
การถายทอดสด (Live) วันท่ี 27 ม.ค. 2563  
ผูรวมรายการ (tentative) 

1. แทนไท ประเสริฐกุล 

2. ผนวกเดช สุวรรณทัต (ม็อค) 

3. กันติพจน สิริภักดิสกุล (คุณตนไม) 

4. ภูมิสรรค เสนียวงศ ณ อยุธยา (คุณโปลิศ) 

รายการ 

● ช่ือรายการ  @จันทรเกษม  

● วันเวลา: วันจันทรท่ี  27 มกราคม 2563  เวลา  16:00 - 17:00 น.  

● เผยแพรทาง 

○ fb คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  https://www.facebook.com/KhunyingKalaya  

○ fb ศธ.360 องศา  https://www.facebook.com/MOE360degree/ 

○ fb ipst thailand(สสวท.)  https://www.facebook.com/ipst.thai 

○ fb obec channel (สพฐ.)  https://www.facebook.com/obectvonline/ 

● สถานท่ี: หองสมุดคุรุสภา  https://www.facebook.com/Tonmike.gp/posts/10157709181371067 

http://site.ksp.or.th/home.php?site=library  

โครงสรางคําถาม 

 

โดย อ.เกด 
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รางคําถาม 

 

1. นําเขาสูรายการ: เราจะพูดคุยกันเร่ือง Coding แบบ unplugged สําหรับเด็ก สอนอยางไร? สอนทําไม? สอนเพ่ือใคร?  

2. พิธีกรแนะนํา Mock ช่ือ ตําแหนง สังกัด ประวัติการศึกษา การทํางาน (โดยยอ ตามขอมูลดานลาง) 

3. พิธีกรถาม Mock วามีสวนเก่ียวของกับการเรียนการสอน Coding อยางไร (ให Mock ตอบเอง)  

4. ตกลงวา Coding คืออะไร  

4.1. คําวา Coding แปลวาอะไรกันแน? จะตองมีตัวอักษรบนจอไหม? ตางกับ programming อยางไร? ถาไมใช

คอมพิวเตอรจัดวาเปน coding หรือเปลา?  

4.2. ทําไมถึงใชคําวา coding แทนท่ีจะใชคําอ่ืน เชน Computational Thinking หรือ ทักษะการคิด การใหเหตุผล

เชิงตรรกะ หรือทักษะการคิดวิเคราะห การคิดเปนข้ันตอน การคิดเปนระบบ ? 

4.3. เด็ก ๆ จะไดเรียน coding ในวิชาไหน? ต้ังแตระดับช้ันไหน?  

4.4. Coding แบบ Unplugged เรียนอยางไร? ยกตัวอยางกิจกรรมสําหรับเด็ก ป.1 ป.2 ป.3  

5. ประโยชนของการเรียน coding ต้ังแตวัยเด็ก 

5.1. การเรียน coding มีความสําคัญกับโลกยุคปจจุบันและอนาคตอยางไร? 

5.2. เรียนภาษาอะไร? (C Java Python?) รูไดอยางไรวาภาษาน้ันจะยังเปนท่ีนิยมเม่ือนักเรียนโตข้ึน?  

5.3. ทําไมทุกคนจะตองเรียน coding ท้ังท่ีบางคนอาจจะสนใจดานอ่ืน เชน กีฬา ศิลปะ ?  

5.4. ประเทศอ่ืนเขาสอน coding กันบางหรือเปลา?  (Finland ญ่ีปุน อังกฤษ สิงคโปร USA?)  

5.5. การเรียน coding ชวยลดความเหล่ือมล้ําไดหรือไม? 

6. หลักสูตรวิทยาการคํานวณ (Computing Science)  

6.1. องคประกอบอ่ืนของหลักสูตรวิทยาการคํานวณ นอกจาก Coding มีอะไรอีกบาง?  

6.2. ใครเขียนหลักสูตร? (มีแตนักวิชาการในกรุงเทพหรือเปลา? ครูท่ัวประเทศไดแสดงความเห็นหรือเปลา?)   

6.3. สอน Digital Literacy (การรูเทาทันฯ) อยางไรใหไมนาเบ่ือ? 

6.4. สอนแต Digital Literacy อยางเดียวไดหรือไม?  สวน Coding ถาใครสนใจก็คอยเรียนไดไหม?  

6.5.  ใครสอนวิชาน้ีแลวบาง? 

7. สําหรับคุณครูท่ีชมรายการน้ีอยู 

7.1. หาเอกสารท่ีเก่ียวของไดท่ีไหน? ท้ังหนังสือเรียน แบบฝกหัด คูมือครู คูมือการใชหลักสูตร เฉลยแบบฝกหัด คํา

อธิบายรายวิชา  ฯลฯ   

7.2. ขอมูลการอบรมครู ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครูผูนํา ฯลฯ  

7.3. เว็บไซตและแหลงเรียนรูเพ่ิมเติม  ของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังในและตางประเทศ  

7.4. อยากออกแบบกิจกรรม unplugged เอง มีหลักการอะไรบาง?  

7.5. คานิยมท่ีปลูกฝง ผานกิจกรรมและหนังสือการตูน มีอะไรบาง?  

7.6. กิจกรรม unplugged จะนําไปสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ผานกิจกรรม plugged in บนคอมพิวเตอร ได

อยางไร?   



8. ศูนยการเรียนหญาแพรกสาละวิน 

8.1. ไดขาววาตนเดือนหนา รายการน้ีจะไปท่ีศูนยการเรียนหญาแพรกสาละวิน จะไปทําอะไรท่ีน่ัน? 

8.2. ใครจะไปท่ีน่ันบาง? (สสวท. สพฐ. ทีมงาน รมช.) และจะพูดคุยเร่ืองใด? 

แนวการดําเนินรายการ 

1. หลังจากท่ีแนะนําช่ือจริงแลว จะใชช่ือเลน (Mock) เปนหลักในการสนทนา  

2. เอยถึง และใหเครดิตหนวยงานตาง ๆ : สพฐ. สสวท. สวทช. depa และมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

ประวัติของวิทยากร  

1. ประวัติการศึกษาและการทํางาน (สวนท่ีพิธีกรแนะนํา) 

○ อ.ม็อค ช่ือจริงคือ ผนวกเดช สุวรรณทัต  

○ นักวิจัย สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

○ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Computer Science จาก University of California - Santa Barbara  

○ เปนรองหัวหนาทีมคอมพิวเตอรโอลิมปก พานักเรียนไปแขงขันท่ีประเทศอาเซอรไบจาน (2562) ประเทศรัสเซีย 

(2559) และเคยเปนผูแทนประเทศไดรับรางวัลเหรีญเงินในการแขงขันท่ีประเทศจีน (2543)  

○ อดีตวิศวกรซอฟตแวรบริษัท Google, อาจารยพิเศษ ม.เกษตรศาสตรวิทยาเขตศรีราชา และ ม.บูรพา  

2. ความเก่ียวของกับหลักสูตร Coding (Mock แนะนําตนเอง) 

○ คณะผูยกรางหลักสูตรวิทยาการคํานวณ (Computing Science) โดยมี สสวท. เปนเจาภาพ  

○ คณะผูพัฒนาและบรรณาธิการหนังสือเรียนและแบบฝกทักษะ ระดับประถมศึกษา ของ สสวท.  

○ วิทยากรการฝกอบรมครูผูนํา ของ สสวท. และ สพฐ.  

○ คณะทํางานดานการพัฒนาการสอนและการเรียนรูวิทยาการคํานวณ (Coding) รมช. ศธ. (คุณหญิงกัลยา 

โสภณพณิช) 

   



แนวคําตอบ 

1. นําเขาสูรายการ: เราจะพูดคุยกันเร่ือง Coding แบบ unplugged สําหรับเด็ก สอนอยางไร? สอนทําไม? สอนเพ่ือใคร?  

