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กิตติกรรมประกาศ 

 

  รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัด  
การเรียนการสอน Coding แบบ Unplugged ส าหรับครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  อ าเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  โดยได้รับความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือจาก ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร  ดร.วิหาญ  พละพร  ผู้อ านวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา วิทยากรพ่ีเลี้ยง
และคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร  ทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน า  ตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนางาน   

 ขอขอบคุณผู้อ านวยการและคณะครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
ในการการศึกษาค้นคว้า  และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จนท าให้ข้าพเจ้าด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ชื่อเรื่อง  การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Coding  
            แบบ Unplugged ส าหรับครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
   โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  อ าเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร 
ผู้ศึกษา  นางพิชชากร   เสียงล้ า  

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนกาสอน 
Coding แบบ Unpluggedส าหรับครูผู้สอนวิทยาการค านวณชั้นประถมศึกษาปีที่๕โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 
อ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ประชากรได้แก่ คณะครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  อ าเภอหว้านใหญ่ 
จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 1๑  คน  กลุ่มตัวอย่างได้แก่  ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
จ านวน 1 คน โดลการเลือกแบบเจาะจง  ด าเนินการโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) โดยใช้
เครื่องมือในการนิเทศ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตชั้นเรียน  แบบสัมภาษณ์ และคู่มือการจัดการ
เรียนการสอน Coding แบบ Unplugged ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  ผลการศึกษาพบว่า  ในด้าน
หลักสูตร จากการก าหนดนโยบายการจัดการเรียนการสอน Coding โรงเรียนบ้านนาทมมีการด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโดยน าเอาสาระเทคโนโลยีที่เดิมทีเคยอยู่ในกลุ่มการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
โดยเพิ่มเข้ามาอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในด้านการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนมีความ
เข้าใจเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน Codingแต่ยังมองว่าการจัดการเรียนการสอน Coding ต้องมี
ความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนครูยังไม่ได้
ท าการสอน Coding อย่างจริงจังและครูมีความต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน Coding ในรายวิชาวิทยาการค านวณ  ครูมีความต้องการความช่วยเหลือ และค าแนะน าในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ  ต้องการสร้างเครือข่ายในการท างานหรือมีศูนย์วิชาการต่างๆ 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือให้ครูได้เรียนรู้ทั่วถึง  เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
กิตติกรรมประกาศ ก 
บทคัดย่อ ข 
บทที่ 1 บทน า 1 

- 
- 
- 
- 
- 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการศึกษา 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1 
2 
2 
3 
3 

บทที่ 2 ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4 
- 
- 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ 
การจัดการเรียนการสอน Coding ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

4 
6 

บทที่ 3 วิธีการด าเนินการศกึษา 10 
- 
- 
-. 

ขั้นตอนการนิเทศ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

10 
11 
11 

บทที่ 4 ผลการศึกษา 12 
- ผลศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

Coding แบบ Unplugged ส าหรับครูผู้สอนวิทยาการค านวณ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาทม  อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม   

12 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 14 
- 
- 

สรุปและอภิปรายผล 
ข้อเสนอแนะ 

14 
14 

บรรณานุกรม 15 
ภาคผนวก 16 

- 
- 
- 
 

- 

ตัวอย่างแบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้ 
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ 
ตัวอย่างคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Coding  
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน Coding 

17 
18 
19 

 
20 

 

 

 

 

 



5 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาคนให้กับประเทศ หนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา  
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding  
เพ่ือเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้เท่าทันพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย 
เริ่มอบรมครูที่จะสอน Coding จ านวน 1,000 คน ในเดือนตุลาคม 2562  เพ่ือจะได้สอนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งระยะแรกจะเรียนโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) เพ่ือให้มีพ้ืนฐาน
ตรรกะการคิดแบบ Coding ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเรียนการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นต่อไป 

