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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ร่วมกับสถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณส ำหรับ
ครู Coding for  Teacher (C๔T) และมอบหมำยให้กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ โรงเรียนในสังกัด 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ ขอขอบคุณ ผู้บริหำรโรงเรียน 
ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณ บุคลำกรของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ที่ช่วยให้กำรนิเทศก ำกับ ติดตำม กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณเสร็จเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร 
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แบบรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 
 
2. กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยีของส ำนักงำนเขต
พื้นทีก่ำรศึกษำ 

 2.1 เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
  เชิงปริมำณ 
   1) ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ที่สอนวิชำ
วิทยำกำรค ำนวณ จ ำนวน 25 คน 
   2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย ที่เรียนวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณ จ ำนวน 4,500 คน 
  เชิงคุณภำพ 
   1) ผู้บริหำรและครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ของ
โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำร
จัดกำรกำรเรียนรู้ด้ำนกำรคิดเชิงค ำนวณที่มีประสิทธิภำพ 
        2) นักเรียนได้รับกำรส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้ทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณสำมำรถคิด 
วิเครำะห์ แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สำมำรถค้นหำข้อมูลหรือสำรสนเทศ 
ประเมิน จัดกำร วิเครำะห์ สังเครำะห์ และน ำสำรสนเทศไปใช้ในกำรแก้ปัญหำประยุกต์ใช้ควำมรู้
ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริงและท ำงำนร่วมกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรอย่ำงปลอดภัย รู้เท่ำทัน มีควำมรับผิดชอบ มีจริยธรรม  
        3) ศึกษำนิเทศก์ ผู้บริหำร ครู และนักเรียน สำมำรถน ำแนวคิด หลักกำร และวิธี
ปฏิบัติ ตำมแนวทำงของพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน Professional Learning Community: 
PLC 
 

 2.2 กำรด ำเนินงำนและเครื่องมือที่ใช้ 
 

กำรด ำเนินงำน เครื่องมือให้ควำมรู้ (ถ้ำมี) เครื่องมือนิเทศ (ถ้ำมี) 
๑. ครูผู้สอนรำยวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณและกำรออกแบบ
เทคโนโลยี โรงเรียนละ ๑ คน ที่เข้ำ
ร่วมกำรอบรม ออกแบบแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน ๑ ชั่วโมง 

- ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำร
เรี ยนรู้ ร ำยวิ ชำวิทยำกำร
ค ำนวณและกำรออกแบบ
เทคโนโลยีของ สสวท. 

- 

๒. นิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้น
เรียนตำมแบบบันทึกกำรสังเกตกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู 

- - แบบประ เ มิ น แผ น ก ำ ร
จัดกำรเรียนรู้ 
- แบบสังเกตกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ 
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 2.3 ผลกำรด ำเนินงำน 
 จำกกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนตำมแบบบันทึกกำรสังเกตกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ พบว่ำ 
  นักเรียนเกิดควำมองค์ควำมรู้ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ และนักเรียนสำมำรถเกิดกำร
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขภำยในห้องเรียน สำมำรถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนได้
ใช้ทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณสำมำรถคดิ วิเครำะห์ แก้ปัญหำ อย่ำงเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ 
สำมำรถค้นหำข้อมูล หรือสำรสนเทศ ประเมิน จัดกำร วิเครำะห์ สังเครำะห์ และน ำสำรสนเทศไป
ใช้ในกำรแก้ปัญหำประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริงและท ำง ำนร่วมกันอย่ำง
สร้ำงสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงปลอดภัย รู้เท่ำทัน มีควำมรับผิดชอบ มี
จริยธรรม กำรเรียนกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ เป็นกำรสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญส่งเสริม
นักเรียนได้พัฒนำควำมคิดอย่ำงเป็นระบบโดยกำรสืบค้นข้อมูลและเสำะแสวงหำด้วยตนเองเพ่ือ
สำมำรถถ่ำยโยงกำรเรียนรู้ เกิดเป็นกำรจ ำแบบยั่งยืน ท ำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนกำรท ำงำน
อย่ำงเป็นระบบผ่ำนกระบวนกำรออกแบบเชิงวิศวกรรม ผ่ำนกำรคิดวิเครำะห์ ลงมือแก้ปัญหำจำก
สถำนกำรณ์ปัญหำที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง (Real-world problems) นักเรียนแก้ปัญหำได้อย่ำง
เหมำะสมตำมเงื่อนไข และใช้ทรัพยำกรที่มีด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย นักเรียนได้รับควำมรู้ควำม
เข้ำใจ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ฝึกปฏิบัติจริง เกิดกำรเรียนรู้จำกแหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำย 
รู้จักศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ท ำให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จกำรพัฒนำงำนวิชำกำรหัวหน้ำกลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และกิจกรรมเข้ำค่ำยประกวดผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ผลกำรจัดกิจกรรม ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ผู้เรียน ได้ฝึก
ปฏิบัติจริง ในกำรสร้ำงนวัตกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำย
ประกวดผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนได้รับควำมรู้  ฝึกกระบวนกำร
กลุ่ม ควำมสนุกสนำนและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ซึ่งส่งผลที่เกิดกับนักเรียนท ำให้ผล
สัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
  
3. ตัวอย่ำงแผนกำรนิเทศด้ำนวิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยีของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 
 กิจกรรมที่ ๑ จัดประชุมศึกษำนิเทศก์ และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เรื่อง แนวทำงกำร
นิเทศ ติดตำม กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 กิจกรรมที่ ๒ ระยะที่ ๑ นิเทศ ก ำกับ ติดตำม  
  ๒.๑ กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
  ๒.๒ ให้ควำมรู้กำรพัฒนำหลักสูตรวิทยำกำรค ำนวณระดับชั้นเรียน แก่โรงเรียนที่
เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๒๕ โรงเรียน 
 กิจกรรมที่ ๓ สรุปรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนระยะที่ ๑ 
 กิจกรรมที่ ๔ ระยะที่ ๒ นิเทศ ก ำกับ ติดตำม บันทึกผล 
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  ๔.๑ กำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณ รำยวิชำกำรออกแบบเทคโนโลยี 
และรำยวิชำที่เก่ียวข้องกับกำรออกแบบวิทยำกำรค ำนวณ 
  ๔.๒ กำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนของนักเรียน 
  ๔.๓ สรุปแบบบันทึกผลกำรโค้ชครูในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำทักษะวิทยำกำรค ำนวณ 
  ๔.๔ สรุปแบบบันทึกผลกำรโค้ชครูในกิจกรรมกำรบูรณำกำรวิทยำกำรค ำนวณ 
 กิจกรรมที่ ๕ สรุปรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนระยะที่ ๒ ส่ง ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 
4. ตัวอย่ำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยีของ
สถำนศึกษำในสังกัด (อย่ำงน้อย 1 แผนกำรจัดกำรเรียนรู้) 
 

สหวิทยำเขต 
ชื่อแผนกำร
จัดกำรเรียนรู ้

ระดับชั้น 
ชื่อผู้เขียนแผน  

และโรงเรียนที่สังกัด 

ลิงค์ที่สำมำรถ 
ดำวน์โหลดแผน 

กำรจัดกำรเรียนรู้ได ้

โซ่พิสัย – 
ปำกคำด 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.1 
นำยปริญญำ ศรีโบรำณ 
โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยำคม 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.2 
นำยภวิษ ขุนใหญ่ 

โรงเรียนโพนทองประชำ
สรรค์ 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.2 
นำยชำตรี  พะยิ 

โรงเรียนศรีชมภูวิทยำ 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.2 
นำยอธิวัฒน์ รัตน์สีวอ 

โรงเรียนโนนค ำพิทยำคม 
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สหวิทยำเขต 
ชื่อแผนกำร
จัดกำรเรียนรู ้

ระดับชั้น 
ชื่อผู้เขียนแผน  

และโรงเรียนที่สังกัด 

ลิงค์ที่สำมำรถ 
ดำวน์โหลดแผน 

กำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

โซ่พิสัย – 
ปำกคำด 

กำรออกแบบ
และวิทยำกำร

ค ำนวณ 
ม.3 

นำยพชร  ค ำมีทอง 
โรงเรียนปำกคำดพิทยำคม 

 

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 1 

ม. 1 

นำงสำวสุดำรัตน์  
    ทิรำชรัตน ์

โรงเรียนหนองยอง 
พิทยำคมรัชมังคลำภิเษก  

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.1 
นำงสำวอนุสรำ  รัตนภูมี
โรงเรียนสมสนุกพิทยำคม 

 

บึงกำฬ 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.5 
นำยแสงประเสริฐ   

  เหมธุวนนท์ 
โรงเรียนบึงกำฬ 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.4 
นำยวิเชียร  แวดล้อม 

โรงเรียนนำสวรรค์พิทยำ
คม 

 

กำรออกแบบ
และกำรเขียน 
อัลกอริทึ่ม 

ม.1 
นำยเอกพล สระแก้ว 

โรงเรียนโพธิ์ทอง 
วิทยำนุสรณ์ 
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สหวิทยำเขต 
ชื่อแผนกำร
จัดกำรเรียนรู ้

ระดับชั้น 
ชื่อผู้เขียนแผน  

และโรงเรียนที่สังกัด 

ลิงค์ที่สำมำรถ 
ดำวน์โหลดแผน 

กำรจัดกำรเรียนรู้ได ้

บึงกำฬ 

แนวคิดเชิง
ค ำนวณกับกำร

แก้ปัญหำ 
ม.2 

นำยคมกริช  พรมสุวรรณ์
โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.4 
นำยนำถดนัย  โชติจ ำรัส

โรงเรียนหนองเข็งวิทยำคม 

 

