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ช่ือผลงาน  PLEARN Coding เพื่อพฒันาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  
ผู้เสนอผลงาน นางจันทร์ทิพย์ รกัสม 
หน่วยงาน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  
 
1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมท่ีนำเสนอ 
 เนื่องจากโลกยุคดิจทิัลและเทคโนโลยเีติบโตรวดเร็ว เข้ามามบีทบาทมากในชีวิตประจำวันของทกุคน การเรียน
โค้ดด้ิง (Coding) จงึจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหมก่้าวให้ทันโลก ดังนั้น Coding คือความจำเป็นทางด้านการศึกษาไทย เพื่อ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  ในอนาคตอันใกล้ Coding จะไม่ใช่แค่ทางเลือกของผู้สนใจเทคโนโลยเีท่านั้น แต่ได้เข้า
ไปอยู่ในองค์ประกอบต่าง ๆ ในการใช้ชีวิต และสร้างธุรกจิในอนาคต เพราะเป็นพื้นฐานของความเข้าใจกระบวนการคิด 
และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ซึง่จะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ ทั้งความเข้าใจทั้งด้านหุ่นยนต์, IoT, Machine 
Learning หรือปญัญาประดิษฐ์ในอนาคต กระบวนการเรียนรู้ที่ดีทีสุ่ด คือการกระตุ้นใหเ้กิดความกระหายใคร่รู้แบบ
สาระบันเทิง (Edutainment) และการเล่น (Gamification) ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจ (Curiosity) เปิดโอกาสให้
เยาวชนนําความรู้มาผนวกกบัความคิดสร้างสรรค์ ความสนกุ การแข่งขัน ซึ่งจะทําใหเ้กิดทัง้ความภาคภูมิใจและอยาก
พัฒนาด้วยตนเองต่อไป เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างหัวใจของการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ทีผ่่านมาพบว่าผู้เรียนยังขาดทักษะการคิดเชิงระบบ ขาดการบูรณาการทาง
ความคิดในการคิดสร้างสรรค์ เพื่อการคิดค้นนวัตกรรม หรือช้ินงานใหม่ด้วยตนเองครูผูส้อนจึงเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ 
PLEARN CODING เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงระบบ และการคิดเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งใช้วิธีการจัดการเรียนรูส้ะเต็มศึกษา ใช้
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกม และการปฏิบัตจิริง Coding by Playing and Learning ในการพฒันาผูเ้รียนให้เข้าใจและ
ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ จะช่วยพัฒนาทกัษะกระบวนการคิดและ
ส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถนำความรู้มาบูรณาการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ได้ด้วยตนเอง 
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพือ่ใหผู้้เรียนสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างงา่ยในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรห์รือ
วิทยาศาสตร์ เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
 2. เพือ่พัฒนาทักษะผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดวิจารณญาณ และแก้ปญัหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
 
3. กระบวนการดำเนินงาน 
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 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 1. ระบุปญัหา 
 ทำความเข้าใจปญัหาหรือความท้าทาย วิเคราะหเ์งื่อนไขหรอืข้อจำกัดของสถานการณ์ปัญหา หรือความ
ต้องการ เพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การสรา้งช้ินงานหรอืวิธีการในการแกป้ัญหา  

1.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการของนกัเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและบรบิทของโรงเรียน 
1.2 วิเคราะหห์ลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 การออกแบบและเทคโนโลยี  

 2. ศึกษาแนวคิด 

ระบุปัญหา 

ศึกษาแนวคิด 

พิชิตวิธีการ 

ดำเนินงานตามแผน 

ผิดพลาด
ต้องแก้ไข 

ผลสำเร็จใหม่ต้องโชว์ 

YES 

NO 

PLEARN coding 
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 รวบรวมข้อมูล และแนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัแนวทางการแก้ปญัหาและประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจำกัด 
ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 การออกแบบและเทคโนโลย ี
     