  การสนับสนุนการเรียน Coding ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เพราะเป็นทักษะภาษาเช่นเดียวกับ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอ่ืน หรืออาจให้ค าจ ากัดความท่ีว่า Coding for all, all for coding  
ซ่ึง Coding จะช่วยพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะชีวิตให้กับเด็กรอบด้าน ได้แก่ C-Creative Thinking: ความคิด
สร้างสรรค ์O-Organized Thinking: ความคิดที่เป็นระบบ ระเบียบและมีตรรกะวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ในชีวิต 
ประจ าวัน D-Digital Literacy: ความสามารถในการเข้าใจภาษาดิจิทัล  I-Innovation: นวัตกรรมที่ใช้ได้จริง 
และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม N-Newness: ความคิดริเริ่มที่มีความสดใหม่ ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจใน
เทคโนโลยี G-Globalization: ยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีนิยามว่า ยุคศตวรรษที่ 21 ซ่ึงคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่า  การเรียนโค้ดดิ้ง (Coding) ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป 
และไม่ต้องห่วงกังวลว่า จะยากเกินส าหรับเด็กหรือผู้คนทั่วไป เพราะ Coding ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อเด็กที่ 
จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือนักคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ Coding ยังช่วยสร้างความคิดท่ีเป็นระบบ มีตรรกะ 
และแก้ปัญหาได้ เรียกว่า ช่วยให้ทุกคนวางแผนจัดการชีวิตได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นระบบมากข้ึน
(https://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=54639&Key=news_Surachet )  
 การจัดการเรียนการสอน Coding ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) ตามแนวคิด  
CS Unppluged (Computer Science Unplugged)  เป็นแนวคิดการเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับเด็กอนุบาล 
ไปจนถึงชั้นประถมปลาย เพ่ือสร้างความเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์   
โดยไม่จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่ใช้กิจกรรมการเล่นสนุก ปริศนาเกม เกม กระดาน หรืออุปกรณ์ส านักงาน 
เครื่องใช้ในบ้านมาประกอบกับแนวคิดนี้เพ่ือเป็นสื่อแห่งการเรียนรู้ โดยแนวคิดนี้เชื่อว่าพัฒนาของเด็กนั้นจะ
ตอบสนองการเรียนรู้ภาคปฎิบัติได้ดีกว่าภาคทฤษฎีในห้องเรียน กิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้ขยับร่างกายนั้น
เหมาะส าหรับเด็กในวัย 5-12 ขวบที่พัฒนาการของสมองยังไม่เต็มที่มากกว่าการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อท า
ความเข้าใจเรื่องราวเทคนิคต่าง ๆ เพราะความซับซ้อนในเชิงทฤษฎียังไม่เหมาะกับการศึกษาของช่วงวัยนี้ 
(กันต์ เอ่ียมอินทราม , 2562)  

จากนโยบายเร่งด่วนในการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 การส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ 
หรือ Coding ของกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนนโยบาย Coding 
ด้วยการส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดแบบมีตรรกะ และมีระบบในการแก้ปัญหา สามารถวางแผนการจัดการอย่างเป็นขั้นตอนในการด าเนินชีวิต 
และกระบวนการที่ส าคัญท่ีจะให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอน Coding ตามแนวคิด CS Unplug ส าหรับ
ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ 
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(Coaching) เพ่ือวางพ้ืนฐานของการพัฒนาสู่การคิดอย่างเป็นระบบ และเปลี่ยนเป็นภาษา Coding เข้า
คอมพิวเตอร์ต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Coding แบบ Unplugged
ส าหรับครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  อ าเภอหว้านใหญ่  จังหวัด
มุกดาหาร 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

      ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านหว้านใหญ ่ จ านวน 11 คน  
   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่   
จ านวน 1 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
  3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) ตัวแปรตาม ได้แก่ 
สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Coding แบบ Unplugged ของครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  อ าเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร 
 3.3 ด้านเนื้อหา รายวิชาวิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2562  
  3.4 ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า   ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2563 -29 มกราคม 2563 
       
