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สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมการสอน

ภาษาคอมพวิเตอร์ (Coding) บรรจุเป็นนโยบายเร่งด่วน ข้อ 7. ของรฐับาล 

โดยให้มกีารเรยีนต้ังแต่ระดับประถมศึกษา เน้นการปพูืน้ฐานกระบวนการคดิ 

ของนกัเรยีน เพือ่สร้างนกัวจัิยใหม่และนวตักร โดยเฉพาะในปัจจุบันระบบ

การให้บริการการศึกษาท่ัวโลกให้ความส�าคัญต่อการสอนเรื่องเทคโนโลยี

ในโรงเรียนเป็นอย่างมาก

การจัดการเรียนวิชาวิทยาการค�านวณ หรือ Coding เป็นเรื่องที่

ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน เป็นส่ิงท่ีไม่ง่ายท่ีจะท�าให้ผูบ้รหิารสถานศึกษา คณุครู 

และผูป้กครอง เข้าใจเรือ่งนีไ้ด้อย่างชัดเจน จึงมคีวามจ�าเป็นท่ีต้องเริม่พฒันา

และออกแบบชุดกิจกรรมตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ

ค�านวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ถือเป็นอีก 

เครื่องมือหนึ่งท่ีช่วยให้ครูผู้สอนสามารถน�าไปปรับใช้กับการจัดการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมกับบรบิทพ้ืนท่ีของโรงเรยีน โดยไม่ต้องใช้คอมพวิเตอร์

ได้ต่อไป

ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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Unplugged Coding จากการด�าเนินโครงการแนวทางจัดการเรียนรู้ 
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ที่ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ดร.อัมพร  พินะสา
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Unplugged Coding
คืออะไร

ปัจจุบัน ท่ัวโลกให้ความส�าคญักับการสอนเรือ่งเทคโนโลยใีนโรงเรยีน 

เพ่ือสร้างนกัวจัิยใหม่และนวตักรเพิม่มากข้ึน ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพืน้ฐาน (สพฐ.) จึงให้ความส�าคญั และด�าเนนิโครงการอบรมคร ูและบุคลากร 

ทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนความต้องการก�าลังคนของประเทศ 

ในกลุ ่มอาชีพสะเต็มศึกษา การเป็นนักออกแบบ และผู ้สร้างนวัตกรรม  

โดยด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งท้ังระบบต้ังแต่ระดับปฐมวยัจนถึงระดับมธัยมศึกษา

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เป็นวัยที่มีความส�าคัญต่อการ

ปูพื้นฐานการคิด โดยเฉพาะการคิดเชิงตรรกะ การคิดเป็นเหตุเป็นผล หรือ

การตัดสินใจ โรงเรียนจึงจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย 

การเรียน Unplugged Coding จะช่วยให้นักเรียน
สามารถฝึกฝนทกัษะพื้นฐานทีจ่ำาเป็น โดยปราศจากขอ้จำากดั
ของเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคนิค เรียน Coding ได้ โดยที่
ยังไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ คือเริ่มต้นท่ีกระบวนการคิดของนักเรียน 
เช่น Logical Thinking, Computational Thinking, Systematic Thinking  
เป็นต้น ซึ่งกระบวนการคิดเหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝัง

ต้ังแต่ระดับชั้นประถมศึกษา อันเป็นการปฏิรูปการศึกษาโดยตรงสู่ตัวผู้เรียน

อย่างแท้จริง
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ทำาไมต้อง
Unplugged Coding

โรงเรยีนจ�านวนหนึง่ในประเทศไทยมคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการพัฒนา

เร่งด่วน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล และมีความต้องการอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสอน Coding ซึ่งส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์

ที่จ�าเป็นในการเรียน Coding แต่นั่นไม่ใช่ความจริงทั้งหมด

การเรียนวิชาวิทยาการค�านวณ สามารถเรียนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์  

และยังไม่มีความจ�าเป็นที่ต้องใช้กับการเรียน หากนักเรียนยังขาดทักษะการคิด

อย่างเป็นระบบ รปูแบบการเรยีน Unplugged Coding จึงถูกน�ามาใช้กับการสอน  

โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม Unplugged Coding จะเป็นการปูพื้นฐานของความคิด 

ก่อนลงมอืปฏบัิติ การเรยีน Unplugged Coding จงึสง่ผลให้เกดิ
ทักษะที่จำาเป็นอย่างนอ้ย 6 ทักษะด้วยกันคือ ทักษะการอ่าน 
ทกัษะการเขยีน ทกัษะในการคดิอยา่งมเีหตผุล ทกัษะการคิด 
สร้างสรรค์ ทักษะการคิดเชิงคำานวณ และ ทักษะการแก้ไข
ปัญหาเป็นขัน้เป็นตอน ซ่ึงถือว่าเป็นทักษะส�าคญัต่อการพฒันาก�าลงัคน  
และเป็นฐานสมรรถนะในการพัฒนาทักษะต่อยอดไปสู่อาชีพและการเรียนรู ้

ตลอดชีวิต และเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคต
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หนังสือเล่มนี้ เหมาะกับบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
โดยเฉพาะครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำานวณ ในหนังสือเล่มนี้ 

จะน�าเสนอตัวอยา่ง และวธิดี�าเนนิการสอน Unplugged Coding ท่ีเหมาะสมกับ 

โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ สังเคราะห์จากการศึกษาเอกสารรายงาน

กิจกรรมตัวอยา่งการเรยีนรูฯ้ และการลงพืน้ท่ีจรงิ ตามโครงการแนวทางจัดการ

เรียนรู้วิชาวิทยาการค�านวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ส�าหรับนักเรียนระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ทั้งหมด 44 โรงเรียน

กลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ

โดยโครงการฯ ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ 13 โรงเรียนพื้นท่ี

ตัวอยา่งการศึกษากระจายท่ัวทุกภูมภิาค และเปน็ท่ีปรกึษาให้โรงเรยีนออกแบบ

ชุดกิจกรรมตัวอย่าง Unplugged Coding ท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

และขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย ทั้ง 31 โรงเรียน

เอกสารคูม่อืฉบับนี ้จะเปน็อกีเครือ่งมอืหนึง่ ท่ีช่วยให้ครผููส้อนสามารถ

น�าไปปรบัใช้กับการจัดการเรยีนการสอนท่ีเหมาะสมกับบรบิทพืน้ท่ีของโรงเรยีน

โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือปูพ้ืนฐานความคิดของผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติ 

กับเครือ่งคอมพวิเตอร ์เปน็การเตรยีมความพรอ้มผูเ้รยีนทุกคน ให้มทัีกษะท่ีจ�าเปน็ 

ในศตวรรษที่ 21 และเป็นทักษะพื้นฐานของทุกสาขาอาชีพในอนาคตต่อไป

หนังสือ Unplugged Coding (ประถมต้น)
ฉบับ โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

หนังสือ Unplugged Coding (ประถมต้น)
ฉบับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล



2
โรงเรียนเล็กๆ

ก็เรียน Coding ได้
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ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ คณะผู ้บริหำรสถำนศึกษำ และ 

คณะครูผู้สอน จำกทั้ง 44 โรงเรียน ในโครงกำรฯ ได้ร่วมกันพัฒนำตัวอย่ำง

รูปแบบชุดกิจกรรม ส่ือกำรเรียนกำรสอน Unplugged Coding ส�ำหรับ 

เด็กประถมต้น ท่ีเหมำะสมกับโรงเรยีนพืน้ท่ีห่ำงไกล โดยบูรณำกำรฐำนกำรเรยีนรู ้

ด้ำนวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม กำรอำชีพพื้นถิ่นรอบรั้วโรงเรียน และกิจกรรม

