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พัฒนาทักษะของผู้เรียนให้ด ารงชวีิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑
สร้างความรู้ ความเข้าใจ  และส่งเสรมิทักษะขัน้พื้นฐานในการน าเทคโนโลยีไป
สร้างนวัตกรรมอย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพือ่ตอบสนองต่อโมเดลการพัฒนา
ประเทศและเป็นการเตรียมเยาวชน ให้เป็นพลเมืองทีม่ีความพร้อมในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

แนวคิดหลักสูตรเทคโนโลยี



เปลี่ยนเป้าหมายและจุดเน้นจากการเป็นผู้ใช้ เป็นผู้สร้างเทคโนโลยี

วิทยาการค านวณ
• มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็น

ขั้นตอน 
• สร้างทางเลือกในการตัดสินใจ น าสารสนเทศไปใช้ใน

การแก้ปัญหา 
• ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณเพื่อแก้ปัญหา

ในชีวิตจริง

• ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างปลอดภัย และมีจริยธรรม

การออกแบบและเทคโนโลยี
• เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตใน

สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
• ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหา
• ฝึกทักษะการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ เพ่ือการพัฒนา
เทคโนโลยดี้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

• ใช้วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย  

เป้าหมายและจุดเน้น



แบ่งเนื้อหลักที่สอดคล้องกับเป้าหมาย

วิทยาการค านวณ  แบ่งเป็น ๓ กลุ่มความรู้ ได้แก่ 
๑. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer 

Science: CS)  
๒. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information Communication 
Technology: ICT)  

๓. การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy: DL)

การออกแบบและเทคโนโลยี แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม
ความรู้ ได้แก่ 

๑. ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge of 
Technology) 

๒. กระบวนการ (Process)

๓. ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน (Technical 
Knowledge and Skills)

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม



เรียนรู้และท าความเข้าใจ
เทคโนโลยีใน ๕ ประเด็นได้แก่  
ธรรมชาติของเทคโนโลยี  ระบบ
ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี  ความสัมพันธ์
ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น
และผลกระทบของเทคโนโลยี

ลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการ
ออกแบบ (design process) เพื่อฝึก
ทักษะการวางแผนการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอน  กระบวนการคิด การท างาน
เป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์

เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพ้ืนฐานเฉพาะด้านอย่างถูกต้องและปลอดภัย เช่น วัสดุ อุปกรณ์ กลไก 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม

มาตรฐาน ว ๔.๑  การออกแบบและเทคโนโลยี



รวบรวมข้อมูล ประมวลผล 
ประเมินผล น าเสนอข้อมูลหรือ
สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
ค้นหาข้อมูลและแสวงหาความรู้บน
อินเทอร์เน็ต 
การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างปลอดภัย  รู้เท่าทันสื่อ นวัตกรรม
และผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารต่อการ
ด าเนินชีวิต อาชีพ สังคม และ
วัฒนธรรม

แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน หรือ
บูรณาการกับวิชาอื่น พัฒนาแอพพลิเคชันหรือพัฒนาโครงงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง

เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรู้การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

มาตรฐาน ว ๔.๒  วิทยาการค านวณ



เทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ฉบับปรับปรุง 2560
สาระ และ
มาตรฐาน

แบ่งเป็น 2 สาระ 
• สาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง 2.1
• สาระที่ 3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง 3.1

มี 1 สาระ ได้แก่ 
• สาระที่ 4 เทคโนโลยี 2 มาตรฐาน

 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 4.1 

 วิทยาการค านวณ
มาตรฐาน ว 4.2

ตัวชี้วัด 69 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น
ประถมศึกษา 34 ตัวชี้วัด
มัธยมศึกษา 35 ตัวชี้วัด

64 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น
ประถมศึกษา 28 ตัวชี้วัด
มัธยมศึกษา 36 ตัวชี้วัด