      4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สภาพปัญหา หมายถึง ประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน Coding ของครูผู้สอน
วิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 ความต้องการ หมายถึง สิ่งที่ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต้องการให้ชี้แนะ
และช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Coding  
 การจัดการเรียนการสอน Coding แบบ Unplugged หมายถึง การจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์เพ่ือสร้างความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเล่น 
โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ 
      การนิเทศแบบชี้แนะ หมายถึง วิธีการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของครู โดยเน้นไปที่การท างาน 
ให้ได้ตามเป้าหมายของงาน หรือการช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และหรือได้รับการอบรมมา 
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  5.1 ทราบปัญหาที่แท้จริงในการจัดการเรียนการสอน Coding รายวิชาวิทยาการค านวณ 
  5.2 ได้แนวทางในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Coding แบบ  

Unplugged ส าหรับครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching) 

1.1 การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching) 
การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญในการช่วยเหลือให้การจัดการ 

เรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ คือ ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งเครือข่ายการนิเทศที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการนิเทศการศึกษา การด าเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตลอดจนสามารถเสริมสร้างการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง การน าเทคนิคการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ 
(Coaching) มาใช้ในการนิเทศการศึกษา จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้  

  การนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching) เป็นวิธีการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของครู  
โดยเน้นไปที่การท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงาน หรือการช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ
หรือได้รับการอบรมมา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้ค าชี้แนะมีลักษณะเป็นกระบวนการ มี
เป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง 3 ประการ คือ การแก้ปัญหาในการท างาน การพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือ
ความสามารถในการท างาน และการประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการท างาน ที่ตั้งอยู่บนหลักการของการ
เรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) โดยยึดหลักว่าไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกันเพ่ือให้ค้นพบ
วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
 2.2 ขั้นตอนการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะ (Coaching) 

     ขั้นตอนการนิเทศแบบให้ค าชี้แนะเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้น มีข้ันตอนหลักส าคัญอยู่ 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ  

     ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการให้ค าชี้แนะ 
      การเตรียมการก่อนการให้ค าชี้แนะ เป็นการเตรียมองค์ความรู้ในการน าไปใช้ในการชี้แนะ โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นิเทศจะคอย
แนะน า ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากผู้ชี้แนะจะเสนอแนะ
แล้ว ต้องให้ครูได้วิเคราะห์ตนเอง ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ 
และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป การให้ค าชี้แนะจะช่วยให้ครูสามารถ
สะท้อนภาพการปฏิบัติงานของครู เพ่ือให้ตระหนักว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นจะต้องใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
อย่างไร เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ขณะเดียวกัน
ผู้ให้ค าชี้แนะจะได้ข้อมูล ความรู้ที่จ าเป็น ซึ่งครูยังขาดอยู่ ดังนั้น การให้ค าชี้แนะที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงขึ้นอยู่
กับทักษะของผู้นิเทศ และความสามารถในการรับการนิเทศ (Receptiveness) ของครูเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ
องค์ประกอบแวดล้อมหลายประการด้วยกัน ผู้ชี้แนะควรจะต้องเป็นผู้รักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ และ
จะต้องมีการขวนขวายหาข้อมูลความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้ค าชี้แนะ จะต้องมีความ
พร้อมก่อนการให้ค าชี้แนะ ได้แก่ การสร้างองค์ความรู้  การสร้างทีมงาน องค์ประกอบของทีมงานพัฒนา
คุณภาพ   การจัดท าข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือใช้ในกระบวนการให้ค าชี้แนะ แผนการนิเทศ
และเครื่องมือการนิเทศ 
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ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการให้ค าชี้แนะ 
ขั้นตอนการด าเนินงานให้ค าชี้แนะเป็นขั้นตอนที่ศึกษานิเทศก์หรือผู้ชี้แนะ ช่วยให้ครูน าความรู้

ความเข้าใจที่มีอยู่ หรือที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จตามศักยภาพหรือความสามารถของครู
แต่ละคน เป็นการพัฒนากลุ่มครูจ านวนน้อยหรือรายบุคคลอย่างเข้มข้น ท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เช่น การ
สังเกตการสอนในชั้นเรียน พิจารณาผลงานนักเรียนร่วมกันกับครู เป็นการพัฒนาในบริบทการท างานใน
สถานศึกษา ขั้นตอนการให้ค าชี้แนะประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

