวิไล
18 ชลบุรี เขต 2 อนุบาลเกาะจันทน์ 6 เขต 4 (สระบุรี) สระบุรีวิทยาคม
19 ชลบุรี เขต 3 วัดบุญสัมพันธ์ 7 เขต 5 (สิงห์บุรี) สิงห์บุรี
20 ระยอง เขต 1 อนุบาลระยอง 8 เขต 5 (ลพบุรี) พระนารายณ์
21 ระยอง เขต 2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 9 เขต 5 (ชัยนาท) ชัยนาทพิทยาคม
22 จันทบุรี เขต 1 สฤษดิเดช 10 เขต 5 (อ่างทอง) อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
23 จันทบุรี เขต 2 วัดทับไทร 11 เขต 6 (ฉะเชิงเทรา) พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
24 ตราด คลองขวาง 12 เขต 6 (สมุทรปราการ) สมุทรปราการ
25 ฉะเชิงเทรา เขต 1 วัดดอนทอง 13 เขต 7 (ปราจีนบุรี) ปราจิณราษฎรอ ารุง
26 ฉะเชิงเทรา เขต 2 ตลาดบางบ่อ 14 เขต 7 (นครนายก) นครนายกวิทยาคม
27 ปราจีนบุรี เขต 1 อนุบาลปราจีนบุรี 15 เขต 7 (สระแก้ว) สระแก้ว
28 ปราจีนบุรี เขต 2 บ่อทองวิทยา 16 เขต 8 (ราชบุรี) เบจมราชูทิศ 
29 นครนายก วัดสันตยาราม 17 เขต 8 (กาญจนบุรี) วิสุทธรังษี 
30 สระแก้ว เขต 1 ชุมชนบ้านตาหลังใน 18 เขต 9 (นครปฐม) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)

31 สระแก้ว เขต 2 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 19 เขต 9 (สุพรรณบุรี) กรรณสูตศึกษาลัย
32 นครสวรรค์ เขต 1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบฯ) 20 เขต 10 (เพชรบุรี) จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
33 นครสวรรค์ เขต 2 อนุบาลลาดยาว 21 เขต 10 (สมุทรสงคราม) ศรัทธาสมุทร
34 นครสวรรค์ เขต 3 อนุบาลท่าตะโก 22 เขต 10 (สมุทรสาคร) สมุทรสาครวิทยาลัย
35 อุทัยธานี เขต 1 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 23 เขต 10 (ประจวบฯ) ประจวบวิทยาลัย
36 อุทัยธานี เขต 2 บ้านหูช้าง 24 เขต 17 (จันทบุรี) เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
37 ราชบุรี เขต 1 วัดดอนตลุง 25 เขต 17 (ตราด) สตรีประเสริฐศิลป์
38 ราชบุรี เขต 2 อนุบาลโพธาราม 26 เขต 18 (ชลบุรี) ชลราษฎรอ ารุง
39 กาญจนบุรี เขต 1 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 27 เขต 18 (ระยอง) ระยองวิทยาคม
40 กาญจนบุรี เขต 2 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 28 เขต 42 (นครสวรรค์) นครสวรรค์
41 กาญจนบุรี เขต 3 ไทรโยคใหญ่ 29 เขต 42 (อุทัยธานี) หนองฉางวิทยา
42 กาญจนบุรี เขต 4 บ้านตลุงเหนือ
43 สุพรรณบุรี เขต 1 วัดวังกุ่ม
44 สุพรรณบุรี เขต 2 วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
45 สุพรรณบุรี เขต 3 อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง)

คร้ังท่ี 1 ภาคกลาง (วันท่ี 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม Grand Palazzo ช้ัน 7 ตึก 4 โรงแรมพาลาสโซ รัชดา กรุงเทพฯ)
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพม.)



ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
1 นครราชสีมา เขต 1 อนุบาลนครราชสีมา 46 หนองคาย เขต 2 เวทีราษฎร์บ ารุง
2 นครราชสีมา เขต 2 บ้านพระพุทธ 47 มหาสารคาม เขต 1 อนุบาลมหาสารคาม
3 นครราชสีมา เขต 3 บ้านเมืองปักสามัคคี 48 มหาสารคาม เขต 2 เมืองวาปีปทุม
4 นครราชสีมา เขต 4 นิยมมิตรวิทยาคาร 49 มหาสารคาม เขต 3 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพท่ี  209
5 นครราชสีมา เขต 5 ด่านขุนทด 50 ร้อยเอ็ด เขต 1 เมืองร้อยเอ็ด
6 นครราชสีมา เขต 6 ชุมชนคงวิทยา 51 ร้อยเอ็ด เขต 2 อนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
7 นครราชสีมา เขต 7 ชุมชนโนนแดง 52 ร้อยเอ็ด เขต 3 อนุบาลโพนทอง
8 บุรีรัมย์ เขต 1 อนุบาลบุรีรัมย์ 53 กาฬสินธ์ุ เขต 1 กาฬสินธ์ุพิทยาสัย
9 บุรีรัมย์ เขต 2 อนุบาลประโคนชัย (อ านวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 54 กาฬสินธ์ุ เขต 2 ชุมชนสามัคคีราษฎร์บ ารุง

10 บุรีรัมย์ เขต 3 อนุบาลนางรอง 55 กาฬสินธ์ุ เขต 3 สมสะอาดพิทยาสรรพ์
11 บุรีรัมย์ เขต 4 อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) 56 สกลนคร เขต 1 เชิงชุมราษฏร์นุกูล 
12 สุรินทร์ เขต 1 บ้านกาเกาะระโยง 57 สกลนคร เขต 2 บ้านง่อนหนองพะเนาว์ (มิตรภาพท่ี 126)
13 สุรินทร์ เขต 2 อนุบาลรัตนบุรี 58 สกลนคร เขต 3 อนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บ ารุง)
14 สุรินทร์ เขต 3 สังขะวิทยาคม 59 นครพนม เขต 1 สุนทรวิจิตร (บ ารุงวิทยา)
15 ศรีสะเกษ เขต 1 อนุบาลกันทรารมย์ 60 นครพนม เขต 2 บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
16 ศรีสะเกษ เขต 2 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 61 มุกดาหาร บ้านชะโนด 1
17 ศรีสะเกษ เขต 3 อนุบาลศรีประชานุกูล
18 ศรีสะเกษ เขต 4 บ้านโคก (อสพป.32)
19 อุบลราชธานี เขต 1 อนุบาลอุบลราชธานี
20 อุบลราชธานี เขต 2 ตระการพืชผล ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
21 อุบลราชธานี เขต 3 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 เขต 19 (เลย) เลยพิทยาคม
22 อุบลราชธานี เขต 4 บ้านโนนแดง 2 เขต 19 (หนองบัวล าภู) หนองบัวพิทยาคาร
23 อุบลราชธานี เขต 5 บ้านหนองแสง 3 เขต 20 (อุดรธานี) สตรีราชินูทิศ
24 ยโสธร เขต 1 อนุบาลยโสธร 4 เขต 21 (หนองคาย) ปทุมเทพวิทยาคาร
25 ยโสธร เขต 2 บ้านห้วยแก้งหนองศาลา 5 เขต 21 (บึงกาฬ) บึงกาฬ
26 ชัยภูมิ เขต 1 อนุบาลชัยภูมิ 6 เขต 22 (นครพนม) นครพนมวิทยาคม
27 ชัยภูมิ เขต 2 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 7 เขต 22 (มุกดาหาร) จุฬารณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
28 ชัยภูมิ เขต 3 จัตุรัสวิทยานุกูล 8 เขต 23 (สกลนคร) สกลราชวิทยานุกูล
29 อ านาจเจริญ อนุบาลอ านาจเจริญ 9 เขต 24 (กาฬสินธ์ุ) กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์
30 บึงกาฬ อนุบาลศรีวิไล 10 เขต 25 (ขอนแก่น) ภูเวียงวิทยาคม
31 หนองบัวล าภู เขต 1 หนองบัววิทยายน 11 เขต 26 (มหาสารคาม) สารคามพิทยาคม
32 หนองบัวล าภู เขต 2 บ้านกกค้อกกโพธ์ิ 12 เขต 27 (ร้อยเอ็ด) โพนทองพัฒนาวิทยา
33 ขอนแก่น เขต 1 อนุบาลขอนแก่น 13 เขต 28 (ศรีสะเกษ) ศรีสะเกษวิทยาลัย
34 ขอนแก่น เขต 2 บ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 14 เขต 28 (ยโสธร) ยโสธรพิทยาคม
35 ขอนแก่น เขต 3 บ้านหนองแวงมน 15 เขต 29 (อุบลราชธานี) นารีนุกูล
36 ขอนแก่น เขต 4 น้ าพอง 16 เขต 29 (อ านาจเจริญ) อ านาจเจริญ
37 ขอนแก่น เขต 5 ชุมชนบ้านวังเพ่ิม 17 เขต 30 (ชัยภูมิ) ภูเขียว
38 อุดรธานี เขต 1 บ้านหมากแข้ง 18 เขต 31 (นครราชสีมา) ราชสีมาวิทยาลัย
39 อุดรธานี เขต 2 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ 19 เขต 32 (บุรีรัมย์) จุฬาภรณราชวิยาลัย บุรีรัมย์
40 อุดรธานี เขต 3 อนุบาลหนองหานวิทยายน 20 เขต 33 (สุรินทร์) สิรินธร
41 อุดรธานี เขต 4 อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ
42 เลย เขต 1 เมืองเลย
43 เลย เขต 2 บ้านปากปวน
44 เลย เขต 3 อนุบาลด่านซ้าย
45 หนองคาย เขต 1 อนุบาลหนองคาย