กระบวนกำรต่ำง ๆ มำประยุกต์เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน

“กจิกรรมชุดตารางคำาสัง่” ให้หุ่นยนต์เดินไปตำมทิศทำงต่ำง ๆ   
เพ่ือไปยงัจุดหมำยและปฏบัิติภำรกิจตำมท่ีเงือ่นไขก�ำหนดไว้ เช่น เดินหน้ำ เดนิซ้ำย  

เดินขวำ เดินลง หยิบ เป็นกิจกรรมเบ้ืองต้นท่ีโรงเรียนสำมำรถเริ่มต้น 

น�ำมำปรับใช้ได้
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“คำาถามกระตุ้นการเรียนรู้” จะเป็นเครื่องมือให้ครูใช ้
สอบถำมนกัเรยีนหลังจำกเสรจ็ส้ินแต่ละกิจกรรม เพือ่ให้นกัเรยีนได้คดิวเิครำะห์

ต่อยอด หรือทบทวนวิธีกำรแก้ไขปัญหำของตัวเองในระหว่ำงกำรแข่งขัน ครูจะ 

สอบถำมถึงทำงเลือกอืน่ ๆ  ท่ีคำดว่ำจะใช้แก้โจทย์ปัญหำ หรอืพชิิตเงือ่นไขได้ดีข้ึน  

รวดเรว็ข้ึน ในกำรเล่นกิจกรรมครัง้ต่อไป ครสูำมำรถสร้ำงข้อตกลงกำรสะสม

คะแนนอืน่ ๆ  เพิม่เติมเป็นรำยเทอม หรอืรำยปีกำรศึกษำ เพือ่กระตุน้กำรมส่ีวนร่วม 

หรือแลกรำงวัลตำมควำมเหมำะสมได้

นกัเรยีนในโรงเรยีนพืน้ท่ีห่ำงไกล จะได้ฝึกฝนทักษะพ้ืนฐำน ควำมคดิ

เชิงกระบวนกำร กำรคิดวิเครำะห์ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรแก้ไขปัญหำ 

อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน โดยปรำศจำกข้อจ�ำกัดของเครื่องมืออุปกรณ์ทำงเทคนิค 

เข้ำมำเก่ียวข้อง เพือ่เตรยีมควำมพร้อมไปสู่กำรใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ และเครือ่งมอื 

เทคโนโลยีที่จ�ำเป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ต่อไปในอนำคต
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โค้ดดิ้ง ชายทุ่ง 
โรงเรียนร่วมจิตประสาท  สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนร่วมจิตประสำท ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

ปทุมธำน ีเขต 2 ได้ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาการคำานวณ  
แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์  หรือ  Unplugged Coding  
ชื่อโค้ดดิ้ง ชายทุ่ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย 
โดยใช้บัตรค�ำสั่ง 5 ประเภท กับผังตำรำงกำรเดินของหุ่นยนต์สมมุติ

เรยีนรูว้ธิกีำรปลูกหญ้ำ หรอืกำรท�ำนำหญ้ำ 6 ข้ันตอน จำกใบควำมรูเ้รือ่ง 

เฮฮำ ชำยทุ่ง หมำยมุง่ ฟ. ฟำร์ม และทดลองออกแบบค�ำส่ังอย่ำงง่ำย ให้หุ่นยนต์  

ชือ่ ฟ.ฟำร์ม เดนิในผงัตำรำง เพือ่ให้ ฟ.ฟำร์ม ไปหยดุท่ีภำรกิจ ท้ัง 6 ข้ันตอน
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ด้วยโรงเรียนอยู ่ในโครงกำรด้วยรักและห่วงใยตำม 

พระรำชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตน

รำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำร ีต้ังแต่ปีพทุธศักรำช 2536 โดยมุง่เน้น 

กำรฝึกทักษะอำชีพ ได้แก่ กิจกรรมกำรเลี้ยงไก่เนื้อ - ไก่ไข่  

กำรเลีย้งปลำกินพืชในบ่อดิน กำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำภูฐำน กำรปลกูผกั 

ปลอดสำรพิษ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กำรฝึกอำชีพตัดผม 

เป็นต้น ทำงโรงเรยีนจึงมกีำรปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรม และสร้ำง

กำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของอำชีพเกษตรกรรมให้กับนักเรียน

และชุมชน ผ่ำนเรื่องเล่ำในใบควำมรู้ และปรำชญ์ชำวบ้ำนท่ีม ี

ควำมเชี่ยวชำญในกิจกรรมนั้น ๆ อีกด้วย

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง สมุนไพรใช้ประคบ 
โรงเรียนชุมชนบ้านซาง  สพป.บึงกาฬ

โรงเรียนชุมชนบ้ำนซำง ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

บึงกำฬ ได้ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้วิชาวิทยาการคำานวณแบบ
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ชื่อโค้ดดิ้ง 
สมุนไพรใช้ประคบ เพื่อให้นักเรียนฝึกกำรแสดงอัลกอริทึมอย่ำงง่ำย  
โดยกำรเขยีน บอกเล่ำ วำดภำพ หรอืใช้สัญลกัษณ์ ผ่ำนเรือ่งรำวของชุมชนบ้ำนซำง 

ซึ่งเป็นหมู่บ้ำนขนำดใหญ่ ในอ�ำเภอเซกำ มีควำมอุดมสมบูรณ์ของแม่น�้ำกุดซำง 

และป่ำไม้นำนำพันธุ์ เรียนรู้ภูมิปัญญำของท้องถิ่นด้ำนกำรใช้สมุนไพรรักษำ

อำกำรต่ำง ๆ  โดยใช้บัตรค�ำส่ัง 5 ประเภท กับผงัตำรำงกำรเดินของหุ่นยนต์สมมตุ ิ
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 ในกิจกรรม คุณครูจะอธิบำยเก่ียวกับสรรพคุณของ

สมุนไพรแต่ละชนิดท่ีน�ำมำใช้ท�ำลูกประคบ เพื่อให้นักเรียนได้เกิด

ควำมรูค้วำมเข้ำใจ ต่อจำกนัน้จึงให้ทดลองวำงบัตรค�ำส่ังให้หุ่นยนต์

เดินไปตำมช่องเพื่อท�ำตำมภำรกิจต่ำง ๆ ที่คุณครูออกแบบไว้

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม

 

ลำดบับัตรคำสั่งในการวางแผนการเดินเพื่อเก็บสมุนไพรใชประคบ 

1. 

 

 

2.  3.  4.  

5.  

 

 

6.  7.  8.  

9.  

 

 

10.  11.  12. 

13. 

 

 

14. 15. 16. 

17. 

 

 

18. 19. 20. 