ศรีพรเจริญ 

กำรเขียนรหัส
จ ำลองและผัง

งำน 
ม.1 

นำงวณิดำ  ศรีตำแสน 
โรงเรียนพรเจริญวิทยำ 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.4 
นำยธรรมรักษ์ เทศำรินทร์

โรงเรียนศรีวิไลวิทยำ 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.6 
นำงสำววัชรีภรณ์   

    แสงจันทร์ 
โรงเรียนภูทอกวิทยำ 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.4 
นำยวัษพล โยโพธิ์ 

โรงเรียนประชำนิมิต 
พิทยำนุกูล 
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สหวิทยำเขต 
ชื่อแผนกำร
จัดกำรเรียนรู ้

ระดับชั้น 
ชื่อผู้เขียนแผน  

และโรงเรียนที่สังกัด 

ลิงค์ที่สำมำรถ 
ดำวน์โหลดแผน 

กำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

ศรีพรเจริญ 

กำรออกแบบ
และเทคโนโลยี 

ม.2 
นำงสำวนุชจิรำ ศรีสุภำ

โรงเรียนหนองหัวช้ำงวิทยำ 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.6 
นำงสำวพรนับพัน หรรษำ

โรงเรียนศรีส ำรำญ
วิทยำคม 

 

เซกำ 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.5 
นำยพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์ 

โรงเรียนเซกำ 

 

กำรจัดกำรข้อมูล
และสำรสนเทศ 

ม.3 
นำยสัตตบุษย์ โพธิรุท 

โรงเรียนเหล่ำคำม 
พิทยำคมรัชมังคลำภิเษก 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.3 
นำยอรรถโกวิท จิตจักร 

โรงเรียนบึงโขงหลง
วิทยำคม 
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สหวิทยำเขต 
ชื่อแผนกำร
จัดกำรเรียนรู ้

ระดับชั้น 
ชื่อผู้เขียนแผน  

และโรงเรียนที่สังกัด 

ลิงค์ที่สำมำรถ 
ดำวน์โหลดแผน 

กำรจัดกำรเรียนรู้ได้ 

เซกำ 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.1 
นำงสำวมะลิวรรณ ระหูภำ
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยำ 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.2 
นำงสำววรรณภำ   

   ภูมิโคตร 
โรงเรียนโสกก่ำมวิทยำ 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.1 
นำงชณิฏตำ เดิมท ำรัมย์ 

โรงเรียนท่ำดอกค ำ
วิทยำคม 

 

วิทยำกำร
ค ำนวณ 

ม.2 
นำยชัยยำ ตำมชัย 

โรงเรียนเจ็ดสีวิทยำคำร 
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5. ตัวอย่ำงผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถำนศึกษำในสังกัด 
ชื่อผู้สอน นำงสำวนุชจิรำ ศรีสุภำ   
รำยวิชำ กำรออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 2/1 
โรงเรียนหนองหัวช้ำงวิทยำ  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 
รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 แบบใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem - Based Learning) 
กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem–Based Learning : PBL) คือ
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้ปัญหำที่ใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจ ำวันเป็นตัวน ำหรือเป็น
ฐำนในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือน ำมำสู่กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดกำรกับปัญหำดังกล่ำว 
ส ำหรับขั้นตอนกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำนนั้น ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน อันได้แก่ 
  ขั้นที่ 1 ก ำหนดปัญหำ 
  ผู้สอนสร้ำงสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือกระตุ้นผู้เรียน โดยอำจเป็นกำรแนะน ำแนวทำง 
ยกตัวอย่ำงสถำนกำรณ์ หรือถำมค ำถำมที่ให้คิดต่อ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจและมองเห็น
ปัญหำ มีโอกำสเลือกเฟ้นและเสนอปัญหำที่หลำกหลำย และสำมำรถแบ่งกลุ่มตำมควำมสนใจ  ซึ่ง
ก่อนที่จะก ำหนดปัญหำนั้น ครูผู้สอนควรทดสอบควำมรู้พ้ืนฐำนของผู้เรียนเสียก่อน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในกำรก ำหนดปัญหำ ซึ่งต้องเหมำะสมกับควำมรู้พ้ืนฐำนที่ผู้เรียนมี 
 ขั้นที่ 2 ท ำควำมเข้ำใจกับปัญหำ 
  ผู้สอนจะกระตุ้นผู้เรียนด้วยค ำถำมหรือกำรเสริมแรง เพ่ือให้ผู้เรียนท ำควำมเข้ำใจ
กับปัญหำที่อยำกรู้ โดยเน้นให้เกิดกำรระดมสมอง เพ่ือหำแนวทำงและวิธีกำรในกำรหำค ำตอบ 
โดยมีครูผู้สอนคอยดูแลตรวจสอบเพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง 
 ขั้นที่ 3 ด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  ผู้เรียนจะต้องด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็นระบบร่วมกัน โดยมีกำรก ำหนด
กติกำ วำงเป้ำหมำย และด ำเนินกิจกรรมตำมระยะเวลำที่ก ำหนด โดยมีครูผู้สอนคอยให้ค ำชี้แนะ
และอ ำนวยควำมสะดวก 
 ขั้นที่ 4 สังเครำะห์ควำมรู้ 
  ผู้เรียนแต่ละคนสังเครำะห์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรค้นคว้ำ โดยมีกำรน ำเสนอกันภำยใน
กลุ่ม เพ่ือหำข้อสรุป ทบทวนและตรวจสอบควำมถูกต้อง โดยมีครูผู้สอนถำมค ำถำมโดยกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและเกิดควำมคิดรวบยอด 
 ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่ำของค ำตอบ 
  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน ำข้อสรุปที่ได้มำสร้ำงเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ และเลือกวิธีที่จะ
น ำเสนอสู่ภำยนอก โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกครูผู้สอนในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำม
เหมำะสมในกำรน ำเสนอ 
 ขั้นที่ 6 น ำเสนอและประเมินผลงำน 
  ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปน ำเสนอตำมวิธีกำรที่ได้ก ำหนดไว้ เพ่ือ
เผยแพร่ออกสู่สำธำรณะ โดยครูผู้สอนประเมินผลกำรเรียนรู้จำกกำรด ำเนินงำนของผู้เรียนตำม
สภำพจริง 
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ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้นเพิ่มแรงจูงใจในกำรเรียนรู้ 
 ๑. พัฒนำกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรเขียน กำรสื่อสำร 
 ๒. ช่วยให้กำรจ ำข้อมูลต่ำง ๆ ได้ดี 
 ๓. ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักกำรปรับตัวรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ อ่ืน เพ่ือช่วยให้เรียนรู้และ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำรเรียนรู้ของตนเอง 
 ๕. เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตกำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 
6. จุดเด่นในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยีของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 
 โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Active Learning โดยมีกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรใช้ Application Line 
ร่วมกับเทคโนโลยีด้ำนอ่ืน ๆ อีกหลำยอย่ำง กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณโดยจัดท ำเป็น
หน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนและออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดกำรออกแบบย้อนกลับ 
(Backward Design) เทคนิคแบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5Es (5Es Instructional Model) กำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสร้ำงแฟ้มสะสมงำนออนไลน์บน Google Sites กำรจัดกำรเรียนรู้
โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem–Based Learning : PBL) คือรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยใช้
ปัญหำที่ใกล้ตัวและพบเจอในชีวิตประจ ำวันเป็นตัวน ำหรือเป็นฐำนในกำรจัดกำรเรียนรู้ เพ่ือน ำมำ
สู่กำรน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือจัดกำรกับปัญหำดังกล่ำว ท ำให้เกิดกำรกระตุ้นควำมสนใจให้กับ
นักเรียนได้เป็นอย่ำงดี และได้รับควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง น ำแนวคิดเชิง
วิทยำกำรค ำนวณมำประยุกต์กำรเรียนกำรสอนในรูปของกิจกรรมเกม เพ่ือกระตุ้นควำมสนใจ 
และสร้ำงควำมเข้ำใจที่ง่ำยขึ้นส ำหรับกำรน ำไปประยุกต์ใช้ หรือกำรต่อยอดทำงกำรเรียนรู้ ต่อไป
ได้เป็นอย่ำงดี ตลอดทั้งผู้เรียนได้ฝึกทักษะกำรใช้อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำร
แก้ปัญหำ และน ำไปสู่กำรพัฒนำงำนโครงงำนต่อไปได้เป็นอย่ำงดี สร้ำงทักษะพ้ืนฐำนให้นักเรียน
สำมำรถน ำไปใช้ได้กับทุกสถำนกำรณ์ในกำรด ำรงชีวิต เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐำนในกำรเป็น
โปรแกรมเมอร์ หรือนักวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ และมีทักษะกำรคิดที่ถูกใช้ในกำรท ำควำมเข้ำใจ
ปัญหำ และสำมำรถสร้ำงแนวทำงกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นระบบ 
 โรงเรียนในสังกัดส ำรวจควำมต้องกำรและควำมสนใจของนักเรียนมัธยมศึกษำตอน
ปลำยในเรื่องกำรเรียนต่อระดับอุดมศึกษำ ศึกษำสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิค Share and Learn เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้แชร์ประเด็นปัญหำของตนเองแล้ว
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning) ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุป
ปัญหำระดมควำมคิดหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน โดยบูรณำกำรรำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ใน 
หน่วยกำรเรียนรู้ “กำรใช้ ICT เพ่ือน ำเสนอและแบ่งปันข้อมูล” 
 กิจกรรมกำรเรียนรู้ต่อยอดที่เสริมสร้ำงกำรคิด กำรให้ข้อมูลเพ่ือกำรเรียนรู้ต่อยอดนั้น
เพ่ือเสริมสร้ำงกำรคิดสำมำรถก ำหนดกิจกรรมต่ำง ๆ ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองตำม
ควำมสนใจ ได้ตำมบริบทของผู้เรียน ซึ่งสำมำรถช่วยเสริมสร้ำงกำรคิดขั้นสูงของผู้เรียนได้อย่ำง
ต่อเนื่องเพรำะไม่ต้องคอยให้มำพบกันในชั้นเรียน ในที่นี้ได้น ำเสนอตัวอย่ำงกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่อ
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ยอดด้วยตนเอง ที่เสริมสร้ำงกำรคิดวิเครำะห์ กำรคิดประเมินค่ำ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ และกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 
 