2. พิธีกรแนะนํา Mock ช่ือ ตําแหนง สังกัด ประวัติการศึกษา การทํางาน (โดยยอ ตามขอมูลดานลาง) 

3. พิธีกรถาม Mock วามีสวนเก่ียวของกับการเรียนการสอน Coding อยางไร (ให Mock ตอบเอง)  

4. ตกลงวา Coding คืออะไร  

4.1. คําวา Coding แปลวาอะไรกันแน? จะตองมีตัวอักษรบนจอไหม? ตางกับ programming อยางไร? ถาไมใช

คอมพิวเตอรจัดวาเปน coding หรือเปลา?  

■ (อางอิง รศ. ยืน ภูวรวรรณ) coding คือคําท่ีมีความหมายกวาง เปนการใชสัญลักษณเพ่ือส่ือถึงลําดับ

ข้ันตอนอะไรบางอยาง อาจะเปนการทําอาหาร ทํางานจักรสาน แตงเพลง หรือเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรก็ได ซ่ึงในกรณีน้ีเราเรียกวา computer coding ซ่ึงมีความหมายแคบกวา บางคร้ังเรียก

วา programming  

■ ใน Oxford Dictionary ใหความหมายคําวา code วาเปนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยใสคํา/

ตัวเลข/สัญลักษณ อะไรบางอยางในระบบหน่ึง เขาไปในอีกระบบหน่ึง ในนิยามน้ีไมไดบอกวาจะตอง

เขียนใสระบบคอมพิวเตอรในทันที  และท่ีมาของคําวา code ในภาษาละตินมาจากความหมายวา "

ทอนไม"   ซ่ึงมันก็สอดคลองกับแนวคิดของการเขียนโปรแกรมโดยใชบัตรคําส่ัง หรือใชบล็อกตางๆ 

เรียงตอกัน  

■ ดังน้ันคําวา coding จึงมีความหมายกวาง หมายรวมถึงท้ังกิจกรรมท่ีอยูบนคอมพิวเตอรและไมอยูบน

คอมพิวเตอร  (ซ่ึงเราเรียกวา unplugged) ท่ีใชสอนทักษะการคิดอยางเปนข้ันตอน การคิดอยางเปน

ระบบ การคิดอยางเปนเหตุผล เพ่ือแกปญหาตาง ๆ ท้ังในชีวิตจริงและบนคอมพิวเตอร  ทักษะเหลา

น้ีมีช่ือเรียกเปนศัพทวิชาการวา Computational Thinking  

4.2. ทําไมถึงใชคําวา coding แทนท่ีจะใชคําอ่ืน เชน Computational Thinking หรือ ทักษะการคิด การใหเหตุผล

เชิงตรรกะ หรือทักษะการคิดวิเคราะห การคิดเปนข้ันตอน การคิดเปนระบบ ? 

■ Computational Thinking แปลเปนไทยวา การคิดเชิงคํานวณ มันอาจจะฟงดูแปลก ๆ คนอาจจะ

เขาใจผิดคิดวาเปนคณิตศาสตร   

■ แทจริงแลวมันคือกระบวนการคิดแบบนักคอมพิวเตอร ผูท่ีเขาใจหลักการทํางานของคอมพิวเตอรถึง

ข้ันท่ีจะสามารถส่ังงานมันได จะตองมีทักษะการคิดเปนข้ันตอน เปนระบบ เปนเหตุเปนผล ทักษะ

เหลาน้ีจึงรวมกันเรียกวา Computational Thinking  ซ่ึงคําน้ีเปนคําท่ีดี เหมาะสม ตรงประเด็น แต

ก็ยังมีความเปนนามธรรม  

■ เพ่ือใหเห็นภาพเปนรูปธรรมมากข้ึน หลายสถาบันท้ังในและตางประเทศจึงใชคําวา code หรือ 

coding เพ่ือใหเห็นวาทักษะของการ coding น่ีแหละท่ีเปนพ้ืนฐานทักษะการคิดแบบตาง ๆ ท่ีกลาว

มาขางตน ขออนุญาตยกตัวอยางบทความของอาจารย Prottsman ผูพัฒนาหลักสูตรของ code.org 

องคกรท่ีผลักดันการสอน Computer Science ท่ีใหญท่ีสุดในโลก อธิบายวาคําวา coding ถูกนํามา



ใชเพ่ือลดความกลัวสําหรับผูเร่ิมตนเรียนรู แทจริงแลวส่ิงท่ีไดเรียนคือทักษะหลายดาน รวมถึง

กิจกรรม unplugged ดวยเชนกัน  

4.3. เด็ก ๆ จะไดเรียน coding ในวิชาไหน? ต้ังแตระดับช้ันไหน?  

■ เรามีหลักสูตร วิทยาการคํานวณ (Computing Science) เปนหลักสูตรแกนกลาง โดยปการศึกษา 

2563 น้ี จะเปนปแรกท่ีบังคับใชท้ัง 12 ช้ันป ต้ังแต ป.1 ถึง ม.6 ในทุกโรงเรียนท่ัวประเทศ  

■ แทจริงแลวบางกิจกรรมเรียนไดต้ังแตระดับอนุบาล โดยนักเรียนไมจําเปนตองอานออกเขียนได  

4.4. Coding แบบ Unplugged เรียนอยางไร? ยกตัวอยางกิจกรรมสําหรับเด็ก ป.1 ป.2 ป.3  

■ การเรียน unplugged ทําไดหลายรูปแบบ ส่ิงสําคัญคือจะตองสนุกสนาน นารัก นาลุน เขากับบริบท

ของชุมชน ยกตัวอยางหนังสือเรียนของญ่ีปุนฉบับน้ี จะเห็นวาเปนตัวการตูนนารักสวยงามมาก คงจะ

ดีถาเด็กไทยไดเรียนผานตัวการตูนเชนน้ีบาง  

■ หนังสือแบบเรียน ของ สสวท. ระดับประถมศึกษา จึงเปนหนังสือการตูน มีตัวละครฝาแฝดช่ือ โปง 

กับ กอย ท่ีเติบโตไปพรอมกับเด็ก มีหุนยนตตัวเล็กๆ กลมๆ ช่ือนองอ่ิม ท่ีจะชวยสอนหลักการเขียน

โปรแกรม ต้ังแตการเขียนคําส่ังเปนข้ันตอน, การใชเง่ือนไข, และการวนซ้ํา  

■ ตัวอยาง ป.1: การเขียนโปรแกรมแบบเปนข้ันตอน ก็เปนการเลาเร่ืองกิจวัตรประจําวัน (หนา 19) 

นําไปสูการเขียนโปรแกรมดวยบัตรคําส่ังเพ่ือเดินไปซ้ือไอศกรีม (โปรแกรมแกหิว หนา 43)   

■ ป.2 การเขียนโปรแกรมโดยใชเง่ือนไข ทําใหโปรแกรมเดียวกันสามารถทํางานแตกตางกันไดหลาย

แบบ แลวแตอินพุต เรายกตัวอยางในบท เชฟหนาเลิฟคนเสิรฟนารัก (หนา 166) เปนการทํากวย

เต๋ียวเปด ถาลูกคาส่ังเสนเล็กก็ลวกเสนเล็ก ถาลูกคาส่ังเสนก็ลวกเสนใหญ เราก็ไดกวยเต๋ียวสองแบบ 

ถาส่ังกวยเต๋ียวน้ําก็จึงเทน้ําซุป เราก็จะไดกวยเต๋ียวรวมกันต้ัง 4 แบบจากเง่ือนไขแคสองเง่ือนไข  

■ สําหรับ ป.3 คอยติดตามเร็ว ๆ น้ี เราจะสอนเร่ืองการใชคําส่ังวนซ้ํา เชนถานองอ่ิมจะตองเดินไปขาง

หนา 10 คร้ัง แทนท่ีเราจะตองใชคําส่ังเดินหนา 10 แผน ซ่ึงเส่ียงตอการนับผิด อ่ิมอาจจะตกเหวได ก็

ใชคําส่ังท่ีเขียนวา “วน 10 รอบ” แผนเดียว มาผูกติดกับคําส่ังเดินหนา ก็จะสามารถแทนการทํางาน