คร้ังท่ี 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันท่ี 21 - 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.)



ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
1 เชียงใหม่ เขต 1 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย 1 เขต 34 (เชียงใหม่) สันก าแพง
2 เชียงใหม่ เขต 2 สันทรายหลวง 2 เขต 34 (แม่ฮ่องสอน) ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
3 เชียงใหม่ เขต 3 บ้านสันต้นหม้ือ 3 เขต 35 (ล าปาง) บุญวาทย์วิทยาลัย
4 เชียงใหม่ เขต 4 วัดเวฬุวัน 4 เขต 35 (ล าพูน) ส่วนบุญโยปถัมภ์ ล าพูน
5 เชียงใหม่ เขต 5 ชุมชนบ้านท่าข้าม 5 เขต 36 (เชียงราย) แม่จันวิทยาคม
6 เชียงใหม่ เขต 6 ไทยรัฐวิทยา 79 6 เขต 36 (พะเยา) พะเยาพิทยาคม
7 ล าพูน เขต 1 อนุบาลล าพูน 7 เขต 37 (แพร่) พิริยาลัย  จังหวัดแพร่
8 ล าพูน เขต 2 บ้านแม่เทย 8 เขต 37 (น่าน) สา
9 ล าปาง เขต 1 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 9 เขต 38 (สุโขทัย) สุโขทัยวิทยาคม

10 ล าปาง เขต 2 อนุบาลเกาะคา (น้ าตาลอนุเคราะห์) 10 เขต 38 (ตาก) สรรพวิทยาคม
11 ล าปาง เขต 3 อนุบาลแจ้ห่ม 11 เขต 39 (พิษณุโลก) จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
12 อุตรดิตถ์ เขต 1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 12 เขต 39 (อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์
13 อุตรดิตถ์ เขต 2 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 13 เขต 40 (เพชรบูรณ์) เพชรพิทยาคม
14 แพร่ เขต 1 วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 14 เขต 41 (ก าแพงเพชร) ก าแพงเพชรพิทยาคม
15 แพร่ เขต 2 วัดศรีดอก 15 เขต 41 (พิจิตร) พิจิตรพิทยาคม
16 น่าน เขต 1 ราชานุบาล
17 น่าน เขต 2 บ้านปรางค์
18 พะเยา เขต 1 อนุบาลพะเยา
19 พะเยา เขต 2 อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)
20 เชียงราย เขต 1 บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
21 เชียงราย เขต 2 ชุมชนบ้านสันจ าปา
22 เชียงราย เขต 3 ราชประชานุเคราะห์ 15
23 เชียงราย เขต 4 อนุบาลเชียงของ
24 แม่ฮ่องสอน เขต 1 อนุบาลแม่ฮ่องสอน
25 แม่ฮ่องสอน เขต 2 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
26 ก าแพงเพชร เขต 1 อนุบาลก าแพงเพชร
27 ก าแพงเพชร เขต 2 ชุมชนประชาสามัคคี
28 ตาก เขต 1 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
29 ตาก เขต 2 บ้านแม่ก๊ึดหลวงกัญไชยมิตรภาพท่ี 182
30 สุโขทัย เขต 1 บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์"
31 สุโขทัย เขต 2 อนุบาลศรีนคร (ไทยธัญญานุกูล)
32 พิษณุโลก เขต 1 อนุบาลพิษณุโลก
33 พิษณุโลก เขต 2 พิณพลราษฎร์ ต้ังตรงจิตร 12
34 พิษณุโลก เขต 3 วัดโบสถ์
35 พิจิตร เขต 1 วัดสระประทุม (มิตรภาพท่ี 54)
36 พิจิตร เขต 2 บางมูลนาก (ราษฎร์อุทิศ)
37 เพชรบูรณ์ เขต 1 อนุบาลเพชรบูรณ์
38 เพชรบูรณ์ เขต 2 บ้านเข็กน้อย
39 เพชรบูรณ์ เขต 3 บ้าน กม.35