 3. พิชิตวิธีการ 
 การประยุกต์ใช้ข้อมลูและแนวคิดที่เกี่ยวข้องเพือ่การออกแบบช้ินงานหรือวิธีการในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึง
ทรัพยากร ข้อจำกัดและเงื่อนไขตามสถานการณ์ที่กำหนด 
 เลือกวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยใช้เทคนิค Play and Learn (PLEARN Coding) 
 4. ดำเนินงานตามแผน 
 กำหนดลำดับข้ันตอนของการสร้างช้ินงานหรอืวิธีการ แล้วลงมือสร้างช้ินงานหรือพัฒนาวิธีการเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหา 
    4.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรูส้ะเตม็ศึกษา เทคนิค Play and Learn ดังนี ้
           - เขียนโปรแกรมกระดาษกราฟ (Graph Paper Programming) 
   - เขียนโปรแกรมผ่านเกม(Hour of Code) 
      - โครงสร้างการเขียนโปรแกรม 
   - ออกแบบการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน 
   - เขียนโปรแกรมอย่างง่ายสิง่ของรอบตัวเรา(Coding Around You) 
    4.2 นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อสมาชิกในกลุม่ที่ทำ PLC 
    4.3 วิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู ้
    4.4 สังเคราะหก์ารวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ ปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรู ้
 5. ผิดพลาดต้องแก้ไข 
 ทดสอบและประเมินการใช้งานของช้ินงานหรอืวิธีการ โดยผลที่ได้อาจนำมาใช้ในการปรับปรงุและพฒันาใหม้ี
ประสิทธิภาพในการแกป้ัญหาได้อย่างเหมาะสมที่สุด 
    5.1 นำแผนการจัดการเรียนรูสู้่ช้ันเรียน 
    5.2 ผู้เช่ียวชาญ และสมาชิกในกลุ่ม PLC สังเกตการสอนโดยใช้แบบบันทึกการนเิทศภายในกิจกรรมการ
สังเกตช้ันเรียน และแจ้งผลการประเมินการสังเกตการสอน เกณฑ์การปฏิบัติได้รอ้ยละ 90 ข้ึนไป ระดับคุณภาพดีมาก
ปฏิบัติได้ร้อยละ 80-89 ข้ึนไป ระดับคุณภาพดี ปฏิบัติได้ ร้อยละ 70-79 ข้ึนไป ระดับคุณภาพพอใช้ ปฏิบัติได้ต่ำกว่า
ร้อยละ 70 ระดบัคุณภาพปรบัปรุง 
    5.3 วิพากษ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
    5.4 ปรับปรุง พฒันาแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อดำเนินการรอบต่อไป    
 6. ผลสำเร็จใหม่ต้องโชว์ 
 นำเสนอแนวคิดและข้ันตอนการแกป้ัญหาของการสร้างช้ินงานหรือการพฒันาวิธีการ ให้ผูอ้ื่นเข้าใจและได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาต่อไป  
    6.1 จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน  
    6.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
4. ผลการดำเนินงาน/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ไดร้ับ 
 4.1 นักเรียนสามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตรห์รอืวิทยาศาสตร์ 
เพื่อพฒันาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบได ้ร้อยละ 100 
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 4.2 นักเรียนมทีักษะผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 ด้านการคิดวิจารณญาณ และแก้ปญัหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) อยู่ในระดับ ดีข้ึนไป ร้อยละ 84.37 
ระดับปานกลาง ถึง ดี ร้อยละ 15.63 สรปุผลการประเมินผา่นเกณฑ์ ร้อยละ 100  
 4.3 นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมสิง่ของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปใช้ได้จริง เช่น ฟารม์เห็ด
อัตโนมัติ ระบบรดน้ำถ่ัวงอกอัตโนมัติ ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ เป็นต้น 
 แสดงใหเ้ห็นว่าการพัฒนาผู้เรียนใหส้ามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายแกป้ัญหาทางคณิตศาสตร์
หรือวิทยาศาสตร์ เพือ่พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และพฒันาทักษะในศตวรรษที่ 21 คิดวิจารณญาณ และ
แก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)  
ด้วยกิจกรรม PLEARN Coding บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
5. ปัจจัยความสำเร็จ 
 5.1 บุคคลที่มสี่วนร่วมในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ประสบผลสำเรจ็ คือ ผู้บริหารโรงเรียนที่มกีารสนับสนุน
และสง่เสรมิใหจ้ัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครผูู้สอน นักเรียน ผู้ปกครองและเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนชุมชน ผู้ปกครอง ที่ให้
ความร่วมมือในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
 5.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน    คน หลังจากไดร้ับการพัฒนาทักษะการ Coding และทกัษะ
ศตวรรษที่ 21 ด้วยกิจกรรม PLEARN Coding แล้วทำให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์ 
 5.3 นักเรียนผ่านเกณฑ์ รอ้ยละ 100 เป็นที่น่าพึงพอใจ นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการเขียนโค้ด และ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เตรียมพร้อมรบัการเปลี่ยนแปลง สามารถวิเคราะห์ปญัหา เลือกวิธีแก้ปญัหา ออกแบบการ
แก้ปัญหา และสร้างช้ินงานเพื่อแกป้ัญหาสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทำให้นกัเรียนมีความสุขในการเรียนรู ้
6. บทเรียนท่ีได้รับ 
 6.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ว21104 วิทยาการคำนวณ ผ่านเกณฑ์ 
 6.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทกัษะในศตวรรษที่ 21  
7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลท่ีได้รับ 
 7.1 นิทรรศการงาน ชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพ : นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่การพฒันาผูเ้รียนอย่างยั่งยืน 
กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ะเตม็ศึกษาโดยใช้บอร์ด KidBright  
 7.2 นิทรรศการเปิดบ้านวิเชียร 2  
 7.3 วิทยากร Coding 
 7.4 ร่วมกจิกรรมการประกวดโครงการ KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” 
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผ่านเข้ารอบที่ 2  
   