1)  การศึกษาต้นทุนเดิม เป็นขั้นที่ศึกษานิเทศก์หรือผู้ให้ค าชี้แนะท าความเข้าใจวิธีคิด วิธีการ
ท างาน และผลที่เกิดขึ้นจากการท างานของคุณครูว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือเป็นข้อมูลในการต่อยอดประสบการณ์ใน
ระดับที่เหมาะสมกับครูแต่ละคน ซึ่งในขั้นนี้อาจใช้วิธีการต่างๆ กันไปตามสถานการณ์ ได้แก่  

1) การให้ครูบอกเล่า อธิบายวิธีการท างานและผลที่เกิดขึ้น 
2) การพิจารณาร่องรอยการท างานร่วมกัน เช่น แผนการสอน ชิ้นงานของนักเรียน 
3) การสังเกตการสอนในชั้นเรียน 

2)  การให้ครูประเมินการท างานของตนเอง  เป็นขั้นที่ช่วยให้ครูได้ทบทวนการท างานที่ 
ผ่านมาของตนเอง โดยใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การสอนที่เพ่ิงสอนจบไปแล้ว ชิ้นงานที่นักเรียนท าเสร็จ
มาใช้ประกอบการประเมิน จัดให้ครูมีโอกาสได้ “นึกย้อนและสะท้อนผลการท างาน” ช่วยให้ครูได้ทบทวน
และไตร่ตรองว่าตนเองได้ใช้ความรู้ ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติอย่างไร มีอุปสรรคปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง ค าถามที่
มักใช้กันในขั้นนี้มี 2 ค าถามหลัก คือ “อะไรที่ท าได้ดี..” “จะให้ดีกว่านี้ ถ้า...” 

3)  ขั้นต่อยอดประสบการณ์ เป็นขั้นที่ศึกษานิเทศก์หรือผู้ให้ค าชี้แนะมีข้อมูลจากการสังเกต การ
ท างานและฟังครูอธิบายความคิดของตนเอง แล้วจึงลงมือต่อยอดประสบการณ์ในเรื่องเฉพาะนั้นเพ่ิมเติม ซึ่ง
ศึกษานิเทศก์หรือผู้ชี้แนะต้องอาศัยปฏิภาณในการวินิจฉัยให้ได้ว่าครูต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใด หากไม่
แน่ใจก็อาจใช้วิธีการสอบถามขอข้อมูลเพ่ิมเติม ในขั้นต่อยอดประสบการณ์มักมีการด าเนินการใน 2 ลักษณะ 
ดังนี้ 

3.1) เมื่อพบว่าคุณครูมีความเข้าใจที่ผิดพลาดบางประการ หรือมีปัญหา ก็จ าเป็นต้องแก้ไข  
ปรับความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา 

  3.2) เมื่อพบว่าคุณครูเข้าใจหลักการสอนดี แต่ยังขาดประสบการณ์ในการออกแบบ 
การเรียนการสอน ก็จ าเป็นเพ่ิมเติมความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ 
 

ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการให้ค าชี้แนะ  
   การสรุปผลการให้ค าชี้แนะเป็นขั้นตอนที่ศึกษานิเทศก์ หรือผู้ให้ค าชี้แนะเปิดโอกาสให้ครูได้
สรุปผลการให้ค าชี้แนะเพ่ือให้ได้หลักการส าคัญไปปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองต่อไป มีการ
วางแผนที่จะกลับมาชี้แนะร่วมกันอีกครั้งว่า ความรู้ความเข้าใจใหม่ที่ได้รับการชี้แนะครั้งนี้จะเกิดผลในทาง
ปฏิบัติเพียงใด รวมไปถึงการตกลงร่วมกันเรื่องให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ เช่น หาเอกสารมาให้ศึกษา ประสานงาน
กับบุคคลอ่ืน ๆ แนะน าแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เป็นต้น 
 

2. การจัดการเรียนการสอน Coding ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

2.1 จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน Coding ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
จากการศึกษาจุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนการสอน Coding ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

มุ่งให้ผู้เรียน 
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1) รู้จักค าว่า‘อัลกอริธึม’ สามารถออกแบบอัลกอริธึมเพ่ือแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจ าวันได้ 
มองเห็นวิธีการที่หลากหลายที่สามารถน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