7. ควำมท้ำทำยทีส่ ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำเผชิญ และแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่จะด ำเนินกำรกบั
ควำมท้ำทำย 
 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (Covid-๑๙) ของจังหวัด  
บึงกำฬ ที่มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้กำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬมีทั้งรูปแบบ On-Site, On-Air, On-Demand, On-Line, 
On-Hand ทำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ จึงได้วำงแผนกำรนิเทศทั้งที่
โรงเรียนและแบบออนไลน์ ครูผู้สอนได้สร้ำงห้องเรียนออนไลน์ เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถเข้ำ
ทบทวนเนื้อหำที่เรียน และท ำแบบทดสอบด้วยตัวเอง เพ่ิมเติมจำกคำบสอนออนไลน์ปกติ ผู้นิเทศ
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของโรงเรียนต่ำง ๆ 
 
8. สิ่งที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจะด ำเนินกำรเพื่อขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณและกำรออกแบบเทคโนโลยีในอนำคต 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬได้น ำวิธีกำรปฏิบัติของตนเองไป
แลกเปลี่ยนพูดคุยกับคุณครูในรำยวิชำอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป กำร
น ำแนวคิดด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ พัฒนำต่อกำรสร้ำงงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศได้เป็นอย่ำงดี และสำมำรถผลิตชิ้นงำนที่สร้ำงสรรค์ต่อไปได้ 
 เปิดโอกำสให้ครูผู้สอนน ำเอำกระบวนกำรสอนกำรเรียนรู้ในรำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณ 
ไปบูรณำกำรกับรำยวิชำอ่ืน และมีกำรท ำ PLC ในระดับชั้นเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำอ่ืน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ เตรียมจัดท ำห้องเรียนออนไลน์ครบ
ทุกหน่วยกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณได้ให้นักเรียนสำมำรถเข้ำทบทวน และ
สำมำรถเลือกหัวข้อศึกษำที่สนใจตำมควำมต้องกำร 
 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้ำงสรรค์ทักษะในกำรผลิตหรือสร้ำงผลงำน ผ่ำนเทคโนโลยีสื่อสำร
โดยใช้ควำมหลำกหลำยของสื่อดิจิทัล และพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ของนักเรียน กำร
ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่จะท ำให้นักเรียนสำมำรถตอบวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของวิชำวิทยำกำร
ค ำนวณได ้สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีหรือแหล่งกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพให้แก่นักเรียน 
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9. ภำพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภำยในโครงกำร / กิจกรรม (จ ำนวนไม่เกิน 5 ภำพ) 
 

 
 

ภำพที่ ๑ ประชุมศึกษำนิเทศก์ และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน เรื่อง แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำม  
กำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 
 

 
 

ภำพที่ ๒ ประชุมสรปุงำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรขับเคลือ่นกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำร
ค ำนวณ ระดบัส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 
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ภำพที่ ๓ นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์โรงเรียนในสังกัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ภำพที ่๔ นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน    ภำพที่ ๕ นิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

 
 
ผู้รำยงำน     ดร.สุรสิทธิ์ สิทธิอมร    
ต ำแหน่ง     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงกำฬ ปฏิบัติหน้ำที่ 
     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 
โทรศัพท์มือถือ    ๐๖-๑๐๓๐-๙๕๑๗ 
โทรศัพท ์(ท่ีส ำนักงำน)  ๐-๔๒๔๙-๑๑๘๘ 
โทรสำร     ๐-๔๒๔๙-๑๑๘๘ 
E–mail:      surasit2๕๐๗@gmail.com 
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ภำคผนวก 
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สหวิทยาเขต โรงเรียน ผู้นิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 

โซ่พิสัย – ปากคาด 

โซ่พิสัยพิทยาคม 
นางวาสนา   

หนันไฮ 
ต าแหน่งครู  คศ.3 

 

ศรีชมพูวิทยา 

นายประวิน  แก้ว
ดวงแสง  ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

โนนค าพิทยาคม 
นางสาวพรทิพย์  ณ 

หนองคาย 
ต าแหน่งครู  คศ.3 

 

ปากคาดพิทยาคม 

นางเจนจิรา   แสน
ไชย 

ต าแหน่งครูช านาญ
การพิเศษ 

 

หนองยองพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก 

นางสาวณิยาภรณ์   
จ าปาทอง  ต าแหน่ง

คร ู
 

สมสนุกพิทยาคม 

นางเฉลียว   ชินโณ 
ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

บึงกาฬ บึงกาฬ 

นายสุรสิทธิ์  สิทธิ
อมร 

ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน  
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สหวิทยาเขต โรงเรียน ผู้นิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 

บึงกาฬ 

นาสวรรค์พิทยาคม 

นายโชคชัย   ชินโณ 
ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

 

โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 

นายธวัชชัย  เหม
วงษ์ ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

 

บุ่งคล้านคร 
 

นายชัยฤทธิ์   ภูอ่าว 
ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

  

ศรีพรเจริญ 

ศรีวิไลวิทยา 

นางจิราพร   ทัศมี 
ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  

ภูทอกวิทยา 

นายสุรจิตย์  ผิวงาม 
ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

ประชานิมิตพิทยานุ
กูล 

นายประสิทธิ์  มายุธ 
ต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  

หนองหัวช้างวิทยา 

นายนิมิต   กวีกรณ์ 
ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  
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สหวิทยาเขต โรงเรียน ผู้นิเทศ แบบบันทึกการนิเทศ 

ศรีพรเจริญ ศรีส าราญวิทยาคม 

นายสุวัฒน์   อิน
ทวงศ์ 

ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ

โรงเรียน  

เซกา 

เซกา 
นายกลิ่นพงษ์ษา   

ธนารักษ์  ต าแหน่ง
ครู คศ.3 

 

เหล่าคามพิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก 

นางวิลัยวรรณ   ศรี
บุตร ต าแหน่งรอง

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

บึงโขงหลงวิทยาคม 

นายไสว   พลพุทธา 
ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  

หนองหิ้งพิทยา 

นายเถลิง   ศรีนนท์ 
ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

โสกก่ามวิทยา 

นางอุบลวรรณ  
ขอดค า 
ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการ
โรงเรียน  

ท่าดอกค าวิทยาคม 

นายพนมศุกดิ์  เห
มะธุลิน 

ต าแหน่งหัวหน้า
วิชาการ  
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยำคม สหวิทยำเขตโซ่พิสัย-ปำกคำด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำยปริญญำ ศรีโบรำณ  รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -   กำรสอนโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติ (Active Learning) 
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -   กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ “กระบวนกำรจัดกำรข้อมูล สู่สำรสนเทศ” 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 -   นักเรียนมีกระบวนกำรคิดวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ  
   ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 -   กำรสอนแบบ Coding เขียนโปรแกรม 
๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน ศรีชมภูวิทยำ สหวิทยำเขต โซ่พิสัย-ปำกคำด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำยชำตรี  พะยิ  รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 

- มีกำรจัดบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
- มีกำรใช้วิธีกำรสอนที่หลำกหลำย ล ำดับขั้นตอนเพ่ือให้ง่ำยต่อกำรเรียนรู้ 
- มีกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับสอดคล้องกับเนื้อหำ 

๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - ผู้สอนวิเครำะห์เนื้อหำสำระที่สอนมำเป็นอย่ำงดี 
 - ผู้สอนมีกำรวิเครำะห์ตัวนักเรียนเป็นรำยบุคคลเพ่ือให้กำรจัดกำรเรียนได้เหมำะสมที่สุด 
 - ผู้สอนมีกำรพัฒนำเทคนิควิธีกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และมีกำรใช้สื่อกำรในกำร