แบบเดียวกันได กระชับข้ึน เขาใจงายข้ึน ตรวจสอบความผิดพลาดไดงายข้ึน  จากน้ันเราก็โยงไปถึง

กิจกรรมอ่ืนในชีวิตประจําวัน เชน การเตนเพลงคุกก้ีเส่ียงทายจะตองทําทาโอนิกิริก่ีรอบ การรอยพวง

มาลัยจะตองใสดอกมะลิและดอกไมอ่ืน ๆ เปนรูปแบบหรือ pattern ท่ีวนซ้ําอยางไรบาง  เปนตน  

■ สําหรับ ป.4 มีการสอนใหรูจักวา ข้ันตอนวิธีการการแกปญหาอยางหน่ึงอาจมีหลายแบบ เชนการแยก

ลูกปงปองกับลูกกอลฟ (หนา 9) อาจคัดแยกไดหลายวิธี เราอยากใหครูยอมรับฟงความคิดเห็นของ

เด็ก ๆ ท่ีแตกตางกัน  จากน้ันใน ป.4 เราก็จะเร่ิมนําเขาสูการเขียนโปรแกรมบนหนาจอคอมพิวเตอร 

แบบลาก-วาง (หนา 39) ซ่ึงลักษณะของ block คําส่ังก็มีลักษณะคลายบัตรคําส่ังท่ีเด็กคุนเคยจาก

กิจกรรม  unplugged  

■ แตเราไมเคยละท้ิงกิจกรรม unplugged ไปจนถึง ป.6 แทจริงแลวในบทแรกของทุกช้ันปจะตองเปน

กิจกรรม unplugged ท่ีฝกกระบวนการคิดโดยไมอาศัยคอมพิวเตอร อยางเชน ป.5 เราพูดถึงความ

ชัดเจนในการเขียนข้ันตอนวิธีหรือท่ีเรียกวาอัลกอริทึม เวลาเขียนข้ันตอนการเรียงตุกตาจากซายไป



ขวา ก็ตองเขียนใหชัดเจนวาตัวเล็กสุดอยูดานซายหรือขวา และท่ีวาซายน้ันซายของใคร หันหนาไป

ทางใด (หนา 7)  

5. ประโยชนของการเรียน coding ต้ังแตวัยเด็ก 

5.1. การเรียน coding มีความสําคัญกับโลกยุคปจจุบันและอนาคตอยางไร? 

■ โลกของเราไดกาวเขาสูยุคดิจิทัลแลว การเปล่ียนแปลงในยุคน้ีเปนการเปล่ียนแปลงแบบกาวกระโดด 

คอมพิวเตอรไมไดเปนเพียงอุปกรณสํานักงานอีกตอไป แตยังมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิต ไมวาจะ

เปนการจัดการจราจร การจัดคิวคนไขในโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค การเงินการธนาคาร ฯลฯ ดัง

น้ันการเขาใจหลักการพ้ืนฐานของกาารส่ังงานคอมพิวเตอรจึงเปนเร่ืองสําคัญ เพราะนักเรียนของเรา

จะตองเติบโตข้ึนไปอยูในโลกน้ีอยางหลีกเล่ียงไมได เม่ือเขาอยูในโลกดิจิทัลแลวเขาจะตองอยูไดอยาง

ปลอดภัย มีความสุข และใชประโยชนจากมันไดเต็มท่ี  การเรียนคอมพิวเตอรในอดีตอาจมุงเนนไปท่ี

โปรแกรมสํานักงาน แตปญหาคือโปรแกรมเหลาน้ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เม่ือหนังสือถึงมือนักเรียน

โปรแกรมก็ลาสมัยไปแลว แตส่ิงท่ีไมลาสมัยคือกระบวนการคิด Computational Thinking ซ่ึงเปน

พ้ืนฐานของทุกโปรแกรม และปจจุบันวงการศึกษาท่ัวโลกตางเห็นวาทักษะน้ีเปนพ้ืนฐานสําคัญของ

การคิดแกปญหาอ่ืน ๆ ในชีวิตประจําวันอีกดวย  

5.2. เรียนภาษาอะไร? (C Java Python?) รูไดอยางไรวาภาษาน้ันจะยังเปนท่ีนิยมเม่ือนักเรียนโตข้ึน?  

■ ในอดีตเราก็มีการสอน coding เชนภาษา Pascal ภาษา Logo สําหรับนักเรียนท่ีสนใจ ในบาง

ประเทศก็เขียนหลักสูตรใหนักเรียนเรียนภาษาท่ีเปนท่ีตองการของภาคอุตสาหกรรมในขณะน้ัน 

ปรากฏวาความนิยมภาษาเหลาน้ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเชนกัน ดังน้ันหลักสูตรของประเทศไทยจึง

ไมอิงภาษาใดภาษาหน่ึง แตเนนไปท่ีกระบวนการคิดแกปญหา ไมวาจะเปนภาษาใดเราก็ตองหัดคิดคํา

ส่ังเปนข้ันตอน ใชตรรกะในการสรางเง่ือนไข และมองหารูปแบบเพ่ือการส่ังแบบวนซ้ํา ดังน้ันทักษะน้ี

จึงเปนอมตะ ไมวาจะเปน coding แบบ  unplugged ต้ังแต ป.ตน ไปจนถึงการใชภาษา Scratch (

ป.ปลาย) และการใช python ในระดับมัธยม ซ่ึง python ก็เปนเพียงตัวอยางภาษาหน่ึงในหนังสือ

เรียน แตหลักสูตรไมไดบังคับใหตองสอนภาษาน้ี เพราะเรามุงเนนไปท่ีกระบวนการคิด ไมใช

ไวยากรณของภาษา  ในอนาคตถาภาษาอ่ืนไดรับความนิยมมากกวาเราก็เปล่ียนแปลงได  

5.3. ทําไมทุกคนจะตองเรียน coding ท้ังท่ีบางคนอาจจะสนใจดานอ่ืน เชน กีฬา ศิลปะ ?  

■ กอนจะตอบ ขออนุญาตชวนคิดคําถามคลายกันวา ทําไมทุกคนจะตองเรียน ก-ฮ ท้ังท่ีไมอยากเปนกวี

? เรียนสุขศึกษาท้ังท่ีไมอยากเปนหมอ? เรียนกฏจราจรท้ังท่ีไมอยากขับรถ?  

■ น่ันเพราะสังคมจะอยูรอดไดก็ตอเม่ือประชากรอานออกเขียนได รักษาสุขภาพ และเคารพกฎจราจร

ท้ังในฐานะของผูใชรถและผูเดินถนน  

■ โลกในยุคดิจิทัลก็เชนกัน แตกอนน้ีเราอาจเลือกไดวาจะอยูในสังคมดิจิทัลหรือไม แตปจจุบันไมมีใคร

สามารถหลีกเล่ียงไดแลว โลกดิจิทัลมีประโยชนมากมายและมีพิษภัยรอบดานเชนกัน ลูกหลานของ

เราจะตองมีความ “อานออกเขียนไดทางดิจิทัล” (Digital Literacy) จึงจะอยูรอดปลอดภัยในยุคน้ีได 

ไมวาเขาจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม  



5.4. ประเทศอ่ืนเขาสอน coding กันบางหรือเปลา?  (Finland ญ่ีปุน อังกฤษ สิงคโปร USA?)  