2) เขียนโปรแกรมแบบ block programming (แบบลาก-วาง) เพื่อให้ตัวละครสนทนา เคลื่อนที่ 
และวาดรูปได้ โดยจัดเรียงค าสั่งตามล าดับขั้นตอน (sequential)  

3) ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม (debug) ทั้งแบบ unplugged และ block 
programming โดยทดสอบทีละค าสั่ง และตรวจสอบสถานะเริ่มต้นของโปรแกรม 

2.2 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged มีการพูดถึงกันมากในปัจจุบันนับตั้งแต่มีหลักสูตร 

วิทยาการค านวณที่จัดให้ผู้เรียน เรียนรู้ทุกระดับชั้น กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged เป็นแนวคิดการ
จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์ ผ่าน
กิจกรรมการเล่น โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่นกระดานเกม การล าดับขั้นตอน การเรียนโค้ดดิ้งผ่านกระดาษ เพ่ือ
เป็นสื่อในการเรียนรู้หลักการของคอมพิวเตอร์ โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสามารถฝึก
ทักษะการแก้ปัญหา การใช้ความสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ และทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนค าสั่ง การเขียนโปรแกรม การล าดับการท างาน การใช้คอมพิวเตอร์
วิทยาการแบบพ้ืนฐาน การตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม เป็นต้น กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplug 
มุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแนวคิดพ้ืนฐานของตรรกศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ให้เข้าใจถึงเทคนิคขั้นพ้ืนฐานของ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การต่อยอดตามความสนใจของผู้เรียนในอนาคต 

กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ได้รับความสนใจอย่างมากทั่วโลกเพราะด้วยการจัดการ
เรียนรู้ที่เปลี่ยนไป และอยากให้ผู้เรียนเรียนรู้หลักการท างานด้านตรรกศาสตร์ของคอมพิวเตอร์ แต่ด้วย
ข้อจ ากัดในการใช้งานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged  จึงตอบสนองผู้เรียนได้ดีกว่าการ
เรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์จริง โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแบบลงมือท ากระตุ้นการคิด และการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน มีหนังสือที่ชื่อว่า CS Unplugged  ซีเอส อันปลั๊ก โปรแกรมเสริมสมรรถนะและขยายความสามารถ
ของเด็กระดับประถมศึกษาที่เขียนโดย Tim Bell กับ Ian H. Witten และ Mike Fellows และมีฉบับ
ภาษาไทยที่แปลโดย แปลโดยคณาจารย์และนิสิตนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยหนังสือเล่มนี้ ได้น าเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ไว้มากมาย เช่น  
การค านวณเลขฐานสอง การแมปปิ้งและกราฟ การจัดเรียง และการเข้ารหัส ซึ่งจะช่วยในการเรียนรู้และเข้าใจ 
การท างานของคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนต้องแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ และยังช่วยให้นักเรียนคิดแบบ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้โครงการ “Unplugged” มีแหล่งข้อมูลออนไลน์ฟรีมากมายรวมถึงวิดีโอรูปภาพและ
เนื้อหาที่ www.csunplugged.org ซึ่งตรงกับลักษณะของวิทยาการคอมพิวเตอร์และ วิทยาการค านวณใน
หลักสูตรของโรงเรียน 

2.3 ตัวอย่างรูปแบบเกมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged อย่างง่าย 
      1) กิจกรรม Graph Paper Programming 
  จาก https://code.org/curriculum/course2/1/Teacher.pdf เป็นกิจกรรมที่ฝึกเขียน
โปรแกรมให้ผู้เรียนฝึกเขียนโปรแกรมอย่างง่ายในช่องว่างตามภาพที่ก าหนด โดยต้องบอกด้วยชุดค าสั่งข้อความ
ทีละข้ันทีละตอน เพ่ือให้ผู้เรียนท าส าเนาออกมาให้เหมือนกับต้นฉบับ 