สอนที่หลำกหลำย 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 - ผู้สอนได้จัดกำรเรียนกำรสอนได้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 - นักเรียนได้รับองค์ควำมรู้ครบถ้วนตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด 
 - นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ควบคู่ไปกับควำมสนุกสนำนเพลิดเพลิน 
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 - ควรมีกำรพัฒนำต่อยอดรูปแบบวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยกำรน ำมำเชื่อมโยงกับ 
    ศำสตร์หรือองค์ควำมรู้อ่ืน ๆ เพิ่มมำกข้ึน เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ได้ 
๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน โนนค ำพิทยำคม สหวิทยำเขต โซ่พิสัย-ปำกคำด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำยอธิวัฒน์ รัตน์สีวอ  รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 หน่วยที่ 
3. กำรแก้ปัญหำด้วย Scratch เรื่อง รู้จักฟังก์ชัน เป็นเนื้อหำที่นักเรียนต้องมีกำรลงมือปฏิบัติจริง 
ในกำรสร้ำงฟังก์ชันส ำหรับกำรใช้งำน โดยมีกำรน ำควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้ค ำสั่งที่มีกำรท ำงำนแบบ
ล ำดับ มีทำงเลือก และวนซ้ ำ โดยมีกำรรับข้อมูล แสดงผล ใช้งำนตัวด ำเนินกำรตัวแปร 
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -  ครูผู้สอนแสดงตัวอย่ำงแล้วให้นักเรียนลองปฏิบัติตำมจนเกิดทักษะ มีควำมเข้ำใจ แล้ว
จึงให้เขียนฟังก์ชันเอง นักเรียนจะเกิดควำมท้ำทำยและรู้สึกสนุกในกำรทดลองและกำรลงมือเขียน
โปรแกรม  
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น  
 -   นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเขียนโปรแกรม และกำรสร้ำงฟังก์ชันต่ำง ๆ เพื่อ
กำรน ำไปใช้งำนในกำรสร้ำงชิ้นงำน โดยคิดเป็นร้อย 75 ของนักเรียนที่เรียนทั้งหมด  
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 -  ส ำหรับกำรต่อยอดครูผู้สอนสำมำรถน ำวิธีกำรนี้ไปใช้ส ำหรับเนื้อหำอ่ืน หรือประยุกต์
กับวิชำที่มีกำรลงมือปฏิบัติจริงได้ตำมควำมเหมำะสม และให้เกิดประโยชน์กับสูงสุดกับนักเรียน 
๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ)  
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน  ปำกคำดพิทยำคม  สหวิทยำเขต โซ่พิสัย-ปำกคำด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำยพชร ค ำมีทอง  รำยวิชำ กำรออกแบบและวิทยำกำรค ำนวณ 3   
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - กำรจัดกำรเรียนรู้แบบสถำนกำรณ์จ ำลอง ใช้ข่ำวหรือเหตุกำรณ์ที่เคยเกิดข้ึน
ประกอบกำรเรียนกำรสอน  
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - ในสถำนกำรณ์กำรระบำด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ กำรจดักำรเรียนกำร
สอน จึงเป็นแบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้ำใจในเนื้อหำที่สอนมำกข้ึน ครูผู้สอนได้สร้ำง
ห้องเรียนออนไลน์ เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถเข้ำทบทวนเนื้อหำที่เรียน และท ำแบบทดสอบด้วย
ตัวเอง เพิ่มเติมจำกคำบสอนออนไลน์ปกติ 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 -   นักเรียนทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลำ และสำมำรถบริหำรเวลำเรียนได้ตำมควำม
สะดวก  
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 -   จัดท ำห้องเรียนออนไลน์ครบทุกหน่วยกำรเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสำมำรถเข้ำทบทวน 
และสำมำรถเลือกหัวข้อที่สนใจตำมควำมต้องกำร 
๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียนหนองยองพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก สหวิทยำเขต โซ่พิสัย-ปำกคำด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำงสำวสุดำรัตน์ ทิรำชรัตน์  รำยวิชำ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 1   
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -  กำรจัดกำรเรียนรู้แบบ 5E ในรูปแบบ Active Learning โดยนักเรียนได้คิด และปฏิบัติ 
  ผ่ำนสื่อกำรเรียนรู้ 
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
  - กำรสร้ำงสรรค์ทักษะในกำรผลิตหรือสร้ำงผลงำน ผ่ำนเทคโนโลยีสื่อสำรโดยใช้ควำม 
  หลำกหลำยของสื่อดิจิทัล และพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ของนักเรียน 
 -  กำรใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนที่จะท ำให้นักเรียนสำมำรถตอบวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
ของวิชำวิทยำค ำนวณได้ 
 -  สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงสื่อเทคโนโลยีหรือแหล่งกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพให้แก่นักเรียน 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 - นักเรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงมี 
  ประสิทธิภำพสำมำรถสืบค้นและใช้โปรแกรมต่ำง ๆ ได้ 
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 -  กำรน ำแนวคิด วิธีกำร กระบวนกำรหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือให้ นักเรียนสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงรวดเร็วมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน  
๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 

โรงเรียน สมสนุกพิทยำคม สหวิทยำเขต โซ่พิสัย-ปำกคำด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำงสำวอนุสรำ รัตนภูมี  รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
  - กำรจัดกำรเรียนรู้แบบใช้ค ำถำมเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำกระบวนกำรทำง
ควำมคดิของนักเรียน โดยผู้สอนจะป้อนค ำถำมในลักษณะต่ำง ๆ ที่เป็นค ำถำมที่ดี สำมำรถพัฒนำ
ควำมคิดนักเรียน ถำมเพ่ือให้นักเรียนใช้ควำมคิดเชิงเหตุผล วิเครำะห์ วิจำรณ์ สังเครำะห์ หรือ 
กำรประเมินค่ำเพ่ือจะตอบค ำถำมเหล่ำนั้น 
 -  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบใช้ค ำถำมมีข้ันตอนส ำคัญดังต่อไปนี้ 

 1)  ขั้นวำงแผนกำรใช้ค ำถำม ผู้สอนควรจะมีกำรวำงแผนไว้ล่วงหน้ำว่ำจะใช้ค ำถำม 
  เพ่ือวัตถุประสงค์ใด รูปแบบหรือประกำรใดท่ีจะสอดคล้องกับเนื้อหำสำระและ 
  วัตถุประสงค์ของบทเรียน 
 2)  ขั้นเตรียมค ำถำม ผู้สอนควรจะเตรียมค ำถำมที่จะใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้  โดยกำรสร้ำงค ำถำมอย่ำงมีหลักเกณฑ์ 
  3) ขั้นกำรใช้ค ำถำม ผู้สอนสำมำรถจะใช้ค ำถำมในทุกข้ันตอนของกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้และอำจจะสร้ำงค ำถำมใหม่ที่นอกเหนือจำกค ำถำมท่ีเตรียมไว้ก็ได้ ทั้งนี้ต้อง 
  เหมำะสมกับเนื้อหำสำระและสถำนกำรณ์นั้น ๆ 
 4)  ขั้นสรุปและประเมินผล 

4.1) กำรสรุปบทเรียนผู้สอนอำจจะใช้ค ำถำมเพ่ือกำรสรุปบทเรียนก็ได้ 
4.2) กำรประเมินผล ผู้สอนและนักเรียนร่วมกันประเมินผลกำรเรียนรู้ โดยใช้