■ ประเทศอ่ืนท่ีทํากอนหนาเราแลว เชน Finland ในป 2559 บังคับใหการเรียน coding บูรณาการอยู

ในทุกวิชา ต้ังแตช้ัน ป.1 ในรูปแบบของกิจกรรม  unplugged เชนการเตน หรือการถักไหมพรม  

■ ประเทศอังกฤษมีหลักสูตรท่ีเรียกวา Computing ต้ังแตป 2556 กําหนดใหนักเรียนรูจักคําวา 

Algorithm ต้ังแตชวงช้ันท่ี 1 รูจักใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา หลักสูตรของอังกฤษมีความ

คลายคลึงกับหลักสูตรของเราตรงท่ีเนนการสอน coding ไปควบคูกับเทคโนโลยี ICT และการรูเทา

ทันดิจิทัล (Digital Literacy)  

■ ในสหรัฐอเมริกา มีองคกรตาง ๆ เชน สมาพันธของครูผูสอนวิทยาการคอมพิวเตอร (CSTA) และ 

Code.org สรางกรอบโครงสรางหลักสูตร (ท่ีเรียกวา standard และ framework) เพ่ือใหกระทรวง

ศึกษาธิการของรัฐตาง 50 รัฐนําไปปรับใช แตละรัฐมีความคืบหนาในการปรับใชแตกตางกัน  

■ ประเทศญ่ีปุน เพ่ิงจะเร่ิมบังคับใชการเรียนการสอน coding ในปน้ี โดยผูนําหลักสูตรของประเทศ

ญ่ีปุนและประเทศไทยมีการติดตอรวมมือกันอยางสม่ําเสมอ  

■ สิงคโปร จะเร่ิมบังคับใหนักเรียนระดับประถมปลาย เรียน coding ในปน้ี (2563) โดยมุงเนนท่ี 

Computational Thinking และทักษะพ้ืนฐานดาน AI  

■ ประเทศไทยเปนประเทศแรกๆ ท่ีมีการสอน coding ในวงกวางใหกับคนท้ังประเทศ ปน้ีเปนปแรกท่ี

จะบังคับใชทุกช้ันป แตมีการทยอยใชมาต้ังแตป 2561 โดยเร่ิมจาก ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 แลวเขยิบช้ัน

ข้ึนมาเร่ือย ๆ  ดังน้ันจะเห็นวาเราเปนหน่ึงในผูนําของโลกในดานน้ี และคนไทยคนหน่ึง (อ.ปฐมบุตร 

ยงคประดิษฐ) ก็เปนผูนําในองคกรระดับโลกอยางเชน code.org เชนกัน ดังน้ันเราจึงอยูในสถานะท่ี

สามารถควาโอกาสน้ีมาสรางประโยชนใหกับเด็กไทยไดอยางเต็มท่ี  

5.5. การเรียน coding ชวยลดความเหล่ือมล้ําไดหรือไม? 

■ ผมขอชวนคิดวา จะเกิดอะไรข้ึนกับความเหล่ือมล้ําหากไมมีวิชาน้ีในหลักสูตรแกนกลาง  

■ ลองคนหาคําวา programmer ใน Google Image Search จะพบวาคนสวนใหญหนาตาเปนเด็ก

เรียน ใสแวน คร่ําเครง และมักจะเปนผูชาย  

■ ถาเราลองมองดูนักเรียนในคายฝกอบรมคอมพิวเตอรโอลิมปก ก็มีลักษณะคลายอยางน้ันเชนกัน  

■ กอนท่ีจะมีหลักสูตรวิทยาการคํานวณ ใครคือคนท่ีไดเรียน coding ครับ? คําตอบคือ เด็กท่ีพอแมมี

สตางคสงเรียนพิเศษ เชน ตามสถาบันดี ๆ ในหางสรรพสินคาช้ันนําตาง ๆ หรือเด็กท่ีไดเรียนใน

โรงเรียนช่ือดัง โรงเรียนช้ันนําของจังหวัด จึงจะมีครูท่ีจบตรงสายและสอนวิชาน้ีได  

■ เราทราบแลววาหัวใจของการเรียน coding ไมใชแคทักษะการเขียน code เปนอาชีพ แตเปนทักษะ

การคิดท่ีเปนพ้ืนฐานของชิีวิตประจําวันดวยเชนกัน  

■ ดังน้ัน ถาเราปลอยไปเชนน้ี อีกไมนานประเทศไทยจะมีคนกลุมหน่ึงท่ีโชคดีไดเรียนรูทักษะน้ี อีกกลุม

หน่ึงก็ไมไดเรียน ไมใชเพราะเขาไมฉลาด แตเพราะเขาขาดโอกาส ขาดโอกาสเพราะพอแมจน เพราะ

อยูผิดท่ีผิดทาง ผิดโรงเรียน หรือผิดเพศ ไมสอดคลองกับอคติของสังคม   



■ ความเหล่ือมล้ําท่ีเกิดข้ึนน้ีเปนภัยตอประเทศในหลายดาน ความเหล่ือมล้ําทางรายไดจะสูงข้ึนไปอีก 

เศรษฐกิจดิจิทัลจะดําเนินไปไมไดถาเรามีคนท่ีรูดิจิทัลเพียงไมก่ีคน สังคมจะสงบสุขไดยากถาผูคนบน

โลกออนไลนไมมีความรูเทาทันส่ือ ถูกมิจฉาชีพหลอกลวง หลงเช่ือขาวลวง 

■ การสงเสริมการเรียน coding ใหครอบคลุมทุกกลุมประชากรจะชวยกระจายโอกาสทางการศึกษา 

สรางโอกาสในการประกอบอาชีพ และสรางความหลากหลายใหกับกําลังพลทางดานดิจิทัล  

■ เราตองการใหคนทุกคนเขาถึงโอกาสน้ีไดอยางเทาเทียม และเม่ือเขาไดรับโอกาสน้ีแลวเขาจะพัฒนา

ผลิตภัณฑท่ีตอบสนองตอความตองการของผูคนไดหลากหลาย ไมใชเพียงเพ่ือคนกลุมใดกลุมหน่ึง 

■ ยกตัวอยางกระบวนการเรียนรูของหญิงและชาย code.org พบวาเด็กหญิงมักจะบอกวา coding 

เรียนยาก แตเม่ือเรียนแลวกลับไดรับความสนุกและทําคะแนนไดในระดับเดียวกับเด็กชาย  

■ เด็กหญิงมักจะสราง app ท่ีมีการปฏิสัมพันธกับผูใช มากกวาเด็กชาย  

■ เด็กหญิงชอบสราง app จากขอมูลสภาพอากาศ สวนเด็กชายสนใจขอมูลของเศรษฐีพันลาน 

■ เด็กชายมีแนวโนมท่ีจะแชรโครงงานของตนเองใหคนอ่ืนเห็นผลงาน มากกวาเด็กหญิง  

■ ใน USA โรงเรียนท่ีร่ํารวยท่ีสุด มีแนวโนมท่ีจะสอน CS (Computer Science) เปนสองเทาของ

โรงเรียนท่ียากจนท่ีสุด  

■ โรงเรียนท่ีมีนักเรียนหลากหลายเช้ือชาติ มีโอกาสสอน CS นอยกวาโรงเรียนท่ีขาดความหลากหลาย 

■ ขอมูลเหลาน้ีบอกเราใหทราบวา เราจะตองกระจายโอกาสการเรียน coding ใหหลากหลาย ท้ังหญิง

และชาย คนรวย คนจน คนเมืองและคนชนบท รวมถึงเช้ือชาติศาสนาตาง ๆ อยางท่ัวถึง เพราะทุก

คนมีศักยภาพการเรียนรูเทาเทียมกัน และสังคมจะไดรับประโยชนจากความหลากหลาย  

6. หลักสูตรวิทยาการคํานวณ (Computing Science)  

6.1. องคประกอบอ่ืนของหลักสูตรวิทยาการคํานวณ นอกจาก Coding มีอะไรอีกบาง?  