การเปล่ียนแปลงจากการงานอาชีพฯ เป็นวิทยาศาสตร์



การก าหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ หรือสมรรถนะปลายทางของผู้เรียน

 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหา หรือการท างานที่พบ
ในชีวิตจริง (CS: ม.๒)

 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่
จ าเป็นภายใต้เง่ือนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ น าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่น
เข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการท างานและ
ด าเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน (DT: ม.๓)

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม



เพิ่มเนื้อหาที่ทันสมัย และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

 เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Internet of things: IOT เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไป
ใช้พัฒนาเทคโนโลยี และใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (CS: ม.๓)

 เพิ่มเนื้อหาเรื่องการรู้ข้อมูล (Data Literacy) เพื่อให้ผู้เรียนฝึกประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  วิเคราะห์สื่อ และใช้ข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน (CS: ม.๒)

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม



เน้นการลงมือปฏิบัติ การคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เช่น ค านวณจ านวนกระเบ้ืองที่ต้องการปูใน
บ่อเลี้ยงปลาขนาดต่าง ๆ (CS: ม.๑)

 พัฒนาแอพพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ เช่น ระบบรดน้ า
อัตโนมัติ การผันเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย (CS: ม.๓)

 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น
ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอผลการ
แก้ปัญหา (DT: ม.๓)

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในภาพรวม



กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

วิศวกร คือ ผู้ที่ประยุกต์ความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ 
โดยการคิดค้น การออกแบบ การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมให้
เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของมนุษย์

Source: https://www.dek-d.com/board/view/3685986/



กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

วิศวกร คือ ผู้ที่ประยุกต์ความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ 
โดยการคิดค้น การออกแบบ การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมให้
เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของมนุษย์

Source: https://www.dek-d.com/board/view/3685986/



วิทยาการค านวณ (computing science)

“วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยประกอบด้วย การก าหนดปัญหา 
การวิเคราะห์ การค านวณ  การสังเคราะห์ และการใช้เครื่องมือทางไอที วิทยาการข้อมูล และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือแก้ปัญหาใด ๆ รวมทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวัน”



วิทยาการค านวณ (computing science)





การพิจารณารายละเอียดที่
ส าคัญของปัญหา แยกแยะ
สาระส าคัญออกจากส่วนท่ีไม่ส าคัญ 
เพื่อจัดการกับรูปแบบหรือลักษณะเฉพาะ
ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหา

การพิจารณาหรือหารูปแบบ แนวโน้มและ
ลักษณะทั่วไปของข้อมูลหรืปัญหา เคยพบ

ปัญหาลักษณะนี้มาก่อนหรือไม่ หาก
มีรูปแบบของปัญหาที่คล้ายกัน

สามารถน าวิธีการแก้ปัญหา
นั้นมาประยุกต์ใช้

การพิจารณาและแบ่งปัญหาหรืองาน
ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยๆ 
เพื่อให้จัดการกับปัญหาได้
ง่ายขึ้น 

การออกแบบแนวทางการแก้
ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยมี

ล าดับของค าสั่งหรือวิธีการที่ชัดเจน
ที่คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติตามได้

การแบ่งปัญหา
ใหญ่ออกเป็น

ปัญหาหรืองานย่อย
(decomposition) 

การพิจารณา
รูปแบบของปัญหา
หรือวิธีการแก้ปัญหา
(pattern recognition) 

การพิจารณา
สาระส าคัญของปัญหา

(abstraction)

การออกแบบ
อัลกอริทึม
(algorithms) 

การคิดเชิงค านวณ (computational thinking)



การคิดเชิงค านวณ (computational thinking)

Source: ผนวกเดช สุวรรณททัต. เอกสารบรรยายเรื่อง Computational Thinking. โครงการอบรม
วิทยากรแกนน าวิทยาการค านวณ สสวท. วันที่ 2 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ.



