โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การสอนรายวิชาวิทยาการคานวณ : เทคนิค สื่อ และการออกแบบเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับการเรี ยนรู้ ส่ ูห้องเรี ยนแห่ งศตวรรษที่ 21” (ระดับประถมศึกษา)
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสาคัญและได้ ปรั บปรุ งพัฒนาหลักสูตร ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในส่วนของรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) นัน้ ซึง่ มีจุดเน้ นในการขับเคลื่อนการ
พัฒนานวัตกรรม โดยส่งเสริ มให้ มีการเรี ยนการสอนภาษาคอมพิ วเตอร์ (Coding) และผลักดันให้ เป็ นภาษาที่ 3
นอกจากภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ของหลักสูตรการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
ผู้เรี ยนเกิ ดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แห่งศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล สามารถ
ดารงชีวิตได้ อย่างมีคุณภาพ อันเป็ นการเสริ ม สร้ างศักยภาพของคนในชาติให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ใน
อนาคต ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
โลกปั จจุบนั ก้ าวเข้ าสู่ยุคดิจิทลั เต็มรู ปแบบ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ ามาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการดารงชีวิตและ
พัฒนาตนเองให้ เกิดทักษะการคิด ทักษะฝี มือต่างๆ และผู้เรี ยนที่เกิดในยุคดิจิทลั นัน้ เรื่ องเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่ องยากที่จะ
เรี ยนรู้ ดังนัน้ “ครู ผ้ ูสอน” จึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาและยกระดับความสามารถของผู้เรี ยน ผ่านการ
สร้ างองค์ความรู้ ตา่ งๆ ให้ ครบถ้ วนทุกด้ าน ดังนันรายวิ
้
ชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) จะไม่ใช่เพียงแค่การสอนการ
ใช้ เครื่ องมือ และอุปกรณ์ เทคโนโลยีเท่านัน้ แต่จะต้ องสร้ างองค์ความรู้ ด้ าน Computer Science ได้ แก่ การคิดเชิง
คานวณ (Computational Thinking) พื ้นฐานความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) และพื ้นฐานการ
เรี ยนรู้ เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy) ทัง้ นี ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อผู้เรี ยน และ
เกิดเจตคติที่ดีตอ่ การเรี ยนรู้ ในระดับสูงขึ ้นไป
บริ ษัท อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากัด ในฐานะองค์กรเอกชนที่ผลิตสื่อการเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพมาอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 85 ปี ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสอน

รายวิชาวิทยาการคานวณ : เทคนิ ค สื่ อ และการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อยกระดับการเรี ยนรู้ ส่ ู
ห้ องเรี ยนแห่ งศตวรรษที่ 21” (ระดั บ ประถมศึก ษา) ขึน้ เพื่ อให้ ครู ผ้ ูส อนมีค วามรู้ ความเข้ า ใจ สามารถ
ออกแบบการเรี ยนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้
ไปใช้ ได้ จริ ง และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยนอย่างแท้ จริ ง

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ ครู ผ้ ูสอนมีความรู้ ความเข้ าใจมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีว้ ัด กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อให้ ครู ผ้ ูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ทัง้ รู ปแบบ
Online และ Unplugged ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ ครู ผ้ ูสอนสามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ สื่อ และเทคโนโลยีที่เน้ นทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบ
ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ ครูผ้ สู อนสามารถเลือกใช้ สื่อดิจิทลั ที่เหมาะสมกับบริ บทของห้ องเรี ยนของตนได้
กลุ่มเป้ าหมาย
ครู ผ้ สู อนรายวิชาวิทยาการคานวณ (ระดับประถมศึกษา) จานวน 250 ท่าน
วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และ วิทยากร จากบริ ษัท อักษรเจริ ญทัศน์ อจท.จากัด
ระยะเวลาและสถานที่
ระยะเวลา 1 วัน โดยต้ นสังกัดเป็ นผู้กาหนดระยะเวลาและสถานที่ตามความเหมาะสม
กรอบเนือ้ หาสาระ
1. ความรู้ ความเข้ าใจมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชีว้ ดั (ฉบับปรั งปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
2. เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) รู ปแบบ Unplugged และ
Online
3. สื่อการเรี ยนรู้ กับ การจัดการเรี ยนการสอนรายวิช าเทคโนโลยี (วิ ทยาการคานวณ) เพื่ อเสริ มสร้ างทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบของผู้เรี ยน
4. Workshop 1 : การออกแบบการเรี ยนรู้ และเทคนิคการสอน Coding ด้ วยกิจกรรม Unplugged
5. Workshop 2 : การออกแบบการเรี ยนรู้ และเทคนิคการสอน Coding ด้ วยกิจกรรม Online
6. Micro Teaching
การประเมินผล
1. การสังเกตความสนใจของผู้เข้ าร่ วมการอบรม
2. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมด้ วยแบบประเมิน

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ครู ผ้ ู สอนมี ค วามเข้ าใจหลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560) ในส่วนของรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้ นให้ เกิ ดทักษะ
การคิดอย่างเป็ นระบบทังรู้ ปแบบ Unplugged และ Online ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถเลือกใช้ สื่อการ
เรี ยนการสอนให้ เหมาะกับบริ บทห้ องเรี ยนของตน อันจะเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยน และสามารถยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้ ตรงตามเป้าหมายภายใต้ นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางอบรม
08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

มาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

Workshop 1: การออกแบบการเรี ยนรู้และเทคนิคการสอน Coding ด้ วยกิจกรรม Unplugged
 นาเสนอผลงาน และประเมินผลการเรี ยนรู้
 Micro Teaching

12.00 –13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –15.00 น.

Workshop 2: การออกแบบการเรี ยนรู้และเทคนิคการสอน Coding ด้ วยกิจกรรม Online
 นาเสนอผลงาน และประเมินผลการเรี ยนรู้
 Micro Teaching

15.00 – 16.00 น.

สือ่ การเรี ยนรู้กบั การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) เพื่อเสริ มสร้ างทักษะ
กระบวนการคิดอย่างเป็ นระบบ

16.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และจบการอบรม

หมายเหตุ : กรุณานา Notebook และปลั๊ก 3 ตา มาประกอบการอบรม (2 ท่ าน / 1 เครื่อง)
ผู้เข้ าอบรมต้ องมี wifi ระหว่ างการอบรม