■ วิทยาการคํานวนแบงเปน 3 แกนหลัก โดยบางหัวขอสามารถสอนควบคูกันไปได 

■ สวนท่ี 1 คือวิทยาการคอมพิวเตอร สวนท่ีเก่ียวกับ Coding  

■ สวนท่ี 2 คือทักษะดาน ICT มุงเนนการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการสรางสรรคผลงาน หาความรู และ

จัดการขอมูล เรียนหลักการของโปรแกรมพ้ืนฐานตาง ๆ เชน โปรแกรมเอกสาร ตารางทํางาน เว็บ

บราวเซอร การคนหาบนอินเทอรเน็ต การทํางานรวมกันบนเทคโนโลยีคลาวด  

■ สวนท่ี 3 คือ Digital Literacy หรือการรูดิจิทัล อยูในโลกดิจิทัลไดอยางปลอดภัยและมีจริยธรรม 

รูจักปกปองตนเองจากมิจฉาชีพ ประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล เคารพทรัพยสินทางปญญา 

ปกปองตนเองจากภัยบนโลกออนไลนเชน ขาวลวง และการระรานทางไซเบอร ส่ือสารอยางมี

มารยาท สวนน้ีคือสวนท่ีสอนใหเด็กเปนท้ังคนเกงและคนดี เปนสวนท่ีสําคัญมากในโลกปจจุบัน 

6.2. ใครเขียนหลักสูตร? (มีแตนักวิชาการในกรุงเทพหรือเปลา? ครูท่ัวประเทศไดแสดงความเห็นหรือเปลา?)   

■ หลักสูตรน้ี สสวท. เปนเจาภาพโดยมีผูยกรางและผูพิจาณณารางมากกวา 30 คน จาก 12 จังหวัด ท่ัว

ทุกภาคของประเทศไทย ท้ังนักวิชาการ อาจารยมหาวิทยาลัย ครูผูสอนท้ังระดับประถมและมัธยม 

นอกจากน้ันในการรางหนังสือแบบเรียนทุกคร้ังก็จะมีผูพิจารณารางจากหลายจังหวัดเชนกัน  



■ การอบรมครูไดรับความรวมมือจากหลายหนวยงาน ท้ังจาก สสวท. สพฐ. และหนวยงานอ่ืนเชน 

ม.บูรพา ม.ราชภัฏยะลา งานวิทยาศาสตรในชนบทของ สวทช. โครงการ kidbright ของ NECTEC 

และการอบรมของ depa ภายใตกระทรวง  DE  ดังน้ันจะเห็นไดวาทุกฝายกาวไปสูเปาหมายเดียวกัน  

6.3. สอน Digital Literacy (การรูเทาทันฯ) อยางไรใหไมนาเบ่ือ? 

■ วิธีสอนใหนาเบ่ือคือ ใหเด็กน่ังอานกฏระเบียบ ส่ิงท่ีหามทํา ส่ิงท่ีควรทํา มีอะไรบาง 1-5 เด็กจะเบ่ือ 

ไมสนใจฟง และลืม ถึงไมลืมก็อาจไมเช่ือฟงเพราะไมเห็นเหตุผลของแนวปฏิบัติเหลาน้ัน 

■ ถาเราสอนผานเร่ืองราวและตัวการตูน เด็กจะสนุก เห็นภาพ และเห็นผลกระทบของการทําผิดพลาด 

เชน ในเร่ืองขาวลวง ป.4 โปงและกอยไดรับขอความสงตอจากเพ่ือนทางไลน (หนา 134) วาจะมีคล่ืน

ความรอน จึงชวยกันร้ืออาคารเล้ียงสัตวเพ่ือใหระบายอากาศไดดีข้ึน แตปรากฏวาพายุลูกเห็บตก 

สรางความเสียหาย คุณพอจึงเขามาสอนเร่ืองเทคนิคการตรวจสอบท่ีมาของขอมูล ไมวาจะเปนช่ือผู

เขียน ตรวจสอบ URL ของเว็บไซตวาเปนของราชการหรือหนวยงานการศึกษาหรือไม  เม่ือเปนเชนน้ี

นักเรียนก็จะตระหนักรูถึงความสําคัญของการประเมินความนาเช่ือถือของขอมูล  

■ ใน ป.5 เราก็จะสอนทักษะการตรวจสอบท่ีลึกลงไปอีก โปงและกอยไดอานขาววาจะมีดาวหางชนโลก 

ทีแรกเขาก็ไมเช่ือ แตเม่ือตรวจดูพบวามีการอางอิงหนังสือพิมพอีกฉบับหน่ึงจึงคิดวานาเช่ือถือ รีบไป

ขุดหลุมหลบภัย (หนา 201) พอคุณพอคุณแมมาเห็นก็ชวนตรวจสอบหา “ตนตอ” ของขอมูล ไมใช

แคแหลงท่ีขาวน้ีอางอิง แตตองตามไปดูดวยวาแหลงน้ันอางอิงท่ีใดมาอีกที สืบสาวไปจนถึงตนตอจึง

พบวา อาว! เปนนิยายวิทยาศาสตร จึงเลิกตระหนกตกใจ  

■ ในช้ัน ป.6 เราก็จะสอนเร่ืองการระรานทางไซเบอรผานเร่ืองราว ท่ีมีคนสรางขาวลวง กลาวหาตัว

ละครท่ีรักของเราในทางเสียหาย นักเรียนจะเกิดความรูสึกรวม สงสารตัวละคร อยากชวยเหลือ 

อยากลงโทษคนผิด เม่ือเกิดอารมณรวมแลวเราก็จะสามารถสอนหลักการรับมือกับการบุลล่ีเชนน้ีได 

เชน ไมควรใหเด็กโตตอบกับผูรังแกโดยตรง และควรออกหางจากส่ือสังคมออนไลนสักพัก เพ่ือ

ปองกันการถูกรังแกซ้ํา และเพ่ือไมใหเด็กแกแคนและทําความผิดเสียเอง  จากน้ันจึงใหผูใหญชวย

คล่ีคลายสถานการณดวยความเมตตา หลักการสากลเหลาน้ีมีตําราอ่ืนสอนอยูแลวมากมาย แตเราเช่ือ

วาเด็กจะซึมซับบทเรียนไดดีท่ีสุดผานเร่ืองราวของตัวการตูน โปง กอย อ่ิม ท่ีเขาคุนเคย  

6.4. สอนแต Digital Literacy อยางเดียวไดหรือไม?  สวน Coding ถาใครสนใจก็คอยเรียนไดไหม?  

■ ถาเราแยกประเด็นเร่ืองการรูเทาทันออกจากวิทยาการคอมพิวเตอร การเรียนการสอนจะเปนไปแบบ

ทองจํา นักเรียนจะไมทราบท่ีมาท่ีไปของแนวปฏิบัติตาง ๆ 

■ ยกตัวอยางเร่ืองการต้ังรหัสผานอยางปลอดภัย เราสอนนักเรียนวารหัสผานท่ีดีจะตองไมส้ันเกินไป 

ประกอบดวยท้ังตัวเลขและตัวอักษร และไมใชคําท่ีมีในพจนานุกรม เด็กก็จะทองจําไปอยางน้ัน  

■ แตถาเขาเคยเขียนโปรแกรมท่ีมีการวนซ้ํา ใหคอมพิวเตอรพิมพตัวเลขจาก 1 ถึง 1 ลาน จะพบวาใช

เวลาแปบเดียว เขาก็มองเห็นทันทีวาการต้ังรหัสผานเปนตัวเลขอยางเดียว เชน 123456 น้ัน คนราย

สามารถใชคอมพิวเตอรเดารหัสเราไดงายในพริบตา   



■ อีกตัวอยางหน่ึง ถาเขาไดเคยเรียนเร่ืองแผนภาพตนไม จากการแจกแจงความเปนไปไดของโปรแกรม

ท่ีมีเง่ือนไข เขาจะทราบวาการเติบโตของมันเปนแบบทวีคูณ  เขาจะจําสูตรคณิตศาสตรไมไดก็ไม

เปนไร แตจะทราบวาอะไรท่ีมันแตกแขนงไปเร่ือย ๆ จะมีการเติบโตจาก 1 กลายเปนแสนเปนลานได

ในไมก่ีข้ันตอน ดังน้ันเวลาเราสอนเร่ืองการตรวจสอบขอมูลกอนสงตอขาว เพ่ือปองกันการกระจาย

ขาวลวง เขาจะมองเห็นไดทันทีวาการสงตอขาวลวงใหเพ่ือนเพียงไมก่ีคนน้ัน อาจสงผลกระทบในวง

กวางได 

■ การเรียน coding หรือ computer science ไปพรอมกับ digital literacy น้ันจึงเปนส่ิงท่ีเก้ือกูลกัน 

เปล่ียนจากการทองจําเปนการ “มองเห็น” เปล่ียนจากแครับรูเปน “ตระหนักรู”  

8.3. ใครสอนวิชาน้ีแลวบาง?  