 

 

 

เฉลย ภารกิจตัวอยาง 

เฉลย ผิวมะกรูด (เก็บสมุนไพร 1 ชนิด) 

คำสั่ง 1.เดินซาย  2.เดินซาย  3.เดินข้ึน  4.เก็บสมนุไพร  5.เดินข้ึน 

6.เดินข้ึน  7.เดินข้ึน  8.เดนิข้ึน  9.เดินซาย  10.เดินซาย  11.เดินซาย 

เดินซาย เดินซาย 
เก็บสมุนไพร 

เดินข้ึน 

เดินข้ึน 

เดินข้ึน เดินข้ึน เดินข้ึน 

เดินซาย เดินซาย เดินซาย 
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โค้ดดิ้ง เรื่องกล้วย ๆ 
โรงเรียนบ้านนามั่ง  สพป.อุดรธานี เขต 1

โรงเรียนบ้ำนนำมั่ง ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

อุดรธำนี เขต 1 ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
คำานวณแบบไมใ่ชค้อมพวิเตอร ์หรอื Unplugged Coding ชื่อ
โค้ดดิ้ง เรื่องกล้วย ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 
สำมำรถแก้ปัญหำได้ เขียนค�ำส่ังได้ แสดงค�ำตอบได้ อันเป็นพืน้ฐำนของกำรเขียน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์และกำรจัดกำรกระบวนกำรในชวีติประจ�ำวนัของนกัเรยีน 

จำกกิจกรรมขั้นตอนกำรปลูกกล้วยของโรงเรียน

เฉลย 

พ้ืนท่ีเขียนโปรแกรม 

1 

 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6

 

7 

 
 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 
 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 
 

20

 

21

 

22 

 

23 

 

24 

 

พ้ืนท่ีวางข้ันตอนการผลิตกลวย 

1 

 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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เฉลย 

พ้ืนท่ีเขียนโปรแกรม 

1 

 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6

 

7 

 
 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 
 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 
 

20

 

21

 

22 

 

23 

 

24 

 

พ้ืนท่ีวางข้ันตอนการผลิตกลวย 

1 

 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

 รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม

โรงเรยีนบ้ำนนำมัง่ เป็นโรงเรยีนศูนย์กำรเรยีนรูต้ำมหลกัปรชัญำ

ของเศรษฐกิจพอเพยีงด้ำนกำรศึกษำ ผูบ้รหิำร คณะคร ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นักเรียนและชุมชนได้น้อมน�ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช ้

เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในกำรด�ำรงชีวิตให้สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงมี

ควำมสุข ส่งผลให้ชมุชนน่ำอยู ่และยงัได้รบัรำงวลัหมูบ้่ำนตัวอย่ำงเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยทำงโรงเรียนจึงได้มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่น้อมน�ำหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง มำสอดแทรกในกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน

ในกิจกรรมให้นกัเรยีน 2 คน จะเป็นผูเ้ขยีนชุดค�ำส่ังตำมกิจกรรม 

และให้นกัเรยีน 1 คน เป็นหุ่นยนต์ปฏบัิติตำมชุดค�ำส่ังท่ีได้รบั โดยผูเ้ขียน

ชดุค�ำส่ังช่วยกันเขียนชุดค�ำส่ังเพือ่ให้หุ่นยนต์ปฏบัิติกิจกรรมกำรปลกูกล้วย 

เมื่อทุกกลุ่มเขียนเสร็จแล้ว ให้ผู ้เขียนชุดค�ำส่ังอ่ำนค�ำส่ังให ้

หุ่นยนต์เดินตำม ถ้ำเดินผิดให้ผู ้เขียนชุดค�ำส่ังออกแบบชุดค�ำส่ังใหม่  

จนสำมำรถเขียนชุดค�ำสั่งได้ถูกต้อง



22 << Unplugged Coding

คุณครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 

และรบัฟังภำรกิจค�ำส่ังทีละสถำนกำรณ์ พร้อมเงือ่นไขกติกำในกำรเล่น  

เพื่อช่วยกันท�ำภำรกิจให้ส�ำเร็จ โดยคุณครูจะก�ำหนดสถำนท่ีส�ำคัญ 

ในตำรำง และออกแบบภำรกิจเป็นสถำนกำรณ์ในชีวิตประจ�ำวัน 

ให้นกัเรยีนได้วำงบัตรค�ำส่ังอย่ำงง่ำย เช่น ออกเดินทำงจำกจุดเริม่ต้น

ไปโรงเรียนเจ้ำฟ้ำสร้ำงโดยไม่ผ่ำนสถำนที่ใด ๆ เป็นต้น

โค้ดดิ้ง ถิ่นออเจ้า 
โรงเรียนเจ้าฟา้สร้าง  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

โรงเรียนเจ้ำฟ้ำสร้ำง ส�ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

พระนครศรอียธุยำ เขต 2 ได้ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาการ 
คำานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding  
ชื่อโค้ดดิ้ง ถ่ินออเจ้า เพื่อฝึกกำรล�ำดับขั้นตอนกำรท�ำงำน เรียงล�ำดับ
ภำพเหตุกำรณ์ในชีวิตประจ�ำวัน ผ่ำนแผนท่ีตำรำงอย่ำงง่ำย และบัตรค�ำส่ัง 

อย่ำงมีเงื่อนไขใกล้เคียงกับกำรเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์
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คุณครูสำมำรถออกแบบภำรกิจได้หลำกหลำยตำมควำมเหมำะสม 

เพื่อกระตุ้นกำรเรียนรู้ของเด็กในกำรฝึกวำงค�ำสั่งในแต่ละภำรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง ถิ่นบ้านเกิด 
โรงเรียนบ้านหนองม่วง  สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ระยอง เขต 2 ได้ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาการคำานวณ
แบบไมใ่ชค้อมพวิเตอร ์หรอื Unplugged Coding ชื่อโคด้ดิ้ง 
ถิ่นบ้านเกิด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกล�ำดับกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 
กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำเมื่อเจอปัญหำ ฝึกกำรวำงแผน และฝึกกระบวนกำร

ท�ำงำนเป็นทีม ผ่ำนกิจกรรมบทบำทสมมุติในใบกิจกรรม โดยมีเรื่องเล่ำว่ำ  

นักเรียนจะต้องเดินทำงจำกจุดเริ่มต้นไปถึงโรงเรียนได้อย่ำงปลอดภัย 

โดยต้องเลี่ยงกำรเดินผ่ำนช่องที่มีช้ำง

ใบกิจกรรม : Coding ถิ่นบานเกิด 

เรื่องมีอยูวา : ขณะนี้มีชางปาลงมาจากเขาเพ่ือเขามาหาอาหารในชุมชนของเรา แตกะทิจะตองดำเนินชีวิตปกติ 

ถากะทิจะไปทำภารกิจตามที่แมสั่ง คือ หลังจากเลิกโรงเรียนจะตองแวะรานอาหารซื้ออาหารไปใหแม และไปรับเงิน 

ท่ีจุดขายปลา จากนั้นใหเอาของไปใหแมที่สวนแตงโม และไปชวยพอหาปลาที่อางประแสร นักเรียนจะชวยใหกะทิหลบ

หลีกหนีชางเสนทางใด เพ่ือใหกะทิปลอดภัย 

คำช้ีแจง : ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมชวยใหกะทิเดินทางไปหาพอ เพ่ือไปชวยพอหาปลาไดอยางปลอดภัย โดยใชคำสั่ง

ใหนอยท่ีสุด 

 

 
บัตรคาํสั่ง 

 

 

ข้อควรระวัง ถา้นกัเรียนเดินผ่าน                     อาจถกูชา้งเหยยีบหรือเกดิอนัตรายได ้

FINISH

 

START 

แผนที่ 

จุดขายปลา ร้านอาหาร 

ศาลากลางหมูบาน 

ร้านขายของ 

รานซอมรถ 

อางประแสร 
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วธิกีำรเล่นกิจกรรมโดยแบ่งนกัเรยีน 3 ทีม ทีมละ 4 คน ซ่ึงจะ 

