
การสอนวทิยาการค านวณ
โดยใช้และไม่ใช้คอมพวิเตอร์

Coding + Unplugged

ดร.ณฐาภพ สมคดิ



ข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบัสาระเทคโนโลย ี(วทิยาการ
ค านวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

1. เพ่ือใช้ทกัษะการคิดเชิงค านวณในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็น
ขัน้ตอนและเป็นระบบ

2. เพ่ือให้มีทกัษะในการค้นหาข้อมลูหรือสารสนเทศ ประเมิน จดัการ 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ น าสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา

3. เพ่ือประยกุต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทลั เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การท างานร่วมกนัอยา่ง
สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ ตอ่ตนเองหรือสงัคม

4. เพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภยั รู้เทา่ทนั มี
ความรับผิดชอบ มีจริยธรรม



สาระการเรียนรู้เทคโนโลย ี(วทิยาการค านวณ)

• สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) มุง่หวงัให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้และมีทกัษะ การคดิเชิงค านวณ
การคดิวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขัน้ตอนและเป็นระบบ ประยกุต์ใช้
ความรู้ด้านวิยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงได้อยา่งมีประสทิธิภาพ

วิทยาการคอมพวิเตอร์ + เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร



มาตรฐานการเรียนรู้
ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการ
แก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริงอยา่งเป็นขัน้ตอนและเป็น
ระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนรู้ การท างานและการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รู้เทา่ทนั และมีจริยธรรม



วทิยาการค านวณกบัการบูรณาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ



Unplugged อย่างไร...???
• ท าทกุกิจกรรมให้เป็นขัน้ตอน เป็นระบบ

• สอนด้วยทกัษะการคิดเชิงค านวณ (Computational Thinking)



ทักษะการคดิเชิงค านวณ
• การแบง่ปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหา / งานยอ่ย (Decomposition)

• การพิจารณารูปแบบของปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหา (Pattern 
Recognition)

• การพิจารณาสาระส าคญัของปัญหา (Abstraction)

• การออกแบบอลักอริทมึ (Algorithms)



Unplugged Keywords
• Algorithm

• Process

• Logic

• Assignment

• Sequence

• Condition

• Loop

• Alternate Process

• Compare

• Matching
• Decision

• Mind Map
• Fishbone
• Flow Chart
• Work flow
• Decision Matrix
• Pareto



คุณภาพผู้เรียน
จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 

แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ขัน้ตอนการ
แก้ปัญหา มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเบือ้งต้น รักษาข้อมลู
สว่นตวั



คุณภาพผู้เรียน
จบชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 

ค้นหาข้อมลูอย่างมีประสทิธิภาพและ
ประเมินความน่าเช่ือถือ ตดัสนิใจเลือกข้อมลู ใช้
เหตผุลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการท างานร่วมกนั
เข้าใจสทิธิและหน้าท่ีของตนเคารพสิทธิของผู้ อ่ืน



คุณภาพผู้เรียน
จบชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 3  

น าข้อมลูปฐมภมูิเข้าสูร่ะบบคอมพิวเตอร์ 
วิเคราะห์ ประเมิน น าเสนอข้อมลูและสารสนเทศ
ได้ตามวตัถปุระสงค์ ใช้ทกัษะการคิดเชิงค านวณ
ในการแก้ปัญหาท่ีพบในชีวิตจริง และเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายเพ่ือช่วยใน
การแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างรู้เท่าทนัและรับผิดชอบตอ่สงัคม



คุณภาพผู้เรียน
จบชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 6

ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวติง้ สื่อ
ดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือ
รวบรวมข้อมลูในชีวิตจริงจากแหลง่ตา่ง ๆ และ
ความรู้จากศาสตร์อ่ืนมาประยกุต์ใช้ สร้างความรู้
ใหม ่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผล
ตอ่การด าเนินชีวิต อาชีพ สงัคม วฒันธรรม และ
ใช้อย่างปลอดภยั มีจริยธรรม







• ต ารวจได้รับแจ้งเหตุจากร้านสะดวกซือ้ ว่าสามารถ
ควบคุมหญิงวัยกลางคนขโมยนมผงเดก็ 
• จากนัน้ต ารวจได้สอบสวนพบว่า หญิงสาวคนดงักล่าว 
เพิ่งคลอดลูก และตกงาน ไม่มีเงนิซือ้นมให้ลูกกนิ จงึมา
ขโมย...
• ในสถานการณ์นี ้จงอภปิรายแนวทางการตัดสินใจของ
ต ารวจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึน้...

จับ = ถูกกฎ > ผิดศีลธรรม...???
ปล่อย = มีศีลธรรม > ผิดวินัย...???



