วิธีกำรประเมินผลตำมสภำพจริง 
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - แนวคิด/รูปแบบกำรสอน/วิธีกำรสอน/เทคนิค : แบบสืบเสำะหำควำมรู้ 5Es  
  (5Es Instructional Model) 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 - กำรเรียนกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ เป็นกำรสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญส่งเสริม 
  นักเรียนได้พัฒนำควำมคิดอย่ำงเป็นระบบโดยกำรสืบค้นข้อมูลและเสำะแสวงหำด้วย
ตนเองเพ่ือสำมำรถถ่ำยโยงกำรเรียนรู้ ท ำให้เกิดเป็นกำรจ ำแบบยั่งยืน 
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 - กำรน ำเอำผลปฏิบัติกำรกำรเรียนกำรสอนน ำไปพัฒนำควำมคิดอย่ำงเป็นระบบโดยกำร 
สืบค้นข้อมูลและเสำะแสวงหำด้วยตนเองเพ่ือสำมำรถถ่ำยโยงกำรเรียนรู้ ท ำให้เกิดเป็นกำรจ ำ
แบบยั่งยืนให้กับนักเรียนและกำรน ำเอำปัญหำข้อผิดพลำดต่ำง ๆ มำปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน บึงกำฬ สหวิทยำเขต บึงกำฬ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำยแสงประเสริฐ เหมธุวนนท์  รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ 1  ระดับชั้น
มัธยมศกึษำปีที่ 1 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -  ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนจำกหนังสือและสื่อออนไลน์ 
 -  ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยกำรสร้ำงเหตุกำรต่ำง ๆ ขึ้นมำ 
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -  ให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณในกำรคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นขั้นตอน
และเป็นระบบ 
 -  ให้นักเรียนประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ร มำในกำรแก้ปัญหำในชีวิต 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 -  นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำโดยใช้หลักกำรตำมที่สอนได้ 
 -  นักเรียนสำมำรถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 -  นักเรียนเกิดองค์ควำมรู้ตำมหลักวิทยำกำรค ำนวณ 
 -  นักเรียนมีกำรคิดอย่ำงมีระบบและมีขั้นตอน 
๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน นำสวรรค์พิทยำคม  สหวิทยำเขต บึงกำฬ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
1.  ชื่อผู้สอน นำยวิเชียร  แวดล้อม  รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  
2.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -  เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบ Active Learning โดยมีกำรใช้ 
  เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรใช้ Application 
  Line ร่วมกับเทคโนโลยีด้ำนอื่น ๆ อีกหลำยอย่ำง ท ำให้เกิดกำรกระตุ้นควำมสนใจ 
  ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี และได้รับควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
3.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - เป็นกำรน ำแนวคิดเชิงวิทยำกำรค ำนวณมำประยุกต์กำรเรียนกำรสอนในรูปของ 
  กิจกรรมเกม เพ่ือกระตุ้นควำมสนใจ และสร้ำงควำมเข้ำใจที่ง่ำยขึ้นส ำหรับกำรน ำไป 
  ประยุกต์ใช้หรือกำรต่อยอดทำงกำรเรียนรู้ต่อไปได้เป็นอย่ำงดี ตลอดทั้งนักเรียนได้ฝึก 
  ทักษะกำรใช้อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรแก้ปัญหำ และน ำไปสู่กำร 
  พัฒนำงำนโครงงำนต่อไปได้เป็นอย่ำงดี 
4.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 - นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับแนวคิดทำงด้ำนวิทยำกำรค ำนวณและสำมำรถ 
  น ำไประยุกต์ในกำรจัดท ำโครงงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต่อไปได้ 
5.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 - กำรน ำแนวคิดด้ำนวิทยำกำรค ำนวณ พัฒนำต่อกำรสร้ำงงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ด้ำน 
  เทคโนโลยีสำรสนเทศได้เป็นอย่ำงดี และสำมำรถผลิตชิ้นงำนที่สร้ำงสรรค์ต่อไปได้ 
6.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน โพธิ์ทองวิทยำนุสรณ์ สหวิทยำเขต บึงกำฬ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
1.  ชื่อผู้สอน นำยเอกพล สระแก้ว รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนจำกหนังสือและสื่อออนไลน์ 
 - ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยกำรสร้ำงเหตุกำรณ์ต่ำงๆข้ึนมำ 
3.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - ให้นักเรียนมีทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณในกำรคิดวิเครำะห์แก้ปัญหำอย่ำงเป็นขั้นตอน 
  และ เป็นระบบ 
 - ให้นักเรียนประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ มำในกำรแก้ปัญหำในชีวิต 
4.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 - นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำโดยใช้หลักกำรตำมที่สอนได้ 
 - นักเรียนสำมำรถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ด ี
 - นักเรียนเกิดองค์ควำมรู้ตำมหลักวิทยำกำรค ำนวณ 
 - นักเรียนมีกำรคิดอย่ำงมีระบบและมีข้ันตอน 
6.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน บุ่งคล้ำนคร สหวิทยำเขต บึงกำฬ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
1. ชื่อผู้สอน นำยคมกริช  พรมสุวรรณ์  รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 
2.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - รูปแบบกำรสอนเป็นกำรสอนในรูปแบบสอนออนไลน์ ที่เน้นควำมเข้ำใจและสร้ำง 
  ควำมคิดรวมยอด 
3.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - เน้นกำรคิดวิเครำะห์และเชื่อมโยงควำมรู้โดยใช้รูปแบบกำรสอนออนไลน์ในรูป สื่อ วีดีโอ  
  หนังสือ และใบควำมรู้ เพ่ือให้นักเรียนประยุกต์ใช้ควำมรู้และบูรณำกำรควำมรู้ที่ได้รับได้ 
4.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 - นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำที่สอนเก่ียวกับแนวคิดเชิงค ำนวณ 
 - นักเรียนสำมำรถยกตัวอย่ำงเกี่ยวกับแนวคิดเชิงค ำนวณ 
 - นักเรียนสำมำรถยกตัวอย่ำง เกี่ยวกับแนวคิดเชิงค ำนวณและน ำไปปรับ ใช้ ใน
ชีวิตประจ ำวันได้ 
5.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 - สำมำรถน ำหลักกำรแนวคิดเชิงค ำนวณไปปรับใช้บูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  กับรำยวิชำอ่ืนๆ และนักเรียนสำมำรถสร้ำงควำมคิดรวมยอดได้ 
6.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน พรเจริญวิทยำ สหวิทยำเขต ศรีพรเจริญ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
1.  ชื่อผู้สอน นำงวณิดำ ศรีตำแสน รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
2.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - กำรพัฒนำนักเรียนให้สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ได้ด้วยตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำร  
  จัดกำรเรียนรู้สำระเทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ) 
3.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ ผู้สอนใช้วิธีกำรดังนี้  
 - ส่งเสริมกำรใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรสร้ำงชิ้นงำน  
 - ส่งเสริมให้นักเรียนเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้  
 - ให้นักเรียนท ำงำนเดี่ยวและงำนกลุ่ม  
 - ให้นักเรียนสร้ำงชิ้นงำนที่เชื่อมโยงกับสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ ำวัน 
4.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 - นักเรียนสำมำรถ สร้ำงสรรค์ผลงำนได้ และเห็นผลลัพธ์กำรท ำงำนของโปรแกรมเป็นภำพ 
  ที่เป็นรูปธรรม จึงช่วยกระตุ้นควำมสนใจของนักเรียน สร้ำงชิ้นงำนทำงโปรแกรมอย่ำง 
  ง่ำยได้อย่ำงเข้ำใจ 
 - นักเรียนสำมำรถน ำไปพัฒนำโครงงำนคอมพิวเตอร์หรือ บูรณำกำรกับวิชำอ่ืนได้ 
5.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 - กำรสนับสนุนนักเรียนตำมควำมสนใจพิเศษ และกระตุ้นให้ นักเรียนกลุ่มนี้แสดง 
  ควำมสำมำรถที่มีอยู่ โดยกำรให้แลกเปลี่ยนควำมรู้กับผู้อื่น และจัดหำ ผู้เชี่ยวชำญ 
  เฉพำะ ด้ำนมำให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำโครงงำน ซึ่งผู้สอนสำมำรถแนะน ำให้นักเรียน  
  ฝึกทักษะกำรเขียนโปรแกรมจำกเว็บไซต์ เช่น programming.in.th หรือเรียนรู้  
  เรื่องอ่ืน ๆ ที่สนใจ จำกเว็บไซต์ http://oho.ipst.ac.th, www.khanacademy.org 
6.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน ศรีวิไลวิทยำ สหวิทยำเขต ศรีพรเจริญ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
1.  ผู้สอน นำยธรรมรักษ์ เทศำรินทร์ รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
2.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - เทคนิคกำรสอนรูปสืบเสำะหำควำมรู้  5Es (5Es Instructional Model) 
 - ใช้สื่อกำรเรียนกำรสอนจำกหนังสือและสื่อออนไลน์  
 - กำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนห้องเรียนออนไลน์ (Google Classroom) 
3.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - จัดเนื้อหำสำระและกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัดของ 
  นักเรียน 
 - จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบัติโดยใช้แนวคิดเชิง 
  ค ำนวณ 
4.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น  
 - นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำโดยใช้แนวคิดเชิงค ำนวณตำมที่สอนได้ 
 - นักเรียนสำมำรถประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค ำนวณ แก้ไขปัญหำในชีวิตประจ ำวันได้ 
5.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 - นักเรียนมีกระบวนกำรคิดเชิงค ำนวณ สำมำรถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้ 
 - นักเรียนมีกระบวนกำรคิดอย่ำงมีระบบและเป็นล ำดับขั้นตอน 
6.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน ภูทอกวิทยำ สหวิทยำเขต ศรีพรเจริญ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ  

 
1.  ชื่อผู้สอน นำงสำววัชรีภรณ์ แสงจันทร์ รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  
2.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - เทคนิคกระบวนกำรปฏิบัติ 
3.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - สร้ำงสื่อกำรสอนเทคโนโลยีให้เพ่ิมมำกข้ึน 
 - จัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 
4.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 - นักเรียนมำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรแบ่งปันข้อมูล 
 - นักเรียนสำมำรถน ำเสนอผลงำนได้ 
5.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 - ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรสอน เทคนิคอ่ืน ๆ ให้มีควำมหลำกหลำย 
 - สื่อที่มีอยู่ในชุมชน เช่น แหล่งเรียนรู้ ควรน ำมำใช้เป็นสื่อช่วยสอน 
6.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน ประชำนิมิตพิทยำนุกูล สหวิทยำเขต ศรีพรเจริญ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ  

 
1.  ชื่อผู้สอน นำยวัษพล  โยโพธิ์  รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 
2.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
3.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - ส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยกำรปฎิบัติจริง 
4.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 - นักเรียนได้รับประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบัติจริง 
5.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 - นักเรียนได้รับประสบกำรณ์จำกกำรเรียนรู้และสำมำรถน ำไปต่อยอดในกำรด ำรงชีวิต 
  ประจ ำวันและถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์ที่ได้รับในห้องเรียนได้เป็นอย่ำงดี 
6.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน ศรีส ำรำญวิทยำคม   สหวิทยำเขต ศรีพรเจริญ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ  

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำงสำวพรนับพัน หรรษำ รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิคกำรสร้ำงแฟ้มสะสมงำนออนไลน์บน Google Sites  
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - ส ำรวจควำมต้องกำรและควำมสนใจของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยในเรื่องกำร
เรียนต่อระดับอุดมศึกษำ 

         -  ศึกษำสภำพปัญหำที่เกิดข้ึนในกำรจัดกำรเรียนเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Share and 
Learn เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้แชร์ประเด็นปัญหำของตนเองแล้วจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ 

  เป็นฐำน (Problem Based Learning) 
 - ครูกับนักเรียนร่วมกันสรุปปัญหำระดมควำมคิดหำแนวทำงแก้ไขปัญหำร่วมกัน โดย 

  บูรณำกำรรำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ใน หน่วย “กำรใช้ ICT เพ่ือน ำเสนอและแบ่งปัน 
  ข้อมูล” 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 

- นักเรียนเรียนมีควำมภำคภูมิใจในชิ้นงำนของตนเองสำมำรถน ำเสนองำนของตนเอง 
  อย่ำงภำคภูมิใจ 

-  นักเรียนส่วนใหญ่เก็บงำนเป็นระบบมำกข้ึนและครูผู้สอนสำมำรถตรวจเช็คงำนได้ ตลอดเวลำ 
 -   นักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์รำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณระดับ ดี ขึ้นไป 
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 - น ำไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ ซึ่งมีควำมจ ำเป็นในกำรประกอบกำรสมัคร 

เข้ำศึกษำ ในระดับอุดมศึกษำ 
- น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนทุกรำยวิชำ 
- น ำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนทุกชั้น 

๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน เซกำ สหวิทยำเขต เซกำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำยพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์  รำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
  กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณโดยจัดท ำเป็นหน่วยกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำนและ
ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดกำรออกแบบย้อนกลับ  (Backward Design) ตลอดจน
เน้นกิจกรรมแบบ Active Learning  
  ผู้สอนสำมำรถน ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ไปเป็นแนวทำงวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนรู้ประกอบกำรใช้หนังสือเรียน รำยวิชำพ้ืนฐำน เทคโนโลยี (วิทยำกำรค ำนวณ)  ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 5 ทั้งนี้กำรออกแบบกำรเรียนรู้ (Instructional Design) ได้ด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำร ดังนี้ 