แบ่งหน้ำท่ีให้คอื 1 คน ต้องเป็นหุ่นยนต์เดนิในกระดำน 1 คนอ่ำนใบกิจกรรม 

และ 2 คนจะวำงค�ำสั่งลงบนกระดำน

นกัเรยีนอ่ำนใบกิจกรรม เพือ่เดนิไปสถำนท่ีต่ำง ๆ  ท่ีก�ำหนดให้ 

ในตำรำง โดยต้องหลบอปุสรรค (ช้ำงป่ำ) และท�ำภำรกิจตำมท่ีแม่ส่ัง เช่น 

หลังจำกเลิกโรงเรียนจะต้องแวะร้ำนซ้ืออำหำรไปให้แม่ และไปรับเงินท่ี

ร้ำนปลำ จำกนั้นให้เอำของไปให้แม่ที่สวนแตงโม และไปช่วยพ่อหำปลำที่

อ่ำงประแสร์ เป็นต้น

นกัเรยีนจะได้บัตรค�ำส่ังจ�ำกัด เพยีง 22 ใบ ฝ่ำยไหนไปถึงจุดหมำย 

และใช้บัตรค�ำสั่งน้อยที่สุดฝ่ำยนั้นเป็นฝ่ำยชนะ

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม



26 << Unplugged Coding

โค้ดดิ้ง วุ้นเสาวรส 
โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)

  สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โรงเรยีนบ้ำนหนองไหล (พธุเพิม่วฒันรำษฎร์) ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ออกแบบกิจกรรม โค้ดดิ้งวุ้น
เสาวรส โดยเลือกนำาเอาสาระการเรยีนรูท้อ้งถิ่นทีน่กัเรยีนคุน้
เคยและมีประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร
จากเสาวรส มำเชื่อมโยงสู่กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำวิทยำกำรค�ำนวณ 
แบบไม่ใช้คอมพวิเตอร์ หรอื Unplugged Coding ให้กับนกัเรยีนระดบัช้ัน ป.1 - ป.3  

ได้เรียนรู้ข้ันตอนวิธีกำรแปรรูปอำหำรจำกเสำวรสจำกนักเรียนรุ่นพี่ในชมรม

แปรรูปอำหำรโรงฝึกงำนโรงเรียนบ้ำนหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนรำษฎร์)
บัตรคำส่ัง  

       
      ( A )            ( B )       ( C )    ( D ) 

 

รูปภาพวัสดุอุปกรณในการทำวุนเสาวรส 

       
      ( ก )            ( ข )        ( ค )     ( ง ) 

 

       
      ( จ )            ( ฉ )        ( ช )     ( ซ ) 

 

     
      ( ฌ )   

 

 
 

  

 

เดินไปทางขวา 

 

เดินไปทางซาย 

 

เดินไปดานบน 

 

เดินไปดานลาง 

 

เก็บเสาวรส 

 

ผาครึ่งเสาวรส 

 

ควักเนื้อเสาวรส 

 

ค้ันน้ำเสาวรส 

 

เติมผงวุน 

 

เติมน้ำเปลา 

 

ตมจนเดือด 

 

เติมน้ำตาล 

 

เทใสพิมพขนม 
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กิจกรรมโค้ดด้ิงวุ้นเสำวรส จะฝึกให้นักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษำตอนต้นได้ทดลองเขียนล�ำดับข้ันตอนในกำรท�ำวุน้เสำวรส โดยกำร 

ใช้สัญลักษณ์รปูภำพอย่ำงง่ำย และก�ำหนดสัญลกัษณ์ตวัอกัษร เขยีนแทน 

ค่ำขั้นตอนกำรท�ำงำน เป็นโปรแกรมชุดค�ำสั่งเบื้องต้นได้

ทักษะพืน้ฐำนท่ีนกัเรยีนโรงเรยีนบ้ำนหนองไหล (พธุเพิม่วฒันรำษฎร์) 

ได้เรียนรู้ จะต่อยอดสู่ทกัษะอำชีพตำมควำมถนัดของนักเรียนแต่ละคน  

สู่กำรเรยีนรูใ้นชมรมระดับ ป.4 - ป.6 และวชิำเพิม่เตมิระดบั ม.1 - ม.3  

ซ่ึงนักเรียนสำมำรถต่อยอดและส่งเสริมผลผลิตให้มีมูลค่ำเพิ่มข้ึน  

น�ำมำแปรรูปอำหำรเป็นเครื่องดื่มหลำกชนิด เช่น น�้ำเสำวรสน�้ำผึ้ง  

น�้ำเสำวรสฟักข้ำว ชำอีหล่ำน้อยเสำวรส วุ้นเสำวรส โดนัทเสำวรส  

จ้ีดจ้ำดเสำวรส เสำวรสแผ่น และสร้ำงรำยได้ให้กับนกัเรยีน ผูป้กครอง  

และชุมชนอย่ำงยั่งยืน

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โรงเรยีนบ้ำนหัวววัหนองนำร ีส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ศรสีะเกษ เขต 1 ได้ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาการคำานวณ
แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ชื่อโค้ดดิ้ง 
เถา้แกน่อ้ยหอมแดง เพือ่เรยีนรูก้ำรเรยีงบัตรค�ำส่ังต่อกันเป็นล�ำดบัข้ันตอน 
เพื่อให้ตัวละครเคลื่อนท่ี โดยบูรณำกำรวิชำคณิตศำสตร์ฝ ึกกำรวำงแผน 

และกำรค�ำนวณจ�ำนวนน�ำ้หนกัหอมแดงให้ได้มำกท่ีสุด และใช้บัตรค�ำส่ังน้อยท่ีสุด

โค้ดดิ้ง เถ้าแก่นอ้ยหอมแดง 
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
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คุณครูเล่ำเรื่องกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ท�ำนำ และ 

ท�ำสวน โดยเฉพำะชำวบ้ำนอ�ำเภอวงัหินจะนยิมปลูกหอมแดง และมอบหมำย 

ภำรกิจพำน้องโชคดีเก็บหอมแดงในตำรำงท่ีก�ำหนดให้ไปขำย โดยให้

เลือกเส้นทำงที่เก็บหอมแดงไปขำยให้ได้มำกที่สุด และไม่ซ�้ำทำงเดิม 

เมือ่เก็บเสรจ็แล้วให้แสดงผลลพัธ์ท่ีได้ ณ จุดขำย และให้นกัเรยีน 

แต่ละกลุ่มน�ำเสนอ วิธีคดิ เหตผุล ที่ท�ำให้ได้หอมแดงจ�ำนวนมำกทีส่ดุ 

ซ่ึงจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้เด็กได้ฝึกทักษะกำรส่ือสำรและเรียบเรียง

ควำมคิดในกำรน�ำเสนออย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน

แนวค�ำถำมหลังจำกเล่นกิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้ต่อยอด

ควำมคิด เช่น มีกี่เส้นทำงที่สำมำรถเดินเก็บหอมแดง, แต่ละเส้นทำง

แตกต่ำงกันอย่ำงไร หรือ ถ้ำให้เลือกเส้นทำง นักเรียนจะเลือกใช ้

เส้นทำงใด เพรำะอะไร เป็นต้น

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โรงเรยีนบ้ำนเกำะบูโหลน ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำสตูล  

ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำานวณแบบไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ชื่อโค้ดดิ้ง ปลาเค็ม  
เพื่อให้นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย โดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือ ข้อควำม 