การคิดเชิงค านวณ (computational thinking)



การคิดเชิงค านวณ (computational thinking)



การคิดเชิงค านวณ (computational thinking)



การคิดเชิงค านวณ (computational thinking)



การคิดเชิงค านวณ (computational thinking)



การคิดเชิงค านวณ (computational thinking)



การคิดเชิงค านวณ (computational thinking)



การคิดเชิงค านวณ (computational thinking)

แล้วใครบ้างที่ต้องใช้ 
computational thinking?? 

โปรแกรมเมอร์อย่างผมเท่านั้น??



การคิดเชิงค านวณ (computational thinking)

Master Chef กับ 
computational thinking

ท าอาหาร 3 ชนิด (จานเรียกน้ าย่อย  จานหลัก และของหวาน)  โดยใช้
วัตถุดิบหลักที่ก าหนดให้ และจัดจานให้สวยงามภายในเวลา 45 นาที
โดยทีมงานประกอบด้วย master chef 1 คน และผู้ช่วยอีก 2 คน

Pattern 
recognition

Abstraction AlgorithmDecomposition



กลุ่มเนื้อหา ประถมศึกษาปีที่ ๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ มัธยมศึกษาปีที่ ๔

การรู้เท่าทันดิจิทัล
(digital literacy)

• ความปลอดภัยและ
มารยาทในการใช้
งาน

• ข่าวลวง • ภัยคุกคามออนไลน์
• การตั้งรหัสผ่านให้

ปลอดภัย

• เข้าใยแนวโน้ม
เทคโนโลยี

• ผลกระทบ (พิษภัย
ละโอกาส)

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

• การสร้างสรรค์ • ข้อมูลใน
ชีวิตประจ าวัน

• การค้นหาความรู้
ออนไลน์

• ข้อมูลปฐมภูมิ • ข้อมูลทุติยภูมิ

วิทยาการคอมพิวเตอร์
(computer
science)

• Unplugged
computer 
science

• Unplugged
• Blocked 

programming

• ใช้ภาษาโปรแกรม
จริง

• เน้นความคิด ไม่เน้น
ไวยากรณ์

• สร้างโครงงาน
• บูรณาการวิชาอื่น

กรอบเน้ือหาวิทยาการค านวณ



ป.๓/๒  เขียนโปรแกรม
อย่างง่าย โดยใช้
ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และ
ตรวจหาข้อผิดพลาด
ของโปรแกรม

ป.๖/๒  ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมอย่าง
ง่ายเพื่อแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ตรวจหา
ข้อผิดพลาดของ
โปรแกรมและแก้ไข

ม.๓/๑  พัฒนา
แอพพลิเคชันที่มี
การบูรณาการกับวิชา
อื่นอย่างสร้างสรรค์

ม.๕/๑  รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล และใช้
ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
สื่อดิจิทัล เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการ
แก้ปัญหา หรือเพิ่ม
มูลค่าให้กับบริการ หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิต
จริงอย่างสร้างสรรค์

ตัวอย่างตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

ป.๓

ป.๖

ม.๓

ม.๕



เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค านวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรู้การท างาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม : วิทยาการค านวณ



เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และส่ิงแวดล้อม

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรม : การออกแบบและเทคโนโลยี



กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

วิศวกร คือ ผู้ที่ประยุกต์ความรูท้างด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ 
โดยการคิดค้น การออกแบบ การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมให้
เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของมนุษย์

Source: https://www.dek-d.com/board/view/3685986/



ที่มา : https://pantip.com/topic/31177539 https://travel.mthai.com/blog/184133.html

สถานการณ์
เด็กจ านวน 5 คน เข้าไปเที่ยวภายในถ้ า ขณะเที่ยวในถ้ าเกิดแผ่นดินไหว 
ท าให้ภายในถ้ าถล่ม เด็กตกใจ จึงแยกกันหนีภายในถ้ า 