2) กิจกรรม โรบอทเรียงแก้ว 
           ที่น าเสนอในเว็บไซต์ของคุณครูณัฐพล บัวอุไร โดยกิจกรรมโรบอทเรียงแก้ว เป็นกิจกรรม ที่ท า
ให้ผู้เรียนได้กระบวนการคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่าแนวคิดเชิง
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ค านวณเป็นกิจกรรมที่นักเรียนท าได้ในทุก ๆ ระดับ โดยครูสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางแก้วให้มีความยาก
ง่ายต่างกันออกไปในแต่ละระดับ 

 
ภาพที่ 1 Robot เรียงแก้ว 

ที่มา ดัดแปลงจาก http://www.nattapon.com/2019/02/unplugged-programming-robotglass,  
ณัฐพล บัวอุไร 

 
       3)  Algorithms: Tangrams 
                    จากเว็บไซต์ Code.org  https://code.org/curriculum/course4/1/Teacher.pdf เป็น
เกมต่อรูป โดยใช้กระดาษสีที่ผู้สอนให้ต่อเป็นรูปตามท่ีผู้สอนก าหนด โดยชิ้นส่วนจะต้องไม่ต้องทับซ้อน เพ่ือ
สร้างภาพที่ผู้สอนมอบให้   

 
ภาพที่ 2 Tangrams 

ที่มา https://code.org/curriculum/course4/1/Teacher.pdf, Code.org 
 

                4) กิจกรรมส่งจรวดไปดาวอังคาร 
                     จากเว็บไซต์ https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-
rocket-to-mars/ เป็นกิจกรรมที่จะให้จรวดเดินทางไปดาวอังคาร โดยใช้ลูกศรในการเดิน การหมุน เพื่อท า
ภารกิจพิชิตดาวอังคารให้ส าเร็จ เพ่ือฝึกกระบวนการคิดเป็นขั้นตอนของผู้เรียน และกระบวนการแก้ปัญหา 
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ภาพที่ 3 ส่งจรวดไปดาวอังคาร 

ที่มา https://csunplugged.org/en/topics/kidbots/unit-plan/sending-a-rocket-to-mars, 
csunplugged.org 

            จากตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplug  จะเห็นได้ว่าที่จะสามารถฝึกทักษะการ
แก้ปัญหา การใช้ความสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน โดยอาศัยแนวคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจ
หลักการพื้นฐานของคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเล่นเกม จากกิจกรรม Graph Paper 
Programming โรบอทเรียงแก้ว Algorithms: Tangrams กิจกรรมส่งจรวดไปดาวอังคาร โดยครูผู้สอน
สามารถ น ากิจกรรมเหล่านี้ไปพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์แบบ Unplug ได้  
โดยมีเว็บไซต์มากมายเป็นแหล่งรูปแบบกิจกรรม Unplug  เช่น   https://csunplugged.org และ 
https://code.org เป็นต้น 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
 ผู้ศึกษาได้ใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) มาใช้ในการด าเนินการศึกษา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
        1. ขั้นตอนการนิเทศ 
    1.1 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการก่อนการให้ค าชี้แนะ  
               1.1.1  จัดเตรียมเอกสารความรู้ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน Coding โดยใช้
แนวคิด CS Unplugged 
               1.1.2  เตรียมค าถามเพ่ือตรวจสอบประเด็นปัญหาการจัดการเรียนการสอน Coding ของ
ครูผู้สอน 
                1.1.3  จัดท าแบบสังเกตชั้นเรียน  แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอน 
                1.1.4  นัดหมายครูผู้สอนเพ่ือเข้าสังเกตการณ์ในชั้นเรียน 
    1.2 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนนิการให้ค าชี้แนะ  
           1.2.1 ศึกษาต้นทุนเดิม 

    1) พบครูผู้สอนและแนะน าตนเองสร้างความคุ้นเคยและเป็นกัลยาณมิตร 
          2) สังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน 
          3) ให้ครูผู้สอนบอกเล่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาการค านวณ  และชื่นชม
ครูผู้สอนในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
          1.2.2 การให้ครูประเมินการท างานของตนเอง 
         ใช้ค าถามสอบถามครูผู้สอนถึงปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และความต้องการความ
ช่วยเหลือ   
           1.2.3 ขั้นต่อยอดประสบการณ์ 