ผ่ำนกิจกรรมประมงท้องถิ่น ตัวอย่ำงเช่นกำรท�ำปลำเค็มได้

โรงเรยีนบ้ำนเกำะบูโหลน ต้ังอยูบ่นพืน้ท่ีเกำะกลำงทะเลอันดำมนั หนึง่ใน 

อำชีพของชำวบ้ำนบนพื้นท่ีเกำะประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพประมง ซ่ึงเป็น

รำยได้หลักของครอบครวันอกจำกกำรออกเรอืหำปลำแล้ว กำรแปรรปูอำหำรทะเล

ก็นับเป็นอำชีพท่ีได้รับควำมนิยมมำก เนื่องจำกเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับปลำแล้ว  

ยงัได้ช่วยเหลือชำวประมงให้มรีำยได้เพิม่มำกข้ึน อกีท้ังเป็นกำรถนอมอำหำรอกีด้วย  

และในปัจจุบันค่ำครองชีพค่อนข้ำงสูง จึงท�ำให้แม่บ้ำนหันมำหำรำยได้เสริม  

โดยกำรท�ำปลำเคม็ขำยสู่ท้องตลำด และบำงส่วนก็บรโิภคภำยในครวัเรอืน เวลำว่ำง 

ของนักเรียนส่วนใหญ่จะช่วยพ่อแม่ท�ำปลำเค็ม

โค้ดดิ้ง ปลาเค็ม 
โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน  สพป.สตูล

เอกสำรประกอบ 2
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ครูจะต้ังค�ำถำมเพื่อน�ำเข้ำสู ่บทเรียนและให้นักเรียนสรุป 

ข้ันตอนกำรท�ำปลำเคม็ 6 ขัน้ตอน คอื 1) เตรยีมวสัดุและอปุกรณ์ 2) น�ำปลำ 

มำผ่ำเอำเครื่องในออก 3) ล้ำงปลำด้วยน�้ำสะอำด 4) น�ำปลำไปคลุก 

กับเกลือให้ท่ัวท้ังตัว 5) น�ำปลำท่ีคลุกเกลือมำใส่ในกระปุกปิดฝำ 

แล้วหมกัท้ิงไว้ 1 - 2 คนื 6) น�ำปลำท่ีหมกัมำตำกแดดให้แห้ง แล้วเก็บ 

เพื่อน�ำไปรับประทำนต่อไป

ครูน�ำวัสดุอุปกรณ์กำรท�ำปลำเค็มไปวำงไว ้บนตำรำง  

Unplugged Coding ที่ต�ำแหน่งต่ำง ๆ (เอกสำรประกอบ 2) และให้

นกัเรยีนคนท่ี 1 ท�ำหน้ำท่ีเป็นหุ่นยนต์ ยนืต�ำแหน่งจุดเริม่ต้นบนตำรำง  

และนักเรียนคนที่ 2 ท�ำหน้ำที่บอกค�ำสั่งให้กับหุ่นยนต์ และนักเรียน

คนที่ 3 ติดบัตรค�ำสั่งตำมภำรกิจ

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โรงเรยีนวดัโคกชะงำย (ติสสโรอ�ำนวย) ส�ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศกึษำพทัลงุ เขต 1 ได้ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาการ 
คำานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding  
ชื่อโค้ดดิ้ง จิ๊กซอว์ต่อมโนราห์ เพื่อให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย
โดยใช้กำรลองผิดลองถูก กำรเปรียบเทียบ แสดงอัลกอริทึมในกำรท�ำงำน 

หรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม ผ่ำนกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (มโนรำห์)

โค้ดดิ้ง จิ๊กซอว์ต่อมโนราห์
โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอำานวย)

  สพป.พัทลุง เขต 1
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ครู เ ป ิ ดคลิ ป วิ ดี โ อ และสนทนำ กับนัก เ รี ยน เ ก่ี ย ว กับ 
ส่วนประกอบของมโนรำห์ และน�ำนักเรียนเข้ำสู่ “กิจกรรมจ๊ิกซอว ์
ต่อมโนรำห์” และ “ตำรำงกิจกรรมตำมล่ำหำชุดมโนรำห์” โดยให้
นักเรียนใช้บัตรค�ำส่ังอย่ำงง่ำยเพื่อขยับตัวหุ่นยนต์จำกจุดเริ่มต้นไปเก็บ 
ชุดมโนรำห์ ตำมล�ำดับ

 

นักเรียนจะได้เรียนรู ้ส่วนประกอบของชุดมโนรำห์ และ
กระบวนกำรในกำรแก้ปัญหำ เพื่อไปปรับใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิต
ประจ�ำวัน

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โรงเรยีนวดัอนิทำรำม (โกวทิอนิทรำทร) ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 

ประถมศึกษำกำญจนบุร ีเขต 1 ได้ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาการ
คำานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding  
ชื่อโคด้ดิ้ง โรงเรยีนวดัอนิฯ ถิ่นวฒันธรรมบา้นหนองขาว เพือ่เรยีนรู ้
กำรวำงล�ำดับขั้นตอนกำรท�ำงำน หรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย ผ่ำนบัตรค�ำสั่ง

และตำรำงประตูหลง

โค้ดดิ้ง โรงเรียนวัดอินฯ ถิ่นวัฒนธรรมบ้านหนองขาว 
โรงเรียนวัดอินทาราม (โกวิทอินทราทร)

  สพป.กาญจนบุรี เขต 1
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“ประตูหลง” คอื “เขำวงกต” จะจัดข้ึนในงำนทอดกฐนิประจ�ำปี  
เกิดจำกควำมเชื่อในพระเวสสันดรชำดก เมื่อตอนพระเวสสันดร  
พระนำงมัทรี และกัณหำกับชำลี ออกไปบ�ำเพ็ญเพียรในป่ำหิมพำนต์  
ซ่ึงเทพยดำบันดำลให้ทำงเข้ำไปหำพระเวสสันดรนั้นเป็นทำงคดเคี้ยว 
เลีย้วลดเรยีก “เขำวงกต” ท่ีผูไ้ม่มบุีญบำรมก็ีเข้ำไปหำไม่ได้ (ยกเว้นชูชก)  
จึงออกแบบเป็นกิจกรรมตำรำงให้นักเรียนฝึกวำงบัตรค�ำส่ังอย่ำงง่ำย
เพื่อผ่ำนภำรกิจต่ำง ๆ

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม

นักเรียนจะได้เรียนรู ้เก่ียวกับกำรเขียน
ค�ำส่ังส�ำหรับใช้ในโปรแกรมกำรจัดล�ำดับขั้นตอน
กำรท�ำงำนของโปรแกรม ผ่ำนวัฒนธรรมด้ำน
อำชีพ วัฒนธรรมด้ำนควำมเชื่อและวัฒนธรรม 
ด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นของหมู่บ้ำนหนองขำวนั่นเอง
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นอกจำกกำรเรียน Unplugged Coding 
ด้วย “กิจกรรมชุดตารางคำาสั่ง” แล้ว ครูสำมำรถ 
บูรณำกำรฐำนกำรเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมรอบรั้วโรงเรียน 

เข้ำกับกิจกรรมเกมกระบวนกำรต่ำง ๆ มำประยุกต์ 

เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน Unplugged Coding ได้ 
โดยกำรออกแบบแต่ละกิจกรรม จะน�ำเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น 