Engineering design process and 
computational thinking



ส ารวจสภาพแวดล้อม สืบค้นเทคโนโลยี
ออกแบบวิธีการ

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติการกู้ภัย



ส ารวจสภาพแวดล้อม

ส ารวจสภาพภายในถ้ า

ค้นหาต าแหน่งที่อยู่ของเด็ก

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่
จ าเป็น ฯลฯ

สืบค้นเทคโนโลยี

สืบค้นเทคโนโลยีที่ใช้
ส ารวจ/กู้ภัย

วิเคราะห์กลไกล การท างาน

วิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย 
และผลกระทบ

ออกแบบวิธีการ
ช่วยเหลือ

สร้างเส้นทางใน
การช่วยเหลือเด็ก
ที่เหมาะสมที่สุด

เลือกเทคโนโลยีใน
การช่วยเหลือที่เหมาะสม/

ออกแบบและสร้าง
อุปกรณ์กู้ภัย

ความเป็นไปได้ และความ
เหมาะสม

ปฏิบัติการกู้ภัย

ลงมือปฏิบัตเิพื่อช่วยเหลือเด็ก

ประเมินผล



Engineering design process and 
computational thinking

ส ารวจ
สภาพแวดล้อม

สืบค้นเทคโนโลยี
ออกแบบวิธีการ

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติการกู้ภัย



Engineering design process and 
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ส ารวจ
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สืบค้นเทคโนโลยี
ออกแบบวิธีการ

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติการกู้ภัย



Engineering design process and 
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ส ารวจ
สภาพแวดล้อม

สืบค้นเทคโนโลยี
ออกแบบวิธีการ

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติการกู้ภัย



Engineering design process and 
computational thinking

ส ารวจ
สภาพแวดล้อม

สืบค้นเทคโนโลยี
ออกแบบวิธีการ

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติการกู้ภัย



Engineering design process and 
computational thinking

ส ารวจ
สภาพแวดล้อม

สืบค้นเทคโนโลยี
ออกแบบวิธีการ

ช่วยเหลือ
ปฏิบัติการกู้ภัย



หลักการบริหารจัดการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  
เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑



หลักการบริหารจัดการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑



หลักการบริหารจัดการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน  
เรื่องการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑



หลักการบริหารจัดการตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่องปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๖๐

ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คำสั่ง922_2561 ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน.pdf


การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี
โดยศึกษานิเทศก์ผู้น าการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี

ดร.เขมวดี พงศานนท์
รักษาการผู้อ านวยการสาขาเทคโนโลยี สสวท.

การประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพนูศักยภาพศกึษานเิทศก์ผู้น าการจัดการเรียนรูส้าระเทคโนโลยี
วันที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๖๑  ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท ๕



ศึกษานิเทศก์ผู้น าการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี

คือใคร

ต้องรู้อะไร

ต้องท าอะไร

อะไรที่ยังอยากรู้
เพื่อเป็นผู้น า



ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีในชั้นเรียน

นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี

แนะน าครูเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีและ
การน าไปใช้ในโรงเรียน

ช่วยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีในพื้นที่

จัดการอบรมขยายผลการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีในชั้นเรียน

ศึกษานิเทศก์ผู้น าการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยี



เขตพื้นที่การศกึษา

การขยายผลโดยศึกษานิเทศก์ผู้น าฯ

หลักสูตรอบรม

ครูผู้น าฯ

การอบรมขยายผล

ศึกษานิเทศก์
ผู้น าฯ

การนิเทศติดตาม 
และสร้างชุมชนการเรียนรู้

รายงานผล







แหล่งข้อมูล

•https://csunplugged.org/en/
•https://barefootcas.org.uk/
•https://studio.code.org
•http://oho.ipst.ac.th/
•Facebook สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
•Facebook   IPST Thailand

https://csunplugged.org/en/
https://barefootcas.org.uk/
https://studio.code.org/
http://oho.ipst.ac.th/


Q & A