■ ตามหลักแลวทุกโรงเรียนในกํากับของ สพฐ จะตองสอน รวมถึงโรงเรียนเอกชนดวยเชนกัน 

■ แนนอนวาแตละทองท่ีมีความพรอมตางกัน แตเราก็เห็นตัวอยางการสอนท่ีมีความสนุกสนานในหลาย

ทองท่ี ไดรับเสียงตอบรับวาเด็กๆ ชอบกิจกรรม ชอบหนังสือเรียนท่ีเปนการตูน “อานเพลินจนเกิน

เวลา เปดหนาจนเกินคําส่ังครู” (ครูธิติวัฒน ทองคํา จ.เพชรบุรี) บางโรงเรียนก็แจงวาเด็กๆ สนุกกับ

การทํากิจกรรมท่ีไมตองน่ังอยูกับท่ี “เม่ือกอนขาดแคลนเกาอ้ี แตเด๋ียวน้ีไมมีไมเปนไร” (ครูกอย 

วารุณี บํารุงสวัสด์ิ จ.นครพนม) คุณครูบางทานท่ีสอนนักเรียน L.D. เลาวานักเรียนบางคนท่ีเรียนได

ชามากในวิชาอ่ืน กลับสนุกและสนใจในการทํากิจกรรมวิชาน้ีเปนอยางดี (ครูพิมสาย อัครพิทยา

อําพน จ.ขอนแกน)  

■ วิชาน้ีมีสอนแลวท่ัวทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงโรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.ศรีสะเกษ โรงเรียน 

ตชด. และโรงเรียนในภาคใต เรามีครูผูนําท่ีเขมแข็งและเปนท่ีรักของนักเรียนมาก เชน ครูฮัมดีน กะสุ

เมาะ จ.นราธิวาส ครูพิลัดดา ดวงจันทร จ.สงขลา ครูอชิรญา ชนะสงคราม จ.นครศรีธรรมราช และมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นําโดย ผศ.ดร. มูนีเราะ ผดุง กําลังทําโครงการเพ่ือสนับสนุนคุณครูในทอง

ท่ี  

■ อยากชวนดูคลิปการสอนของคุณครู นวกานต มณีศรี จ.กาญจนบุรี คุณครูสอนอัลกอริทึมผาน

กิจกรรมการคัดแยกลูกปงปองและลูกกอลฟ นาสนุกมาก บรรยากาศคึกคร้ืน ผมสงใหอาจารยท่ี

ประเทศญ่ีปุนดูเขาก็ประทับใจในแนวการสอนของบานเรา และท่ีสําคัญคือครูนวกานตเขาใจหลักสูตร

และแนวการสอนดวยตนเอง โดยไมไดผานการอบรมจากสวนกลาง ดังน้ันเราจึงม่ันใจวาคุณครูทุก

ทาน ถาทานอยากสอน สามารถศึกษาจากหนังสือและคูมือครู แลวจะสอนไดแนนอน 

7. สําหรับคุณครูท่ีชมรายการน้ีอยู 

7.1. หาเอกสารท่ีเก่ียวของไดท่ีไหน? ท้ังหนังสือเรียน แบบฝกหัด คูมือครู คูมือการใชหลักสูตร เฉลยแบบฝกหัด คํา

อธิบายรายวิชา  ฯลฯ   

■ หนังสือเรียนวิชาวิทยาการคํานวณ ของ สสวท. และแบบฝกหัด หาซ้ือไดจากรานศึกษาภัณฑพาณิชย 

ท้ังรานสาขาและรานออนไลน (suksapanpanit.com)  ตอนน้ีตนฉบับเสร็จทุกช้ันปแลวแตสําหรับ ป

.3 ป.6 ม.3 ม.6 อยูระหวางการจัดพิมพ รอติดตามประมาณเดือนเมษายน 2563 



■ เว็บ scimath.org ของ สสวท. เผยแพรคูมือการใชหลักสูตร คูมือครูแยกตามช้ันป ดาวนโหลดไดฟรี 

■ ติดตาม fb page: สาขาคอมพิวเตอร สสวท. เพ่ือรับขาวสารอยางเปนทางการเก่ียวกับหลักสูตร 

หนังสือเรียน และการอบรมตาง ๆ ท้ังแบบออนไลนและแบบพบหนา  

■ ขอมูลอยางไมเปนทางการ ติดตามไดจาก fb page: บันทึกของโปงกอยอ่ิม และ pongkoiim.com 

จะมี link ไปยังแหลงขอมูลท่ีเปนทางการอ่ืน ๆ ของ สสวท. และ สพฐ.  รวมถึงแหลงดาวนโหลด

ตัวอยางสารบัญและบทแรกของหนังสือเรียนฉบับการตูน ทุกช้ันป 

■ URLs ท้ังหมดอยูใน links ในคอมเมนตดานลางวิดีโอน้ี  

7.2. ขอมูลการอบรมครู ศึกษานิเทศก ผูบริหาร และครูผูนํา ฯลฯ  

■ ในอดีตเม่ือหลักสูตรเร่ิมตนใหม ๆ ผมไดมีโอกาสชวย สสวท. อบรมครูผูนํา เพ่ือใหครูนําไปขยายผล

ตอในพ้ืนท่ี ตอมาเม่ือ coding เปนนโยบายระดับชาติ มีคณะทํางานนําโดยทาน ดร. พันธุศักด์ิ ศิริรัช

ตพงษ เราพบวาการอบรมครูผูนําอยางเดียวน้ันไมเพียงพอ จึงมีหนวยงานท่ีมารวมมือกันเปนเอกภาพ

มากข้ึน จัดอบรมครูผูนําหรือ Coding Core Trainers (CCT) โดยรวมมือกันท้ังจาก สสวท. สพฐ. 

และแนวทางการบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตรจาก อ.ฤทัย จงสฤษด์ิ สวทช.  และมีหลักสูตรอ่ืนเพ่ือ

ใหการผลักดันการเรียนรูเปนไปในทิศทางเดียวกัน  

■ หลักสูตร C4T = Coding for Teachers เปนการฝกอบรมสําหรับครูผูสอน 

■ C4D = Coding for Directors เปนหลักสูตรสําหรับผูอํานวยการ/ผูบริหารสถานศึกษา 

■ CM = Coding for Mentors สําหรับศึกษานิเทศก 

7.3. เว็บไซตและแหลงเรียนรูเพ่ิมเติม  ของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังในและตางประเทศ  

■ เว็บไซตสําหรับฝกเขียนโปรแกรม โดยองคกรท่ีไมแสวงหากําไร code.org ซ่ึงมีกิจกรรมสําหรับเด็ก

เล็กท่ียังอานหนังสือไมคอยได ไปจนถึงระดับท่ีสราง app ไดเอง รวมถึงคําอธิบายกิจกรรม 

unplugged ตาง ๆ  

■ kid-bright.org เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการใชบอรดสมองกลฝงตัวเพ่ือสงเสริมการเรียนรู coding   

■ เว็บไซต/Facebook ของนักวิชาการและคุณครูผูนําวิทยาการคํานวณหลายทาน เผยแพรส่ือการเรียน

รู เชน อ.ยืน ภูวรวรรณ, อ., Krugig Club-Ict, Kru Piladda_CS, และเพจ Gifted OBEC ท่ี 

อ.เอกสิทธ์ิ ปยะแสงทอง เผยแพรขอมูลดี ๆ จากครูแกนนํา (CCT) ทานตาง ๆ  

■ อันน้ีเด็ดสุด! depa (สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) เคยจัดทําวิดีโอแนะนํา coding รวมกับ 

code.org และ BNK48 เชิญชมกับตันเฌอปรางพูดเร่ือง coding โดยคนหา BNK48 coding บน 

YouTube  

7.4. อยากออกแบบกิจกรรม unplugged เอง มีหลักการอะไรบาง?  