ในชุมชน วถีิชีวติ บรบิททำงวฒันธรรมมำเป็นเนือ้หำเดนิเรือ่ง  

และออกแบบเงือ่นไขเกมกระบวนกำรต่ำง ๆ  จัดเป็นกิจกรรม 

กำรแข่งขนัในชัว่โมงเรยีน ไม่ว่ำจะเป็นแบบเด่ียว หรอืแบบทีม  

เพื่อให้นักเรียนสนใจและเกิดควำมตื่นตัวในกำรเรียนรู้

จำกกำรศึกษำรูปแบบกำรสอนทั้ง 44 โรงเรียน 

เรำพบแนวทำงกำรสอน Unplugged Coding ส�ำหรบั 
เด็กประถมต้น ที่มีควำมโดดเด่น และเป็นตัวอย่ำงควำมคิด

สร้ำงสรรค์ ซึ่งอำจน�ำเสนอเป็นแนวทำงได้ 4 กิจกรรม 

ดังนี้คือ

เรียน

แบบไม่ใช้ตารางคำาสั่ง
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โค้ดดิ้ง เตรียมตัวไปเข้าค่าย 
โรงเรียนวัดคู่สร้าง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1

โค้ดดิ้ง กล้วยซ่าพาเที่ยว 
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง 
สพป.กำาแพงเพชร เขต 2

โค้ดดิ้ง Survivor Game 
โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 
สพป.ระยอง เขต 2

โค้ดดิ้ง ลำาแต้ ๆ (ซาจ๊อย)
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
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โค้ดดิ้ง เตรียมตัวไปเข้าค่าย 
โรงเรียนวัดคู่สร้าง  จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดคู ่สร้ำง ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

สมุทรปรำกำร เขต 1 ได้ออกแบบกิจกรรม โคด้ดิ้งเตรยีมตวัไปเขา้คา่ย  
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กำรออกแบบ กำรวำงแผน กำรตัดสินใจเลือกว่ำอะไร 

คอืส่ิงของท่ีจ�ำเป็นและส�ำคญัท่ีสุดส�ำหรบัตนเอง เมือ่ต้องรบีเก็บของใส่กระเป๋ำ

ส่วนตัวในภำวะฉุกเฉิน

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดคู่สร้ำง ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มปำกอ่ำวเจ้ำพระยำ

ออกแบบกำรเรยีนกำรสอน Unplugged Coding บูรณำกำรสู่ทุกกลุม่สำระ 
กำรเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ

1. มีทำงรอดจำกอุบัติภัย เช่น ปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุกำรณ์น�้ำท่วม

2. มีทำงรอดจำกอุบัติเหตุ เช่น กำรเดินทำงมำโรงเรียนอย่ำงไร

 ให้ปลอดภัย หรือปฏิบัติตัวอย่ำงไรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

3. มีทำงรอดจำกสุขภำพและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม เช่น 

 กำรปฏิบัติตัวเมื่อฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้น หรือกำรป้องกันตัว

 จำกเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

กิจกรรม โค้ดดิ้ง เตรียมตัวไปเข้าค่าย 
เหมำะส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษำปีที่ 3

เวลำที่ใช้ 1 ชั่วโมง

How to เล่นกิจกรรม
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CS – Algorithm กำรแก้ปัญหำ กำรคิดอย่ำงเป็นล�ำดับ 
ข้ันตอน คดิเป็นระบบ และใช้เหตุผลเชงิตรรกะ กำรออกแบบอลักอรทึิม 
ส�ำหรบัปัญหำรอบตัว โดยท่ีไม่จ�ำเป็นต้องผกูติดกับกำรเขียนโปรแกรม 
โดยมีระดับกำรวัดผลแต่ละชั้นปีแตกต่ำงกันดังนี้

ป. 1 สำมำรถแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้กำรลองผิดลองถูก 
กำรเปรยีบเทียบ กำรแสดงล�ำดบัข้ันตอนกำรท�ำงำนหรอืกำรแก้ปัญหำ
อย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม

ป. 2 สำมำรถแสดงล�ำดับขั้นตอนกำรท�ำงำนของโปรแกรม
หรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม 

ป. 3 สำมำรถแสดงอลักอรทึิมในกำรท�ำงำนหรอืกำรแก้ปัญหำ 
อย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม

บูรณำกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (ลูกเสือ – เนตรนำรี) 
และสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์

ตัวชี้วัดการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1. นักเรียนสำมำรถเลือกส่ิงของเครื่องใช้ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับ
ตนเองเพื่อไปเข้ำค่ำยพักแรมได้

2. นักเรียนสำมำรถค�ำนวณน�้ำหนักของส่ิงของเครื่องใช ้
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับตนเองได้ตำมน�้ำหนักที่ก�ำหนดได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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 Abstraction (กำรก�ำจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป)
 Algorithm Design (กำรออกแบบกระบวนกำรแก้ปัญหำ)

แนวคดิดา้นวชิาวทิยาการคำานวณทีเ่กีย่วกบักจิกรรม

 ใบควำมรู้ สิ่งของที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิต
 ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ
 ใบกิจกรรม สถำนกำรณ์จ�ำลอง
 บัตรรูปภำพส่ิงของ ระบุน�้ำหนัก

สื่อและอุปกรณ์
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เตรียมตัวไปเขาคาย 

 
 
 

สถานการณ 

ในการเขาคายพักแรมของลูกเสือ - เนตรนารี ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการเขาคายพักแรมนอกสถานท่ี 

เปนเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อใหลูกเสือ – เนตรนารี ไดมีทักษะชีวิตในการอยูรวมกันและเรียนรูการใชชีวิต 

ในการอยูรวมกับผูอื่น โดยกำหนดใหลูกเสือ - เนตรนารี ไดจัดเตรียมกระเปาเพื่อบรรจุสิ่งของเครื่องใช 

เทาท่ีจำเปน โดยมีขอกำหนดดังนี้ 

ในการจัดเตรียมกระเปาพรอมบรรจุสิ ่งของที่จำเปนจะตองมีน้ำหนักรวมกันได 10 กิโลกรัม พอดี  

โดยมีสิ่งของใหเลือกดังนี้ 

1. ชุดลำลองกางเกงขาสั้น  1  ตัว  มีน้ำหนัก  5  ขีด 

2. ชุดลำลองกางเกงขายาว  1  ตัว  มีน้ำหนัก  1  กิโลกรัม  
3. ชุดลำลองเสื้อยืดแขนยาว  1  ตัว  มีน้ำหนัก  6  ขีด 

4. ชุดลำลองเสื้อยืดแขนสั้น  1 ตัว  มีน้ำหนัก  5  ขีด 

5. ผาเช็ดตัว  1  ผืน  มีน้ำหนัก  1  กิโลกรัม 

6. ชุดชั้นใน  1  ชุด  มีน้ำหนัก  4  ขีด 

7. ยาทากันยุง  1  ขวด  มีน้ำหนัก  5  ขีด 

8. สบูกอน  1  กอน  มีน้ำหนัก  5  ขีด 

9. ผาหมนอน  1  ผืน  มีน้ำหนัก  1  กิโลกรัม 

10. รองเทาแตะ  1  คู  มีน้ำหนัก  5  ขีด 

11. ไฟฉาย  1  กระบอก  มีน้ำหนัก  5  ขีด 

12. ตุกตาหมี  1  ตัว  มีน้ำหนัก  5  กิโลกรัม 

13. มามาแพ็ค ขนาดเล็ก  6  ซอง  มีน้ำหนัก  1  กิโลกรัม 

14. ขนมอบกรอบ  3  หอ  มีน้ำหนัก  5  ขีด 

15. นมกลอง  6  กลอง  มีน้ำหนัก  2  กิโลกรัม 

16. สมเขียวหวาน  1  กิโลกรัม 

17. แตงโม  1  ลูก  มีน้ำหนัก  3  กิโลกรัม  
18. กระเปา  1  ใบ  มีน้ำหนัก  2  กิโลกรัม 