 ๒.๑  หลักกำรจัดกำรเรียนรู้อิงมำตรฐำน 
 หน่วยกำรเรียนรู้แต่ละหน่วยจะก ำหนดผลกำรเรียนรู้ไว้เป็นเป้ำหมำยในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ผู้สอนจะต้องศึกษำและวิเครำะห์รำยละเอียดของมำตรฐำนกำรเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดทุกข้อว่ำ ระบุให้นักเรียนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องอะไร และต้องสำมำรถลง
มือปฏิบัติอะไรได้บ้ำง และมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจะน ำไปสู่กำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้ำนใดแก่นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒.๒  หลักกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 
    เมื่อผู้สอนวิเครำะห์รำยละเอียดของมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด และได้
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเรียบร้อยแล้ว จึงก ำหนดขอบข่ำยสำระกำรเรียนรู้และ

น ำไปสู ่

มำตรฐำนกำรเรียนรูแ้ละตัวชี้วัด 

สมรรถนะส าคัญของนักเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

นักเรียนรู้อะไร 

นักเรียนท ำอะไรได้ 
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แนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติตำมข้ันตอนของกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่
ออกแบบไว้จนบรรลุมำตรฐำนและตัวชี้วัดทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๒.๓  หลักกำรบูรณำกำรกระบวนกำรเรียนรู้สู่ผลกำรเรียนรู้ 
    เมื่อผู้สอนก ำหนดขอบข่ำยสำระกำรเรียนรู้ และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนไว้แล้ว จึงก ำหนดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ ที่จะฝึกฝนให้
นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ บรรลุตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด โดยเลือกใช้กระบวนกำรเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นเป้ำหมำยในหน่วยนั้น  ๆ เช่น กระบวนกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำร กระบวนกำรสร้ำงควำมรู้ กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กระบวนกำร
เผชิญสถำนกำรณ์ และกำรแก้ ปัญหำ  กระบวนกำร เ รี ยนรู้ จ ำกประสบกำรณ์จริ ง 
กระบวนกำรพัฒนำลักษณะนิสัย กระบวนกำรปฏิบัติ กระบวนกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมี
วิจำรณญำณ กระบวนกำรทำงสังคม ฯลฯ กระบวนกำรเรียนรู้ที่มอบหมำยให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
นั้นจะต้องน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตำม
สำระกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วยกำรเรียนรู้ 
  ๒.๔  หลักกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
    กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมกำรเรียนรู้ในแต่ละหน่วย ผู้สอน
ต้องก ำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน โดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือฝึกฝนและฝึกปฏิบัติมำก
ที่สุดตำมแนวคิดและวิธีกำรส ำคัญ คือ 
    ๒.๔.๑  การเรียนรู้ เป็นกระบวนกำรทำงสติปัญญำ ที่นักเรียนทุกคนต้องใช้สมอ 
ในกำรคิดและท ำควำมเข้ำใจในสิ่งต่ำง ๆ ร่วมกับกำรลงมือปฏิบัติ ทดลองค้นคว้ำ จนสำมำรถสรุป        
เป็นควำมรู้ได้ด้วยตนเอง และสำมำรถน ำเสนอผลงำน แสดงองค์ควำมรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วย         
กำรเรียนรู้ได้ 
    ๒.4.๒  การสอน เป็นกำรเลือกวิธีกำรหรือกิจกรรมที่เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ใน
หน่วยนั้น ๆ และที่ส ำคัญ คือ ต้องเป็นวิธีกำรที่สอดคล้องกับสภำพนักเรียน ผู้สอนจึงต้องเลือกใช้
วิธีกำรสอน เทคนิคกำรสอน และรูปแบบกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย เพ่ือช่วยให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ได้อย่ำงรำบรื่นจนบรรลุตัวชี้วัดทุกข้อ 
    ๒.๔.๓  รูปแบบการสอน ควรเป็นวิธีกำรและขั้นตอนฝึกปฏิบัติที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้นักเรียนสำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ เช่น รูปแบบกำรสอนแบบสืบเสำะหำควำมรู้ (5Es) 
รูปแบบกำรสอนโดยใช้กำรคิดแบบโยนิโสมนสิกำร รูปแบบกำรสอนแบบ CIPPA Model รูปแบบ

เน้นนักเรียนเป็นส ำคัญ 
สนองควำมแตกตำ่งระหว่ำงบุคคล 
เน้นพัฒนำกำรทำงสมอง 
กระตุ้นกำรคิด 
เน้นควำมรู้คู่คุณธรรม 

 

เป้ำหมำย 
กำรเรียนรู้ 

และกำรพัฒนำ
คุณภำพ 

ของนักเรียน 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

สมรรถนะส าคัญของ
นักเรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ของนักเรียน 

หลักการจัดการเรียนรู้ 
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กำรเรียนกำรสอนตำมวัฏจักรกำรเรียนรู้แบบ 4MAT รูปแบบกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือ 
เทคนิค JIGSAW, STAD, TAI, TGT    
    ๒.๔.๔  วิธีการสอน ควรเลือกใช้วิธีกำรสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหำของบทเรียน 
ควำมถนัด ควำมสนใจ และสภำพปัญหำของนักเรียน วิธีสอนที่ดีจะช่วยให้นักเรียนสำมำรถ
บรรลุผลกำรเรียนรู้ตำมในระดับผลสัมฤทธิ์ที่สูง เช่น วิธีกำรสอนแบบบรรยำย กำรสำธิต กำร
ทดลอง กำรอภิปรำยกลุ่มย่อย กำรแสดงบทบำทสมมติ กำรใช้กรณีตัวอย่ำง กำรใช้สถำนกำรณ์
จ ำลอง กำรใช้ศูนย์กำรเรียน กำรใช้บทเรียนแบบโปรแกรม เป็นต้น  
    ๒.๔.๕  เทคนิคการสอน ควรเลือกใช้เทคนิคกำรสอนที่สอดคล้องกับวิธีกำรสอน 
และช่วยให้นักเรียนเข้ำใจเนื้อหำในบทเรียนได้ง่ำยขึ้น สำมำรถกระตุ้นควำมสนใจและจูงใจให้
นักเรียนร่วมปฏิบัติกิจกรรมกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น เทคนิคกำรใช้ผังกรำฟฟิก 
(Graphic Organizers) เทคนิคกำรเล่ำนิทำน กำรเล่นเกมเทคนิคกำรใช้ค ำถำม กำรใช้ตัวอย่ำง
กระตุ้นควำมคิด กำรใช้สื่อกำรเรียนรู้ที่น่ำสนใจ เป็นต้น 
    ๒.๔.๖  สื่อการเรียนการสอน ควรเลือกใช้สื่อหลำกหลำยกระตุ้นควำมสนใจ 
และท ำควำมกระจ่ำงให้เนื้อหำสอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือช่วยให้ นักเรียน
เกิดกำรเรียนรู้บรรลุตัวชี้วัดอย่ำงรำบรื่น เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสำรประกอบกำรสอน แถบวีดิทัศน์ 
แผ่นสไลด์ คอมพิวเตอร์ VCD LCD Visualizer เป็นต้น ควรเตรียมสื่อให้ครอบคลุมทั้งสื่อกำรสอน
ของครูและสื่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
  ๒.๕  หลักกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบย้อนกลับตรวจสอบ 
    เมื่อผู้สอนวำงแผนออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ รวมถึงก ำหนดรูปแบบกำรเรียน
กำรสอนไว้เรียบร้อยแล้ว จึงน ำเทคนิควิธีกำรสอน วิธีจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้  และสื่อกำรเรียนรู้ไป
ลงมือจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจะน ำนักเรียนไปสู่ กำรสร้ำงชิ้นงำนหรือภำระงำน เกิดทักษะ
กระบวนกำรและสมรรถนะส ำคัญตำมธรรมชำติวิชำ รวมทั้งคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้บรรลุ
ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นเป้ำหมำยของหน่วยกำรเรียนรู้ ตำมล ำดับขั้นตอนกำร
เรียนรู้ที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
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     กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ นอกจำกจะเปิดโอกำสให้นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริงแล้ว จะต้องฝึกฝนกระบวนกำรคิดทุกขั้นตอน โดยใช้เทคนิคกำรตั้งค ำถำมกระตุ้น
ควำมคิด และใช้ระดับค ำถำมให้สัมพันธ์กับเนื้อหำกำรเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับควำมรู้ ควำมจ ำ ควำม
เข้ำใจ กำรน ำไปใช้ กำรวิเครำะห์ กำรประเมินค่ำ และ กำรสร้ำงสรรค์ นอกจำกจะช่วยให้นักเรียน
เกิดควำมเข้ำใจบทเรียนอย่ำงลึกซึ้ง  
    ทั้งนี้กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในแต่ละหน่วยจะครอบคลุม
กิจกรรมกำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (K) ด้ำนทักษะกระบวนกำร (P) 
และด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัด สำระเทคโนโลยี 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  ตำมหลักสูตรแกนกลำงฯ  
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 พร้อมทั้งออกแบบเครื่องมือกำรวัดและประเมินผล  
 
๓.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
  ผลจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ มีทักษะในกำรท ำงำน มี
เจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มีควำมสำมำรถในกำร
คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์   มีวิจำรณญำณ  ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และสำมำรถน ำไปบูรณำกำร
หรือประยุกต์ใช้ได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำนักเรียน รับผิดชอบงำนวิชำกำรโรงเรียน โดย            
จัดโครงกำรส่งเสริมศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร, กำรจัดแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ 
  ผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย นักเรียนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ          
ได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ได้ฝึกปฏิบัติจริง เกิดกำรเรียนรู้จำกแหล่งควำมรู้ที่หลำกหลำย รู้จัก
ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง ท ำให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้  ส่งผลให้นักเรียนมี