■ กิจกรรม unplugged จะตองสนุกและเขากับบริบทของผูเรียน จึงจะดึงดูดความสนใจของนักเรียนได 

แตแคเพียงสนุกอยางเดียวไมพอ จะตองตอบโจทยสามขอตอไปน้ีดวย  

■ 1. จะตองชัดเจน ตรงประเด็น ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร  น่ันคือจะตองบอกไดวากิจกรรมน้ีสอน

ทักษะใด สอนอยางไร มีการสรุปสาระการเรียนรูอยางไร  



■ 2. จะตองกระชับ มีหลายคร้ังท่ีผมเขียนกิจกรรมหรือรางการตูน แลวก็ตองจําใจโยนท้ิง เพราะ

เย่ินเยอ มีรายละเอียดปลีกยอยมากมายท่ีีไมสัมพันธกับการเรียนรู  หรือบางทีเรานําเกมมาให

นักเรียนเลนเพ่ือเรียนรูแนวคิดบางอยาง แตกติกาของเกมน้ันซับซอนมากจนเวลาท่ีใชเลนน้ันมากกวา

เวลาท่ีใชในการเรียนรูเน้ือหาสาระ กรณีน้ีเราตองช่ังน้ําหนักใหดี 

■ 3. จะตองปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหกับเด็ก เราจะไมใหโปงและกอยสรางหุนยนตไลยิงคน แตจะตองใช

เทคโนโลยีเพ่ือสรางประโยชนใหผูอ่ืน เชน เขียนโปรแกรมใหอ่ิมชวยคุณปาทํากวยเต๋ียวเปดเล้ียงชาว

จิตอาสาท่ีมาชวยกันขุดลอกคูคลอง  

■ หลักการสามขอน้ี ตองช่ังน้ําหนักกันใหพอดี จะสุดโตงไมได เชนถาเราอธิบายเน้ือหาอยางชัดเจนโดย

ลงรายละเอียดมากเกินไปก็จะไมกระชับ ถาเราทําเร่ืองใหกระชับและตรงประเด็นบางคร้ังตัวอยาง

ของโปรแกรมอาจเปนเพียงการเขียนโปรแกรมข้ึนมาแยงงานของมนุษย เราก็จะขาดโอกาสท่ีจะปลูก

ฝงคานิยมของการรักเพ่ือนมนุษยใหกับเด็ก  

7.5. คานิยมท่ีปลูกฝง ผานกิจกรรมและหนังสือการตูน มีอะไรบาง?  

■ โดยหลักคือเราปลูกฝงจริยธรรมท่ีเปนสากล ซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีทุกวิชาสอนนักเรียนอยูแลว  

■ แตสําหรับวิชาน้ีเรามีหลักการเพ่ิมเติม 5 ขอท่ีทีมผูพัฒนาหนังสือเรียนยึดถือไวตลอดเวลา น่ันคือ 

■ ฉลาดเลือกฉลาดใช กลากาวไปไมยอทอ สานตอความเปนไทย รูจักรับรูจักให มีจิตใจเพ่ือชุมชน 

■ ฉลาดเลือกฉลาดใช  คือรูวางานใดควรใชเทคโนโลยีเขาชวย งานใดมนุษยควรทําเอง 

■ กลากาวไปไมยอทอ  คือ growth mindset ความพยายามและความเช่ือวาเราสามารถพัฒนาตนเอง

ไดตลอดเวลา และไมกลัวตอความผิดพลาด  

■ สานตอความเปนไทย  เราพยายามยกตัวอยางท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตไทย เชนการรําไทย การข่ีเจาทุย

ไถนาถายเซลฟ การสืบสานประเพณีสงกรานต ลอยกระทง และงานบุญบ้ังไฟ  

■ รูจักรับรูจักให  เรายกตัวอยางเทคโนโลยีเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนมนุษย เชน ระบบเซนเซอรวัดอุณหภูมิใน

ธนาคารเลือด ระบบลามแปลภาษามืออัตโนมัติ 

■ มีจิตใจเพ่ือชุมชน  ปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของชุมชนท่ีเขมแข็ง เชน เทคโนโลยีในหองสมุดชุมชน 

งานกาชาด กิจกรรมจิตอาสา  

7.6. กิจกรรม unplugged จะนําไปสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน ผานกิจกรรม plugged in บนคอมพิวเตอร ได

อยางไร?   

■ เราเลือกท่ีจะใหเด็กเร่ิมเรียน coding ผานกิจกรรม unplugged เพ่ือใหเด็กไดมองเห็นความสําคัญ

ของกระบวนการคิด มากกวาการกดปุมแลวรอดูผลลัพธ  เม่ือเด็กไดเขียนคําส่ังและจําลองการทํางาน

ของคอมพิวเตอรดวยมือ ดวยอุปกรณท่ีจับตองได เขาจะเขาใจกระบวนการคิดเหลาน้ันโดยไมยึดติด

กับโปรแกรม ภาษา หรือเทคโนโลยี เขาจะมองคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือท่ีเราเปนผูควบคุม ไมได

มองเปนของวิเศษ ไมใชส่ิงท่ีจะมาควบคุมเรา  

■ กระบวนการคิดน้ีเปนพ้ืนฐานสําคัญของการเรียน coding ในระดับท่ีสูงข้ึนบนคอมพิวเตอร ผาน

ภาษาท่ีเปนการลาก-วาง เชน Scratch และภาษาเชิงขอความเชน Python  รวมไปถึงบอรดสมองกล



ฝงตัวอยางเชน MicroBit และ KidBright เพ่ือควบคุมอุปกรณ IoT ท่ีใชในระบบตาง ๆ เชน smart 

home หรือ smart farm  

■ ดังน้ันแมวาเราจะใหเด็กเร่ิมจาก unplugged coding แตเราจะไมหยุดอยูแคน้ัน เราจะใหเด็กไดเห็น

เทคโนโลยีท่ีใชไดจริง แบบ plugged in เชนระบบ smart farming เพ่ือใหเปนแรงบันดาลใจ ใหเด็ก

เห็นภาพอยางเปนรูปธรรมวาทักษะการคิดท่ีเขาไดเรียนรูจากกิจกรรม unplugged น้ัน เปนทักษะ

เดียวกันกับท่ีผูออกแบบระบบเหลาน้ีใชเพ่ือสรางสรรคส่ิงเหลาน้ีใหเกิดข้ึนมาไดจริง  

■ แมวาเด็ก ๆ จะยังสรางระบบท่ีซับซอนไมไดในตอนน้ี แตเขาสามารถใชทักษะการคิด 

Computational Thinking เปนพ้ืนฐานในการตอยอดความรูในระดับสูงข้ึนตอไปได เม่ือเขามี 

passion (ฉันทะ) และ inspiration (แรงบันดาลใจ) แลว อะไรก็เกิดข้ึนได  

8. ศูนยการเรียนหญาแพรกสาละวิน 

8.1. ไดขาววาตนเดือนหนา รายการน้ีจะไปท่ีศูนยการเรียนหญาแพรกสาละวิน จะไปทําอะไรท่ีน่ัน? 

■ ทีมงานจาก สพฐ.  สสวท. มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ และคณะทํางาน coding ของทาน รมช. จะไป

ลงพ้ืนท่ีท่ีศูนยการเรียนหญาแพรกสาละวิน จ.แมฮองสอน เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดกิจกรรม 

unplugged coding สําหรับนักเรียนในพ้ืนท่ี เราจะไมไดไปเพียงคร้ังเดียว คร้ังน้ีเราจะไปเพ่ือศึกษา

วิธีชีวิตชุมชน เกษตรกรรม การปลูกกลวย ทํานา และกระบวนการผลิตอาหารของชุมชน เพ่ือจะได

ออกแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ินไดมากข้ึน  

■ เราไปคร้ังน้ีเพ่ือเขาใจชุมชน เขาถึงชุมชนกอน แลวคราวหนาเราจึงจะไปเพ่ือพัฒนาผานกิจกรรม 

unplugged coding ซ่ึงเราจะใชแนวทางการออกแบบกิจกรรมตามหลักการท่ีเลาใหัฟง น่ันคือ สนุก 

ไดความรู ปลูกฝงทัศนคติท่ีดี และสรางแรงบันดาลใจ  

8.2. ใครจะไปท่ีน่ันบาง? (สสวท. สพฐ. ทีมงาน รมช.) และจะพูดคุยเร่ืองใด? 