 

 

รูปตัวอย่าง ใบกิจกรรม สถานการณ์จำาลอง
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 จัดเตรียมข้อมูลอุปกรณ์สิ่งของที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีวิต

 ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ

 ออกแบบใบกิจกรรมโดยก�ำหนดสถำนกำรณ์จ�ำลอง พร้อมเงือ่นไข 

 ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตำม

 จัดท�ำส่ือรูปภำพ พร้อมทั้งก�ำหนดน�้ำหนักของสิ่งของในรูปภำพ

 ตำมสถำนกำรณ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนด

แนวทางการจัดการเรียนรู้

1. ให้นักเรียนอ่ำนโจทย์สถำนกำรณ์และเงื่อนไขในใบกิจกรรม 

2. ให้นักเรียนตัดสินใจเลือกรูปภำพสิ่งของที่คิดว่ำจ�ำเป็นที่สุด 

ตำมสถำนกำรณ์ที่ก�ำหนด บรรจุลงในกระเป๋ำของตนเอง  

โดยมีข้อก�ำหนดว่ำสิ่งของเครื่องใช้ต่ำง ๆ ที่เลือกจะต้องมีน�้ำหนัก 

เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนดให้

3. เมื่อนักเรียนทุกคนเลือกรูปภำพสิ่งของครบตำมเงื่อนไขแล้ว  

ให้นักเรียนน�ำเสนอสิ่งของที่เลือกพร้อมอธิบำยเหตุผล

4. คุณครูถำมค�ำถำมกระตุ้นกำรคิด ชวนให้นักเรียนคิดวิเครำะห์

5. คุณครูร่วมกับนักเรียนช่วยกันสรุปควำมรู้ที่ได้จำกกิจกรรม

ข้ันตอนดำาเนินการ/วิธีการเล่นกจิกรรม
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สถานการณ์ คำาถาม ตัวอย่างคำาตอบ

 ให้นักเรียนเลือก

สิ่งของเครื่องใช้

บรรจุลงในกระเป๋ำ

ของตนเอง โดยมี

เงื่อนไขว่ำสิ่งของ

ทั้งหมดนั้น 

จะต้องมีน�้ำหนัก  

10 กิโลกรัมพอดี

 สิ่งของนี้มีควำม

จ�ำเป็นอย่ำงไร 

กับตนเองในกำรไป

เข้ำค่ำยพักแรม ?

 เสื้อผ้ำเป็นสิ่งจ�ำเป็น

เพื่อป้องกันควำมหนำว

 สิ่งของนี้มีประโยชน์

อะไรกับตนเอง 

ในกำรไปเข้ำค่ำย 

พักแรม ?

 ขนมเอำไว้กินเวลำหิว

คำาถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน

 นักเรียนสำมำรถเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น

 บรรจุลงในกระเป๋ำของตนเองได้ถูกต้อง

 นักเรียนสำมำรถค�ำนวณน�้ำหนักของสิ่งของเครื่องใช้

 บรรจุลงในกระเป๋ำของตนเองได้ตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนด

การวัดและประเมินผล
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1. นักเรียนรู้จักเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับตนเอง

2. นักเรียนได้เรียนรู้กำรค�ำนวณน�้ำหนักของสิ่งของต่ำง ๆ  

ได้อย่ำงถูกต้อง

3. นักเรียนรู้จักแยกแยะว่ำอะไรจ�ำเป็นไม่จ�ำเป็นส�ำหรับตนเองและ

สำมำรถน�ำควำมรู้ไปบูรณำกำรในกำรวำงแผนให้เกิดประโยชน ์

กับตนเองในชีวิตประจ�ำวันได้

สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง กล้วยซ่าพาเที่ยว
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง  จังหวัดกำาแพงเพชร

โรงเรยีนบ้ำนใหม่หนองยำง ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ก�ำแพงเพชร เขต 2 ได้ออกแบบกิจกรรม ช่ือว่ำ โคด้ดิ้ง กลว้ยซ่าพาเทีย่ว  
โดยใช้แผนท่ีจังหวดัก�ำแพงเพชร แบ่งเขตออกเป็น 11 อ�ำเภอ เป็นฐำนกิจกรรม  

พร้อมท้ังระบุระยะกำรเดินทำงระหว่ำงอ�ำเภอ เป็นโจทย์ให้นักเรียนสร้ำง

สถำนกำรณ์จ�ำลอง ออกแบบและวำงแผนกำรท่องเท่ียวภำยในจังหวัดก�ำแพงเพชร  

โดยมีค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงท่ีจ�ำกัด และพิชิตเงื่อนไขกำรท่องเท่ียวตำมฐำน

กิจกรรมในแต่ละอ�ำเภอ

ท้ังนี้ ฐำนกิจกรรมแต่ละอ�ำเภอจะสอดแทรกข้อมูลควำมรู้เก่ียวกับ 

สถำนท่ีท่องเท่ียวทำงธรรมชำติ ประวติัศำสตร์ วฒันธรรม และศิลปะหัตถกรรม

ท้องถ่ินท่ีส�ำคญัในจังหวดัก�ำแพงเพชรผ่ำนใบกิจกรรมประจ�ำอ�ำเภอ ให้นกัเรยีน 

ได้รู ้ จักพื้นท่ีจังหวัดท่ีตนเองอำศัยอยู ่ และฝึกทักษะกำรแยกย่อยปัญหำ 

ด้วยควำมสนุกสนำน

กิจกรรม โค้ดดิ้ง กล้วยซ่าพาเที่ยว  
เหมำะส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 2

เวลำที่ใช้ 30 นำที

How to เล่นกิจกรรม
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กำรแก้ปัญหำ กำรแสดงล�ำดับขั้นตอนกำรท�ำงำนหรือ 

กำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย โดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม

ตัวชี้วัดการเรียนรู้

1. กำรแสดงขัน้ตอนกำรแก้ปัญหำท�ำได้โดยกำรเขียนบอกเล่ำ 

วำดภำพหรือใช้สัญลักษณ์

2. ปัญหำอย่ำงง่ำย เช่น กำรเปรยีบเทียบและตัดสินใจ โดยกำร 

วำงแผนกำรท่องเที่ยว 2 ทำงเลือกแล้วเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสีย

ของแต่ละเส้นทำง

สาระการเรียนรู้

1. นักเรียนรู้จักกำรวำงแผน
2. นักเรียนรู้จักกำรแก้ปัญหำ
3. นักเรียนรู้จักสถำนที่ท่องเที่ยวในจังหวัดก�ำแพงเพชร

จุดประสงค์การเรียนรู้

 Abstraction (กำรก�ำจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป)
 Algorithm Design (กำรออกแบบกระบวนกำรแก้ปัญหำ)

แนวคดิดา้นวชิาวทิยาการคำานวณทีเ่กีย่วกบักจิกรรม
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สื่อและอุปกรณ์

1. แผนที่จังหวัดก�ำแพงเพชร
2. ตั๋วท่องเที่ยว
3. ใบควำมรู้เกี่ยวกับสถำนที่ท่องเที่ยว 
 และบัตรกิจกรรม/ค�ำถำม
4. ลูกเต๋ำยักษ์

แผนที่จังหวัดกำ�แพงเพชร

ที่มา : เว็บไซต์ ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดก�าแพงเพชร
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*แนวคำตอบ 

