
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “การสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ : เทคนิค ส่ือ และการออกแบบเทคโนโลยี  

เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21” (ระดับประถมศึกษา) 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความส าคญัและได้ปรับปรุงพัฒนาหลกัสูตร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในส่วนของรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) นัน้ ซึง่มีจุดเน้นในการขบัเคลื่อนการ

พัฒนานวตักรรม โดยส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และผลกัดันให้เป็นภาษาท่ี 3 

นอกจากภาษาไทย  และภาษาตา่งประเทศ ของหลกัสตูรการศกึษาไทย เพ่ือพฒันาและยกระดบัคณุภาพการศกึษาให้

ผู้ เรียนเกิดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์แห่งศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล สามารถ

ด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการเสริมสร้างศกัยภาพของคนในชาติให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันใน

อนาคต ซึง่สอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย 4.0 และยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

โลกปัจจุบนัก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทลัเต็มรูปแบบ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด ารงชีวิตและ

พฒันาตนเองให้เกิดทกัษะการคิด ทกัษะฝีมือตา่งๆ และผู้ เรียนท่ีเกิดในยคุดิจิทลันัน้ เร่ืองเทคโนโลยีไม่ใช่เร่ืองยากท่ีจะ

เรียนรู้ ดงันัน้ “ครูผู้สอน” จึงมีบทบาทส าคญัอย่างย่ิงต่อการพัฒนาและยกระดบัความสามารถของผู้ เรียน ผ่านการ

สร้างองค์ความรู้ตา่งๆ ให้ครบถ้วนทกุด้าน ดงันัน้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) จะไม่ใช่เพียงแค่การสอนการ

ใช้เคร่ืองมือ และอุปกรณ์เทคโนโลยีเท่านัน้ แต่จะต้องสร้างองค์ความรู้ด้าน Computer Science ได้แก่ การคิดเชิง

ค านวณ (Computational Thinking) พืน้ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และพืน้ฐานการ

เรียนรู้เท่าทนัสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy) ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสุดต่อผู้ เรียน และ     

เกิดเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้ในระดบัสงูขึน้ไป 

บริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จ ากัด ในฐานะองค์กรเอกชนท่ีผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพมาอย่าง

ต่อเน่ืองกว่า 85 ปี ตระหนักถึงความส าคญัดงักล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลกัสูตร “การสอน

รายวิชาวิทยาการค านวณ : เทคนิค ส่ือ และการออกแบบเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับการเรียนรู้สู่

ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่  21” (ระดับประถมศึกษา) ขึน้ เพ่ือให้ครูผู้ สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ

ออกแบบการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้

ไปใช้ได้จริง และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียนอย่างแท้จริง   

 

 
 



 

 
 

วัตถุประสงค์: 

1. เพ่ือให้ครูผู้ สอนมีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้ัด กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

2. เพ่ือให้ครูผู้ สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ทัง้รูปแบบ
Online และ Unplugged ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. เพ่ือให้ครูผู้ สอนสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีท่ีเน้นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ      
ในการจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อดิจิทลั ท่ีเหมาะสมกบับริบทของห้องเรียนของตนได้  
 
กลุ่มเป้าหมาย 

ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการค านวณ  (ระดบัประถมศกึษา) จ านวน 250 ท่าน 

 
วิทยากร 
 วิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ และ วิทยากร จากบริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท.จ ากดั 
 
ระยะเวลาและสถานที่  
 ระยะเวลา 1 วนั โดยต้นสงักดัเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาและสถานท่ีตามความเหมาะสม 
 
กรอบเนือ้หาสาระ 

1. ความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ดั (ฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

2. เทคนิคการจดักิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) รูปแบบ Unplugged และ 
Online 

3. สื่อการเรียนรู้กับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของผู้ เรียน 

4. Workshop 1 : การออกแบบการเรียนรู้และเทคนิคการสอน Coding ด้วยกิจกรรม Unplugged 
5. Workshop 2 : การออกแบบการเรียนรู้และเทคนิคการสอน Coding ด้วยกิจกรรม Online 
6. Micro Teaching  

 
การประเมินผล 

1. การสงัเกตความสนใจของผู้ เข้าร่วมการอบรม 
2. การประเมินผลความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมด้วยแบบประเมิน 

 
 



 

 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

ครูผู้ สอนมีความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ในส่วนของรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้เกิดทักษะ     
การคิดอย่างเป็นระบบทัง้รูปแบบ Unplugged และ Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเลือกใช้สื่อการ
เรียนการสอนให้เหมาะกบับริบทห้องเรียนของตน อนัจะเกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ เรียน และสามารถยกระดบัคณุภาพ
การศกึษาได้ตรงตามเป้าหมายภายใต้นโยบายการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ 
 

ตารางอบรม  

 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 รายวชิาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น. Workshop 1: การออกแบบการเรียนรู้และเทคนิคการสอน Coding ด้วยกิจกรรม Unplugged  

  น าเสนอผลงาน และประเมินผลการเรียนรู้ 

 Micro Teaching 

12.00 –13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 –15.00 น.  Workshop 2: การออกแบบการเรียนรู้และเทคนิคการสอน Coding ด้วยกิจกรรม Online 

  น าเสนอผลงาน และประเมินผลการเรียนรู้ 

 Micro Teaching 

15.00 – 16.00 น. 

 

สือ่การเรียนรู้กบัการจดัการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เพื่อเสริมสร้างทกัษะ

กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 

16.00 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง และจบการอบรม 

     
 
    หมายเหตุ :    กรุณาน า Notebook และปล๊ัก 3 ตา มาประกอบการอบรม (2 ท่าน / 1 เคร่ือง) 
     ผู้เข้าอบรมต้องมี wifi ระหว่างการอบรม  

 