               เสริมสร้างความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Coding โดยใช้แนวคิด CS 
Unplugged  ส าหรับครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
           1.3  ขั้นตอนที่ 3 การสรุปผลการให้ค าชี้แนะ  
            1.3.1 เปิดโอกาสให้ครูได้สรุปผลการให้ค าชี้แนะเพ่ือให้ได้หลักการส าคัญไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
              1.3.2 ผู้นิเทศมอบคู่มือรูปแบบการจัดการเรียนการสอน Coding ส าหรับครูผู้สอนวิทยาการ
ค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อมทั้งแนะน าแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
Coding และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
               1.3.3 สรุปวางแผนการนิเทศร่วมกับครูเพื่อน าไปพัฒนาและนัดหมายการนิเทศครั้งต่อไป 
    2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ใช้เครื่องมือในการนิเทศ ได้แก่ 
      2.1  แบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
      2,2  แบบสัมภาษณ์ 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Coding แบบ 
Unplugged ส าหรับครูผู้สอนวิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  อ าเภอหว้าน
ใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตการจัดการเรียนรู้ และถอด
ข้อมูลจากผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอนโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 จากการนิเทศในครั้งนี้  ผู้นิเทศได้วิเคราะห์ข้อมูลการนิเทศ และน าเสนอผลการศึกษาตามล าดับดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน Coding ของครูผู้สอน
วิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  อ าเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร 
      1.1 ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอน 
          1) ด้านหลักสูตร จากการสัมภาษณ์ครูเกี่ยวกับประเด็นการสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านนาทม พบว่า มีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และน ามาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
และท าการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน โดยน าเอาสาระเทคโนโลยีที่เดิมทีเคยอยู่ใน
กลุ่มการงานพ้ืนฐานอาชีพ โดยเพิ่มเข้ามาอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (พิชชากร  เสียงล้ า, 
สัมภาษณ์วันที่ 29 มกราคม 2563)  
        2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากการศึกษาผู้นิเทศได้เข้าสังเกตชั้นเรียนของ
ครูผู้สอนและท าการสัมภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Coding ในสาระเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) พบว่า  
               2.1) ครูผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมในการสอน ครูจะเขียนแผนการสอนล่วงหน้าก่อน
สอนทั้งรายวิชา แยกเป็นรายชั่วโมง   โดยศึกษาเนื้อหาที่จะสอนก่อน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนเขียนแผนการสอน ส าหรับกิจกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอน มีการค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ  มีการจัดเตรียมสื่อ ใบความรู้ ใบงานให้ผู้เรียน และจากการสังเกตชั้นเรียนและแผนการจัดการ
สอนยังขาดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน และการมองเห็นวิธีการที่
หลากหลายที่สามารถน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
            2.2) ผู้นิเทศสอบถามในประเด็นการจัดการเรียนการสอน Coding วิทยาการค านวณ  
ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลว่า “ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยบรรจุไว้แล้วในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ”  “การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค านวณยังไม่ได้เริ่มด าเนินการอย่างจริงจัง” “ครูผู้สอน
รับผิดชอบสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ที่มากอยู่แล้วท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้ครอบคลุมถึงสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ)”  “ครูผู้สอนคิดว่าการสอน Coding ต้องเข้าใจการเขียน
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ จึงควรให้ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบในการเรียนการสอนการสอน” 
“ครูผู้สอนยังไม่เข้าใจวิธีการบูรณาการ Coding มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ” 
(จิตรลดา  พระสุราช, สัมภาษณ์วันที่ 29 มกราคม 2563) 
    1.2  ความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการรู้ของครูผู้สอนวิทยาการค านวณ  
     จากการสัมภาษณ์ความต้องการในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Coding ของ
ครูผู้สอนวิทยาการค านวณ พบว่า 
           1) ครูต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Coding  
ในรายวิชาวิทยาการค านวณ 
      2) ครูต้องการความช่วยเหลือ และค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
วิทยาการค านวณ  
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     3) ต้องการสร้างเครือข่ายในการท างาน หรือมีศูนย์วิชาการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน   
และช่วยเหลือให้ครูได้เรียนรู้ทั่วถึง  เพื่อความสะดวกในการเรียนรู้ร่วมกัน   
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
  การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน coding ส าหรับครูผู้สอน
วิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ โดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ 
(Coaching) สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
         1.  สรุป อภิปรายผล 
    ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน Coding ของครูผู้สอน
วิทยาการค านวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่  อ าเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร 
สรุปได้ว่า โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ มีการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยน าเอาสาระ
เทคโนโลยีที่เดิมเคยอยู่ในกลุ่มการงานพ้ืนฐานอาชีพ เพ่ิมเข้ามาอยู่ในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ในด้านการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน 
Coding  แต่ยังมองว่าการจัดการเรียนการสอน Coding ต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน ครูยังไม่ได้ท าการสอน Coding อย่างจริงจัง  ครูผู้สอน
ยังขาดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และครูมีความต้องการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Coding ในรายวิชาวิทยาการค านวณ  ครู
ต้องการความช่วยเหลือ และค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการค านวณ  ต้องการสร้าง
เครือข่ายในการท างาน หรือมีศูนย์วิชาการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสนับสนุน  และช่วยเหลือให้ครูได้เรียนรู้ทั่วถึง   
เพ่ือความสะดวกในการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้จากผลการศึกษาดังกล่าว แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Unplugged  จึงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน Coding ที่จะช่วยให้
ครูผู้สอนสร้างความเข้าใจหลักการพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และตรรกศาสตร์ ให้เกิดกับผู้เรียน ผ่านกิจกรรม
การเล่น โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การล าดับขั้นตอน การเรียนโค้ดดิ้งผ่านกระดาษ เพ่ือเป็นสื่อในการเรียนรู้
หลักการของคอมพิวเตอร์ โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสามารถฝึกทักษะการแก้ปัญหา 
การใช้ความสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ และทักษะการสื่อสาร ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ต่อไป 
   2. ข้อเสนอแนะ 
     2.1 ควรพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้การสอน Coding แบบ Unplugged ส าหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาการวิทยาการค านวณ   เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถศึกษาและน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสอน Coding ในแต่ละระดับชั้นอย่างแท้จริง 
     2.2 ควรสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ส าหรับครูผู้สอนวิทยาการค านวณให้เกิดข้ึนในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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แบบบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียน.............................................................ล าดับที่......................สังกัด.................... ...................... 
ชื่อผู้สอน.................................................................................................. .....ชั้น................................................. 
กลุ่มสาระการเรียนรู้..........................................................................................หนว่ยที่....... .............................. 
เรื่อง....................................................................................................................... ............................................. 
วันที่..................................เดือน........................................ ..พ.ศ. ................................เวลา...................ชั่วโมง 