■ วันท่ี 3 ก.พ. เราจะพบกับ ดร. โชติมา หนูพริก และ อ.เอกสิทธ์ิ ปยะแสงทอง จาก สพฐ.  ดร. เก เขม

วดี พงศานนท จาก สสวท.  และพ่ีหนุม นิติศักด์ิ พ่ีอารต ศิริวัฒน นักวิชาการเพ่ือชุมชน แหงศูนยการ

เรียนหญาเเพรกสาละวิน จ.แมฮองสอน ถายทอดสดจากบนดอย  

■ อาจารยจาก สพฐ. และ สสวท. จะใหขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการอบรมครู ผูบริหาร และศึกษานิเทศก 

ท่ีผมไดเกร่ินไว สวนพ่ี ๆ นักวิชาการจากศูนยการเรียนรูจะแนะนําใหเรารูจักกับชุมชน แลวพวกเราจะ

ชวยกันคิดวาจะนําหลักสูตร coding ไปสรางประโยชนใหกับนักเรียนท่ีน่ันไดอยางไร  

■ เราหวังวาส่ิงท่ีทีมงานจะทําใหกับชุมชนบนดอย ใหกับท้ังเด็กไทยและเด็กปกาเกอะญอ นอกจากจะ

ชวยลดความเหล่ือมล้ําแลว จะเกิดอานิสงสชวยสรางความตระหนักใหกับคนไทยในพ้ืนท่ีอ่ืนท้ังใน

ชนบทและในเมือง รูจัก เห็นความสําคัญ และเห็นความสนุกของวิชาน้ีกันมากข้ึน  

 

   



URLs สําหรับโพสตใน comment  

ขอมูลอางอิง 

1. โพสตของ รศ. ยืน ภูวรวรรณ เก่ียวกับ coding: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216980584084457&id=1162233576  

2. ความหมายของ code ตาม Oxford Dictionary 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/code_2#code_inflg_1  

3. บทความ Coding vs. Programming — Battle of the Terms! ของอาจารย Kiki Prottsman (code.org) 

https://www.huffpost.com/entry/coding-vs-programming-bat_b_7042816?guccounter=1 

4. หลักสูตร coding ในประเทศ Finland 

https://www.theatlantic.com/education/archive/2017/02/teaching-computer-science-without-comput

ers/517548/ 

5. หลักสูตร Computing ประเทศอังกฤษ 

https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-

of-study/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study 

6. หลักสูตร coding ของสิงคโปร 

https://kr-asia.com/singapore-makes-coding-classes-mandatory-for-primary-school-students-starting-20

20  

7. สถิติท่ีสําคัญจาก code.org  https://code.org/statistics  

ตัวอยางการสอน 

8. คุณครู นวกานต มณีศรี จ.กาญจนบุรี สอนเร่ือง algorithm ผานกิจกรรมการแยกลูกปงปองและลูกกอลฟ 

https://youtu.be/ZyzJkbb-nSA  

9. คุณครูวารุณี บํารุงสวัสด์ิ จ.นครพนม สอนเร่ืองความสําคัญของความชัดเจนในการเขียนอธิบาย algorithm ปรับใช

กิจกรรมจากหนังสือ ป.5 บท 1 “ตุกตาแมลูกดก” 

https://www.facebook.com/thwarunee/videos/2406567862735733/ 

10. คุณครูวชิราวรรณ เทียมทัน จ.เลย สอนการเขียนโปรแกรมโดยไมใชคอมพิวเตอร  https://youtu.be/R_Vyui7nEuM  

11. คุณครูชลธิชา สุนทรวัฒนา จ.ชัยภูมิ สอนการคิดเปนข้ันตอนผานกิจกรรมลานจอดรถปริศนา 

https://www.facebook.com/advisornok/posts/2400462833378982   

เอกสาร แหลงขอมูล 

12. ส่ังซ้ือหนังสือวิทยาการคํานวณ สสวท. จากรานศึกษาภัณฑพาณิชยออนไลน  http://pongkoiim.com/buy หรือ 

https://www.suksapanpanit.com/ แลวพิมพคําคนวา “วิทยาการคํานวณ”  

13. ชองทางอ่ืนในซ้ือหนังสือวิทยาการคํานวณ (ส่ังซ้ือลวงหนา/ขายสง)  https://www.pongkoiim.com/go/?page_id=2  

14. คูมือการใชหลักสูตร คูมือครูแยกตามช้ันป ดาวนโหลดไดฟรี จาก  https://scimath.org/ (พิมพคําคนวา “วิทยาการ

คํานวณ”)  
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https://www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study/national-curriculum-in-england-computing-programmes-of-study
https://kr-asia.com/singapore-makes-coding-classes-mandatory-for-primary-school-students-starting-2020
https://kr-asia.com/singapore-makes-coding-classes-mandatory-for-primary-school-students-starting-2020
https://code.org/statistics
https://youtu.be/ZyzJkbb-nSA
https://www.facebook.com/thwarunee/videos/2406567862735733/
https://youtu.be/R_Vyui7nEuM
https://www.facebook.com/advisornok/posts/2400462833378982
http://pongkoiim.com/buy
https://www.suksapanpanit.com/
https://www.pongkoiim.com/go/?page_id=2
https://scimath.org/


15. รับขาวสารอยางเปนทางการเก่ียวกับหลักสูตร หนังสือเรียน และการอบรมตาง ๆ ท้ังแบบออนไลนและแบบพบหนา  ได

จาก Facebook page: สาขาคอมพิวเตอร สสวท. :  www.facebook.com/oho.ipst/ หรือเว็บไซต 

http://oho.ipst.ac.th  

16. ขอมูลอยางไมเปนทางการ ติดตามไดจาก Facebook Page: บันทึกของโปงกอยอ่ิม 

https://www.facebook.com/pongkoiim/ หรือเว็บไซต  https://www.pongkoiim.com/ 

แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  

17. เว็บไซตสําหรับฝกเขียนโปรแกรม  www.code.org  

18. www.kid-bright.org เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการใชบอรดสมองกลฝงตัวเพ่ือสงเสริมการเรียนรู coding   

19. Facebook page: Krugig Club-Ict https://www.facebook.com/Krugig.cs (คุณครูวชิราวรรณ เทียมทัน)  

20. Facebook page: Kru Piladda_CS https://www.facebook.com/Kru-Piladda_CS-100139241490336 (คุณครูพิ

ลัดดา ดวงจันทร) 

21. Facebook page: Gifted OBEC https://www.facebook.com/giftedobec/  (อ. เอกสิทธ์ิ ปยะแสงทอง, ดร. โชติ

มา หนูพริก)  

22. รายการ WiTcast - ฟงม็อคและ อ.ท็อป คุยกับพ่ีแทนไท แบบยาว ๆ ไดใน podcast สองตอนน้ี: 

https://www.witcastthailand.com/witcast-79-1/ และ  https://www.witcastthailand.com/witcast-79-2/ 

 

 

http://www.facebook.com/oho.ipst/
http://oho.ipst.ac.th/
https://www.facebook.com/pongkoiim/
https://www.pongkoiim.com/
http://www.code.org/
http://www.kid-bright.org/
https://www.facebook.com/Krugig.cs
https://www.facebook.com/Kru-Piladda_CS-100139241490336
https://www.facebook.com/giftedobec/
https://www.witcastthailand.com/witcast-79-1/
https://www.witcastthailand.com/witcast-79-2/