จากเป้าหมายและ
หลักฐาน คิดย้อนกลับ 

สู่จุดเริ่มต้น 
ของกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทีละขั้นบันได 
สู่หลักฐานและ 

เป้าหมายการเรียนรู้ 

เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของหน่วย 
 

หลักฐานชิ้นงาน/ภาระงาน 
แสดงผลการเรียนรู้ของหน่วย 

  
4 กิจกรรม ค าถามชวนคิด 

3 กิจกรรม ค าถามชวนคิด 

2 กิจกรรม ค าถามชวนคิด 

1 กิจกรรม ค าถามชวนคิด 
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ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จกำรพัฒนำงำนวิชำกำรหัวหน้ำกลุ่ม
สำระวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  และกิจกรรมเข้ำค่ำยประกวดผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ผลกำรจัดกิจกรรม ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นักเรียน 
ได้ฝึกปฏิบัติจริง ในกำรสร้ำงนวัตกรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กำรจัดกิจกรรมเข้ำ
ค่ำยประกวดผลงำนโครงงำนวิทยำศำสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนได้รับควำมรู้  ฝึก
กระบวนกำรกลุ่ม ควำมสนุกสนำนและ มีเจตคติที่ดีต่อวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ซึ่งส่งผลที่เกิดกับ
นักเรียนท ำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
 
๔.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
  กิจกรรมกำรเรียนรู้ต่อยอดที่เสริมสร้ำงกำรคิด กำรให้ข้อมูลเพ่ือกำรเรียนรู้ต่อยอดนั้น         
เพ่ือเสริมสร้ำงกำรคิดสำมำรถก ำหนดกิจกรรมต่ำงๆ ให้นักเรียนไปเรียนรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเองตำม
ควำมสนใจ ได้ตำมบริบทของนักเรียน ซึ่งสำมำรถช่วยเสริมสร้ำงกำรคิดข้ันสูงของนักเรียนได้อย่ำง
ต่อเนื่องเพรำะไม่ต้องคอยให้มำพบกันในชั้นเรียน ในที่นี้ผู้เขียนได้น ำเสนอตัวอย่ำงกิจกรรมกำร
เรียนรู้ต่อยอดด้วยตนเอง ที่เสริมสร้ำงกำรคิดวิเครำะห์กำรคิดประเมินค่ำ กำรคิดสร้ำงสรรค์ กำร
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 
 
๕.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน เหล่ำคำมพิทยำคม รัชมังคลำภิเษก  สหวิทยำเขต เซกำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำงสำวสัตตบษุย์ โพธิรุท รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - ผู้สอนเลือกใช้รูปแบบกำรสอนแบบกระบวนกำรกลุ่ม เนื่องจำกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี
จ ำกันและเป็นกำรระดมควำมคิดของนักเรียน มีกำรด ำเนินงำนร่วมกัน โดยให้นักเรียนแบ่ ง
บทบำทและหน้ำที่กันภำยในกลุ่ม รู้จักกระบวนกำรท ำงำนกลุ่ม รู้จักวิธีกำรจัดกำรให้ได้มำซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ต้องกำร และเป็นกำรให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน จะได้รู้จักกำรยอมรับ 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่นด้วย 
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 

 -  ผู้สอนยึดกระบวนพัฒนำด้วยกำรสอนด้วยเทคนิคที่หลำกหลำยเหมำะสมกับเรื่องที่เรียน 
พยำยำมยกตัวอย่ำงให้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนที่สุด นักเรียนค่อยจะเกิดควำมเข้ำใจ  ที่ง่ำยขึ้น 
ท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ในเรื่องนั้น ๆ และใช้สื่อที่มีควำมน่ำสนใจให้นักเรียนได้ศึกษำเพ่ิมเติม 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น  

 - นักเรียนเกิดควำมองค์ควำมรู้ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ และนักเรียนสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้   
อย่ำงมีควำมสุขภำยในห้องเรียน สำมำรถปฏิบัติกิจกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 

 - น ำวิธีกำรปฏิบัติของตนเองไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับคุณครูในรำยวิชำอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนำ
กระบวนกำรสอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป  
๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน บึงโขงหลงวิทยำคม สหวิทยำเขตเซกำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำยอรรถโกวิท จิตจักร  รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ระดับชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๓ 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 

  -  รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นแบบบรรยำย กระบวนกำรเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้แก่นักเรียน และ รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสำธิต ช่วยให้นักเรียนได้เกิดกำรเรียนรู้
ตำมวัตถุประสงค์ โดยกำรแสดงหรือกำรกระท ำให้ดูเป็นตัวอย่ำงพร้อม ๆ กับกำรบอก อธิบำย
พร้อม ๆ กับกำรบอก อธิบำย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ นักเรียนจะเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรสังเกต
กระบวนกำรขั้นตอน กำรสำธิตนั้น ๆ แล้วให้นักเรียน ซักถำม อภิปรำย และสรุปกำรเรียนรู้ที่ได้
จำกกำรสำธิต 
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - สำมำรถใช้จินตนำกำรมองปัญหำด้วยควำมคิดเชิงนำมธรรม 
 - มีทักษะพ้ืนฐำนในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

  - มีทักษะในกำรคิดแก้ปัญหำ คิดอย่ำงเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สำมำรถค้นหำข้อมูล 
หรือสำรสนเทศในกำรแก้ปัญหำและประยุกต์ใช้งำนได้ 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 - นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกำรแก้ปัญหำ 
 -  นักเรียนเกิดทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ และท ำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอน 
 - รู้จักและเข้ำใจกำรท ำงำนของไมโครบิต และประยุกต์ใช้งำนต่อไปได้ 
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 

  - สร้ำงทักษะพ้ืนฐำนให้นักเรียนสำมำรถน ำไปใช้ได้กับทุกสถำนกำรณ์ในกำรด ำรงชีวิต 
เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐำนในกำรเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือนักวิทยำศำสตร์คอมพิวเตอร์ และมีทักษะ
กำรคิดที่ถูกใช้ในกำรท ำควำมเข้ำใจปัญหำ และสำมำรถสร้ำงแนวทำงกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็น
ระบบ 
๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน หนองหิ้งพิทยำ  สหวิทยำเขต เซกำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำงสำวมะลิวรรณ ระหูภำ  รำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 

-  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยมีกิจกรรมเป็นฐำน (Activity-Based Learning) เป็นกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่ให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงผ่ำนกิจกรรมและมีบทบำทในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วยตนเอง โดยเน้น
ให้นักเรียนรู้จักคิดวิเครำะห์ และเรียนรู้จำกกิจกรรมที่ได้ท ำจริง และเปิดโอกำสให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์และกำรร่วมมือกัน 
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 

-  กระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีโอกำสศึกษำด้วยตนเองโดยเลือก ตัดสินใจ ลงมือ
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบกำรณ์ตรง แก้ปัญหำในชีวิตจริงผ่ำนกำรวำงแผนออกแบบ ประเมินผล 
และน ำเสนอผลงำนร่วมกันเพ่ือให้นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำหรือสนองควำมต้องกำรโดยสร้ำง
ชิ้นงำนหรือวิธีกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 -  ท ำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบผ่ำนกระบวนกำรออกแบบเชิง 
  วิศวกรรม ผ่ำนกำรคิดวิเครำะห์ ลงมือแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ปัญหำที่เชื่อมโยงกับ 
  ชีวิตจริง (Real-world problems) นักเรียนแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมตำมเงื่อนไข 
และใช้ทรัพยำกรที่มีด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 -  ใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning เป็นกำรให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
  ในลักษณะของกำรศึกษำ ส ำรวจ ค้นคว้ำ ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นโดยมีกระบวนกำร
จัดกำร 
  เรียนรู้ คือ ผู้สอนก ำหนดขอบเขตของโครงงำนอย่ำงกว้ำง ๆ ให้สอดคล้องกับรำยวิชำ  
สภำพปัญหำหรือควำมถนัดของนักเรียน และให้นักเรียนออกแบบโครงงำนร่วมกันเพ่ือน ำไปสู่กำร
เขียนเค้ำโครงและลงมือปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้ในเค้ำโครง นักเรียนสรุปผ่ำนกำรเขียนรำยงำน
และมีกำรประเมินโครงงำน 
๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน โสกก่ำมวิทยำ  สหวิทยำเขต เซกำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำงสำววรรณภำ ภูมิโคตร รำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๒ 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -  กำรจัดกำรเรียนรู้โดยมีกิจกรรมเป็นฐำน (Activity-Based Learning) เป็นกำรเรียนรู้
ต่ำง ๆ ที่ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงผ่ำนกิจกรรมและมีบทบำทในกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง โดยเน้นให้นักเรียนรู้จักคิดวิเครำะห์ และเรียนรู้จำกกิจกรรมที่ได้ท ำจริง และเปิดโอกำสให้ 
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์และกำรร่วมมือกัน 
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -  กระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีโอกำสศึกษำด้วยตนเองโดยเลือก 
ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสบกำรณ์ตรง แก้ปัญหำในชีวิตจริงผ่ำนกำรวำงแผน
ออกแบบ ประเมินผล และน ำเสนอผลงำนร่วมกันเพ่ือให้นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำหรือสนอง
ควำมต้องกำรโดยสร้ำงชิ้นงำนหรือวิธีกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
 - ท ำให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบผ่ำนกระบวนกำรออกแบบเชิง 
วิศวกรรม ผ่ำนกำรคิดวิเครำะห์ ลงมือแก้ปัญหำจำกสถำนกำรณ์ปัญหำที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
(Real-world problems) นักเรียนแก้ปัญหำได้อย่ำงเหมำะสมตำมเงื่อนไข และ 
  ใช้ทรัพยำกรที่มีด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 