คร้ังท่ี 3 ภาคเหนือ (วันท่ี 18 - 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูค า จ.เชียงใหม่)
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)



ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน ท่ี สังกัด ช่ือโรงเรียน
1 นครศรีธรรมราช เขต 1 วัดพระมหาธาตุ 1 เขต 11 (สุราษฎร์ธานี) สุราษฏร์พิทยา
2 นครศรีธรรมราช เขต 2 บ้านคลองขุด 2 เขต 11 (ชุมพร) สวนศรีวิทยา
3 นครศรีธรรมราช เขต 3 บ้านชะอวด 3 เขต 12 (นครศรีธรรมราช) กัลยาณีศรีธรรมราช
4 นครศรีธรรมราช เขต 4 วัดเขาขุนพนม 4 เขต 12 (พัทลุง) พัทลุง
5 กระบ่ี อนุบาลกระบ่ี 5 เขต 13 (กระบ่ี) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี
6 พังงา บ้านทุ่งเจดีย์ 6 เขต 13 (ตรัง) จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
7 ภูเก็ต ถลางพระนางสร้าง 7 เขต 14 (พังงา) ดีบุกพังงาวิทยายน
8 สุราษฎร์ธานี เขต 1 บ้านโพหวาย 8 เขต 14 (ภูเก็ต) ภูเก็ตวิทยาลัย
9 สุราษฎร์ธานี เขต 2 วัดเขาศรีวิชัย 9 เขต 14 (ระนอง) พิชัยรัตนาคาร

10 สุราษฎร์ธานี เขต 3 บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 10 เขต 15 (นราธิวาส) นราธิวาส
11 ระนอง อนุบาลระนอง 11 เขต 15 (ปัตตานี) เดชะปัตตนยานุกูล
12 ชุมพร เขต 1 อนุบาลชุมพร 12 เขต 15 (ยะลา) คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา
13 ชุมพร เขต 2 วัดชลธีพฤกษาราม 13 เขต 16 (สงขลา) มหาวชิราวุธ
14 สงขลา เขต 1 วิเชียรชม 14 เขต 16 (สตูล) สตูลวิทยา
15 สงขลา เขต 2 วัดเนินพิชัย
16 สงขลา เขต 3 บ้านป่าเร็ด
17 สตูล บ้านคลองขุด
18 ตรัง เขต 1 อนุบาลตรัง
19 ตรัง เขต 2 ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
20 พัทลุง เขต 1 อนุบาลควนขนุน
21 พัทลุง เขต 2 บ้านพรุนายขาว
22 ปัตตานี เขต 1 อนุบาลปัตตานี
23 ปัตตานี เขต 2 ชุมชนบ้านพงสตา
24 ปัตตานี เขต 3 บ้านกะลาพอ
25 ยะลา เขต 1 นิบงชนูปถัมภ์
26 ยะลา เขต 2 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพท่ี 200 ท่ีระลึก ส.ร.อ.
27 ยะลา เขต 3 อนุบาลเบตง  (สุภาพอนุสรณ์)
28 นราธิวาส เขต 1 เมืองนราธิวาส
29 นราธิวาส เขต 2 บ้านสุไหงโก-ลก
30 นราธิวาส เขต 3 อนุบาลระแงะ

คร้ังท่ี 4 ภาคใต้ (วันท่ี 22 - 23 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)