รายการประเมิน ไม่มี มี (ระดับคุณภาพ) ข้อเสนอแนะ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. การเตรียมการจัดการเรียนรู้  
   ๑.๑ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สาระที่สอน        
   ๑.๒ การก าหนดสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัด        
   ๑.๓ การก าหนดกิจกรรมสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้        
   ๑.๔ การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลา        
   ๑.๕ การก าหนดสื่อสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้        
๒. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
    ๒.๑ การน าเข้าสู่บทเรียน        
    ๒.๒ การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้ 

       

    ๒.๓ การเสริมแรงและสร้างบรรยากาศแก่ผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม 

       

    ๒.๔ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น        
    ๒.๕ สรุปบทเรียนเมื่อจบกระบวนการสอน        
๓. การใช้สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้  
    ๓.๑ การใช้สื่อสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้        
    ๓.๒ เทคนิคทักษะความสามารถในการใช้สื่อมีความ
น่าสนใจ 

       

    ๓.๓ สื่อทันสมัยและเหมาะสมกับผู้เรียน        
รวม        

ความคิดเห็นของผู้ประเมิน  (จุดเด่น/จุดพัฒนา) 
จุดเด่น 
............................................................................................................................. ................................................. 
จุดพัฒนา 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
                                                                        ลงชื่อ......................................................ผู้นิเทศ 
                                                                                          (นางพิชชากร   เสียงล้ า) 
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