Process

อาม่า

ผู้ปกครอง

เดก็

เสียงดัง

ห้าม

เหน็เหตุการณ์

ด่า

บ่น

ได้ยนิ ตบ

สวน

ตักเตือน



อาม่าตบ

หลบ สวน

-จะเกิดอะไร
-ผลกระทบมีอะไร

นักเรียน

เหมาะสม ไม่เหมาะสม

Alternate, Decision



7      2      6      3      1  =  10



7  + 2  x 6  ÷ 3  - 1  =  10



คนรัก
กนัตอ้ง

เอา ใจ
ใส่

31 85 3



คนรักกนั
ตอ้ง เอาใจใส่



1. นายสมบัต ิเกดิวันที่ 30 ธันวาคม 2500
2. คนที่เกดิวันที่ 1 มกราคม 2492 ประกอบอาชีพนักธุรกจิ
3. คุณสมศักดิ์มีภรรยาช่ือสมศรี
4. คนที่มีภรรยาช่ือสมถวิล เกดิวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2499
5. คนนามสกุลไม้สวนเกดิวันที่ 20 เมษายน 2500
6. นายสมบัต ิมีอาชีพเป็นที่ปรึกษาบริษัท
7. คุณสมใจ มีสามีซึ่งมิได้ประกอบอาชีพ ที่ปรึกษาบริษัท
8. คนอายุมากที่สุด มีภรรยาช่ือสมศรี
9. คนนามสกุลเจริญทรัพย์ คือผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด
10. คุณสมถวลิ เป็นภรรยาของคน นามสกุล รักอักษร
11. คนที่เกดิวันที่ 25 มิถุนายน 2500 ท างานรัฐวสิากจิ
12. นายสมชาย มีวันเกดิอยู่ระหว่าง นายสมศักดิ์ กับ นายสมชาติ
13. คนนามสกุล ตรึกตรอง มีภรรยาช่ือ สมหญิง
14. คนอาชีพรับราชการ มีอาวุโสเป็นอันดับที่สอง

Who is who…???



1. คนนามสกุลเช่ียวการค้าช่ืออะไร  
2. คนอาชีพรับราชการเกดิวันที่เท่าไหร่ 
3. คนท างานธนาคารนามสกุลอะไร
4. คุณสมนึกมีภรรยาชื่ออะไร
5. คุณสมฤดีมีสามีชื่ออะไร 

ค าถาม..??



ช่ือ นามสกุล วันเกิด อาชีพ ภรรยา

สมบตัิ เจริญทรัพย์ 30 ธ.ค. 2500 ที่ปรึกษาบริษัท สมฤดี

สมศักดิ์ เช่ียวการค้า 1 มกราคม 2492 นักธุรกจิ สมศรี

สมชาย รักอักษร 10 กุมภาพันธ์ 2499 รับราชการ สมถวิล

สมชาติ ไม้สวน 20 เมษายน 2500 ธนาคาร สมใจ

สมนึก ตรึกตรอง 25 มิถุนายน 2500 รัฐวิสาหกจิ สมหญิง

1. คนนามสกุลเช่ียวการค้าช่ืออะไร  สมศักดิ์
2. คนอาชีพรับราชการเกดิวันที่เท่าไหร่ 10 กุมภาพันธ์
3. คนท างานธนาคารนามสกุลอะไร ไม้สวน
4. คุณสมนึกมีภรรยาช่ืออะไร สมหญิง
5. คุณสมฤดีมีสามีช่ืออะไร สมบัติ



ประเดน็ที่ ผอ. กบั ศน. จะได้เจอ... 
มีอะไรบ้าง...???

• ครูยดึตดิว่าต้องมีอุปกรณ์
• การจัดกจิกรรมให้เดก็ ไม่ทั่วถงึ
• ครูยดึวิธีการสอนวิทยาการค านวณเดมิๆ แต่เปลี่ยนเนือ้หา
• สอนแบบวิทยาการค านวณ แต่ประเมินไม่ใช่วิทยาการ
ค านวณ
• การใช้การสอนวิทยาการค านวณโดยไม่พจิารณาถงึความ
เหมาะสมของเนือ้หา



1. ครูสอนเน้ือหาวทิยาการค านวณ (Coding)
2. ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบวทิยาการค านวณ
(Computational Thinking)

3. ครูตอ้งมีระบบจดัการเรียนการ
สอนแบบวิทยาการค านวณดว้ย...!!!

ครูตอ้งสร้างระบบการเรียนการสอนท่ี นกัเรียนตรวจสอบ
ได ้วางแผนได ้รับผดิชอบตนเองได้



ผสานการสอนแบบวทิยากรค านวณ
กบันวตักรรมการสอนแบบต่างๆ

• การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• การศึกษา 4.0

• Active Learning
• Constructivism
• Self-directed Learning
• Flip Classroom
• Blended Learning
• Learner Generated Digital Media
• Think Pare Share
• PBL
• Google apps for Education



ขอบคุณครับ
Facebook: Nathapob Somkid

Youtube: ครูพนัธ์ุใหม่