-  ใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-Based Learning) เป็นกำรให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
จริงในลักษณะของกำรศึกษำ ส ำรวจ ค้นคว้ำ ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้นโดยมีกระบวนกำรจัดกำร 
เรียนรู้ คือ ผู้สอนก ำหนดขอบเขตของโครงงำนอย่ำงกว้ำง ๆ ให้สอดคล้องกับรำยวิชำ  
สภำพปัญหำหรือควำมถนัดของนักเรียน และให้นักเรียนออกแบบโครงงำนร่วมกันเพ่ือน ำไปสู่กำร
เขียนเค้ำโครงและลงมือปฏิบัติตำมแผนที่วำงไว้ในเค้ำโครง นักเรียนสรุปผ่ำนกำรเขียน รำยงำน
และมีกำรประเมินโครงงำน 
๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน ท่ำดอกค ำวิทยำคม  สหวิทยำเขต เซกำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำงชณิฏตำ  เดิมท ำรัมย์   รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ 
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
  -  กำรใช้สื่อและแหล่งข้อมูลน ำแนวคิดเชิงนำมธรรมและขั้นตอนกำรแก้ปัญหำ ไป
ประยุกต์ใช้ในกำรเขียนโปรแกรม และกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง  
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - กำรน ำเอำกระบวนกำรสอนกำรเรียนรู้ในรำยวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ไปบรูณนำกำรกับ 
รำยวิชำอ่ืน และมีกำรท ำ PLC ในระดับชั้นเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำง ๆ ไปด้วย 
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น 
  -  นักเรียนได้ใช้ทักษะกำรคิดเชิงค ำนวณสำมำรถคดิ วิเครำะห์ แก้ปัญหำ อย่ำงเป็น
ขั้นตอน และเป็นระบบ สำมำรถค้นหำข้อมูล หรือสำรสนเทศ ประเมิน จัดกำร วิเครำะห์ 
สังเครำะห์ และน ำสำรสนเทศไปใช้ในกำรแก้ปัญหำประยุกต์ใช้ควำมรู้ในกำรแก้ปัญหำในชีวิตจริง
และท ำงำนร่วมกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงปลอดภัย รู้เท่ำ
ทัน มีควำมรับผิดชอบ มีจริยธรรม   
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 -  กำรนิเทศติดตำม กำรประเมินผลและกำรปรับปรุงวิธีกำร รูปแบบกำรสอนตำมผลกำร 
ประเมิน 
 ๖.  แนบรูปภำพกำรด ำเนินงำน (จ ำนวนไม่เกิน ๒ ภำพ) 
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมโครงกำรนิเทศ ติดตำมกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ  

โรงเรียน เจ็ดสีวิทยำคำร สหวิทยำเขต เซกำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
๑.  ชื่อผู้สอน นำยชัยยำ ตำมชัย  รำยวิชำ วิทยำกำรค ำนวณ  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2     
๒.  รูปแบบ/เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 - กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำกำรค ำนวณ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2  
หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงค ำนวณ เรื่อง กำรแก้ปัญหำโดยใช้แนวคิดเชิงค ำนวณ ตัวอย่ำงเชิงปัญหำ
เช่น กำรวำดรูปเชิงเลขำคณิต กำรเข้ำแถวตำมล ำดับควำมสูงให้เร็วที่สุด จัดเรียงเสื้อผ้ำให้ได้ง่ำย
ที่สุด 
๓.  กระบวนกำรพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
 -  ครูผู้สอนแสดงตัวอย่ำงแล้วให้นักเรียนลองปฏิบัติตำมจนเกิดทักษะ มีควำมเข้ำใจ แล้ว
จึงให้เขียนฟังก์ชันเอง นักเรียนจะเกิดควำมท้ำทำยและรู้สึกสนุกในกำรเรียนกำรสอน  
๔.  ผลของวิธีปฏิบัติที่ดี/ควำมส ำเร็จของผลงำนที่เกิดขึ้น  
 -   นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องแนวคิดเชิงค ำนวณ และนักเรียนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจกำรแก้ปัญหำโดยใช้แนวคิดเชิงค ำนวณ       
๕.  กำรต่อยอดพัฒนำวิธีปฏิบัติที่ดี 
 -  ส ำหรับกำรต่อยอดครูผู้สอนสำมำรถน ำวิธีกำรนี้ไปใช้ส ำหรับเนื้อหำอ่ืน หรือประยุกต์
กับวิชำที่มีกำรลงมือปฏิบัติจริงได้ตำมควำมเหมำะสม และให้เกิดประโยชน์กับสูงสุดกับนักเรียน 
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คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
และกำรออกแบบเทคโนโลยี ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
สหวิทยำเขตโซ่พิสัย – ปำกคำด 
 1. นำยปริญญำ ศรีโบรำณ   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยำคม 

  2. นำยภวิษ ขุนใหญ่   โรงเรียนโพนทองประชำสรรค์ 
 3. นำยชำตรี  พะยิ   โรงเรียนศรีชมภูวิทยำ 
 4. นำยอธิวัฒน์ รัตน์สีวอ  โรงเรียนโนนค ำพิทยำคม 
 5. นำยพชร  ค ำมีทอง   โรงเรียนปำกคำดพิทยำคม 
 6. นำงสำวสุดำรัตน์  ทิรำชรัตน์  โรงเรียนหนองยองพิทยำคมรัชมังคลำภิเษก 
 7. นำงสำวอนุสรำ  รัตนภูมี  โรงเรียนสมสนุกพิทยำคม 
 
สหวิทยำเขตบึงกำฬ 
 1. นำยแสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์ โรงเรียนบึงกำฬ 
 2. นำยวิเชียร  แวดล้อม   โรงเรียนนำสวรรค์พิทยำคม 
 3. นำยเอกพล สระแก้ว   โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยำนุสรณ์ 
 4. นำยคมกริช  พรมสุวรรณ์  โรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 
 5. นำยนำถดนัย  โชติจ ำรัส  โรงเรียนหนองเข็งวิทยำคม 
 
สหวิทยำเขตศรีพรเจริญ 

  1. นำงวณิดำ  ศรีตำแสน   โรงเรียนพรเจริญวิทยำ 
 2. นำยธรรมรักษ์ เทศำรินทร์  โรงเรียนศรีวิไลวิทยำ 

  3. นำงสำววัชรีภรณ์  แสงจนัทร์  โรงเรียนภูทอกวิทยำ 
  4. นำยวัษพล โยโพธิ ์   โรงเรียนประชำนิมิตพิทยำนุกูล 

 5. นำงสำวนุชจิรำ ศรีสุภำ   โรงเรียนหนองหัวช้ำงวิทยำ 
 6. นำงสำวพรนับพัน หรรษำ  โรงเรียนศรีส ำรำญวิทยำคม 
 
สหวิทยำเขตเซกำ 

1. นำยพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์  โรงเรียนเซกำ 
2. นำยสัตตบุษย์ โพธิรุท   โรงเรียนเหล่ำคำมพิทยำคมรัชมังคลำภิเษก 
3. นำยอรรถโกวิท จิตจักร  โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยำคม 

          4. นำงสำวมะลิวรรณ ระหูภำ  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยำ 
          5. นำงสำววรรณภำ ภูมิโคตร  โรงเรียนโสกก่ำมวิทยำ 

6. นำงชณิฏตำ เดิมท ำรัมย์  โรงเรียนท่ำดอกค ำวิทยำคม 
7. นำยชัยยำ ตำมชัย   โรงเรียนเจ็ดสีวิทยำคำร 
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คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ 
และกำรออกแบบเทคโนโลยี ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำบึงกำฬ 

 
1. นำยสุรสิทธิ์ สิทธิอมร     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงกำฬ  
2. นำยอดุลย์ พรมวัง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปำกคำดพิทยำคม 
3. นำยโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเซกำ 
4. นำยชวนะ ทวีอุทิศ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยำคม 
5. นำยอำทิตย์ อัมไพ    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนหนองยองพิทยำคม   

   รัชมังคลำภิเษก 
6. นำยเดชำ แสงจันทร์     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 
7. นำยกิตติชัย จันทกอง     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบึงกำฬ 
8. นำยวุฒิไกร ค ำแฝง     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนปำกคำดพิทยำคม 
9. นำยชัยฤทธิ์ ภูอ่ำว     รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบุ่งคล้ำนคร 
10. นำงสำววำสนำ มำตุลกุล    ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
11. นำงรัชนีกร ผิวสว่ำง     ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
12. ว่ำที่ ร.ต. หญิง จันทร์เพ็ญ ศรีเสถียร   ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
13. นำยธีรนันท์ วัฒนกำรกุล    ครูโรงเรียนหนองยองพิทยำคม  

   รัชมังคลำภิเษก 
14. นำงสำวอมรรัตน์ ทองแดง    ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
15. นำงสำวนวิยำ เนำว์แก้งใหม่    ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
16. นำยสุริยำวุธ ดวงคำน้อย    ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
17. นำงสำวฐิติกำญจน์ สีพำ    ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
18. นำยธนำกร สุดสูง     ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
19. นำงสำวมทิุตำ ผำนะวงศ์    ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
20. นำยชูวิทย์ ธรรมจิตร    ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
21. นำยรณชัย สุไชยสิทธิ์    ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
22. นำยจุมพล กมลธรรม    ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
23. นำยฤทธิพร ศิริปะกะ    ครูโรงเรียนบึงกำฬ 
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