- ไมควรว่ิงเลน  เพราะจะทำใหลื่นลม 

- ไมควรเลนน้ำในท่ีลึกหรือน้ำไหลแรง  เพราะจะโดนน้ำพัดไป 

- ควรเลนน้ำอยูในสายตาของผูใหญ  เพราะผูใหญจะไดชวยเหลือไดตลอดเวลา 
 

 

คำถามประจำ 

แหลงทองเที่ยว 

เมื่อนักเรียนเลือกเที่ยว     

แกงเกาะใหญ ในอำเภอ

ขาณุวรลักษบุรี นักเรียน 

คิดวาควรปฏิบัติตัวอยางไร  

เพราะเหตุใด 

ตารางแสดงค่าใช้จ่าย 
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง – อำาเภอต่าง ๆ

ใบความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และบัตรกิจกรรม/คำาถาม 11 อำาเภอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แกงเกาะใหญ เปนแหลงทองเที่ยวประจำตำบลปางมะคา ตั้งอยู หมูที่ 21 

บานใหมธงชัย ตำบลปางมะคา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 

ลักษณะเปนธารน้ำของลำน้ำแมวงก มีน้ำตลอดทั้งปไหลผานลานหินขนาดใหญ 

ซ ึ ่งเปนแหลงพักผอน ของชาวตำบลปางมะคา และนักทองเที ่ยวทั ่วไป 

ท่ีชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติ 

ท่ีมา : https://www.thailandtourismdirectory.go.th 

 

 

 

 

แกงเกาะใหญ  อำเภอขาณุวรลักษบุรี 

เม
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เมือง 0 40 30 30 25 35 30 30 40 35 25

ขาณุวรลักษบุรี 0 20 50 30 30 45 25 25 20 45

คลองขลุง 0 30 25 35 40 20 30 20 30

พรานกระต่าย 0 25 35 25 35 50 40 20

ไทรงาม 0 40 20 20 35 20 35

คลองลาน 0 40 35 25 35 20

ลานกระบือ 0 35 45 30 35

ทรายทองวัฒนา 0 40 20 40

ปางศิลาทอง 0 30 40

บึงสามัคคี 0 40

โกสัมพีนคร 0

ต�ร�งนี้ ออกแบบโดยโรงเรียนบ้�นใหม่หนองย�งเพื่อเป็นสื่อก�รสอนในโรงเรียน
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*แนวคำตอบ 

- ขายตลาดนัด  เพราะสะดวก 

- ขายในเซเวน อเิลฟเวน  เพราะขายไดหลายสาขาหลายท่ี 

- ขายออนไลน  เพราะไมตองขนยายของ และสะดวก 
 

 

 

 

คำถามประจำ 

แหลงทองเที่ยว 

ถานักเรียนเปนสมาชิกกลุม 

ผาไหมทอมือ นักเรียนจะนำ

ผาไหมไปวางขายที่ใดบาง 

เพราะอะไร 
 

 

 

*แนวคำตอบ 

- ชวยกันปลูกตนไม 

- ไมท้ิงขยะลงแมน้ำลำธาร 

- ชวยกันดูแล รักษา ไมตัดไมทำลายปา 
 

 

 

คำถามประจำแหลงทองเที่ยว 

เมื่อนักเรียนไดเขาชมบานเล็ก 

ในปาใหญแลว นักเรียน 

จะมีแนวทางฟนฟู รักษาผืนปา 

หรือแหลงน้ำลำธารไดอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทอผาไหม อำเภอทรายทองวัฒนา เปนที ่ร ู จักตั ้งแตป พ.ศ.2538 

จำหนายในตำบลหมูบาน และในงานเทศกาลตาง ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร 

เชน งานสารทไทย - กลวยไขเมืองกำแพง งานนบพระเลนเพลง โดยสวนใหญ

เปนกลุมคนชาวอีสานมาอยูรวมกันเปนเครือญาติ ที่จัดตั้งโดยชาวบานและ

สำนักงานพัฒนาชุมชน ปจจุบันกลุมมีความมั่นคงสามารถชวยเหลือตัวเองได 

และมีรายไดเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากชาวบานมีความสามัคคี และมีผูนำเขมแข็ง 

ท่ีมา : https://www.thaitambon.com/shop/ 

 

 

 

 

 

กลุมผาไหมทอมือ  อำเภอทรายทองวัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง

ทรงมีพระดำริ ใหมีโครงการบานเล็กในปาใหญ ณ บานอุดมทรัพย ต.หินดาด  

อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูสภาพปา ซึ่งเปน 

ตนน้ำลำธาร ลำน้ำแมวงก คลองสวนหมาก คลองวังเจา ใหกลับมีความสมบูรณ

ดังเดิม และเพ่ือชวยใหราษฎรไดมีท่ีดินทำกินเปนหลักแหลง ไมบุกรุกแผวถางปา 

ทำไรเลื่อนลอยอีกตอไป และเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดม

สมบูรณ 

ท่ีมา : https://www.hindat.go.th/tambon/travel 

 

 

 

 

 

บานเลก็ในปาใหญ  อำเภอปางศิลาทอง 
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*แนวคำตอบ 

- แบงพ้ืนท่ีปลูกผัก เลีย้งสัตว 

- แบงพ้ืนท่ีเปนรานคา/บริการ และท่ีอยูอาศัย 

- ไมแบง เน่ืองจากไมมพ้ืีนท่ี 
 

 

 

 

คำถามประจำ 

แหลงทองเที่ยว 

ที่บานของนักเรียน 

มีการแบงพ้ืนที่ใชสอย

หรือไม อยางไร 
 

 

 

*แนวคำตอบ 

- เดินเก็บขยะท่ีเกลื่อนกลาด 

- เขาไปตักเตือนนักทองเท่ียว ใหท้ิงขยะลงถัง 

- บอกเจาหนาท่ี ใหไปตักเตือนนักทองเท่ียว 
 

 

 

คำถามประจำ 

แหลงทองเที่ยว 

ขณะที่นักเรียนเลนน้ำ 

ที่น้ำตกคลองลาน แลวพบ

นักทองเที่ยวทิ้งขยะ 

ไมเปนที่ นักเรียนจะทำ

อยางไร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 โคกหนองนาโมเดล เปนแนวทางในการจัดพื้นที่การเกษตร ที่ในหลวง 

รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานไว เพื่อแกปญหาน้ำทวม และจัดการน้ำแลง 

เปนการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหมเขากับภูมิปญญาพื้นบาน ที่สอดคลองกับ

ธรรมชาติในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ โดยอำเภอคลองขลุงไดจัดโคกหนองนาโมเดล ในบริเวณ 

ต.แมลาด อีกท้ังยังเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติอีกดวย 
 

ท่ีมา : http://maelad.go.th/event.php 

 
 

 

 

 

 

  

โคกหนองนาโมเดล  อำเภอคลองขลุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น้ำตกคลองลาน ตั ้งอยู ภายในอุทยานแหงชาติคลองลาน เปนน้ำตก 

ชั้นเดียว เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน โดยสายน้ำจะไหลจากลำหวยตาง ๆ 

ประมาณ 5 สาย ลงส ู แอ งน ้ำกลางหุบเขา เก ิดเป นว ังน ้ำล ึกและลำน้ำ 

ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร แลวไหลผานโตรกผาสูงราว ๆ 100 เมตร ลงมายัง

แองน้ำดานลาง กลายเปนลำธารเล็ก ๆ 

 นักทองเที่ยว สามารถลงเลนน้ำตรงลำธารนี้ได บรรยากาศรอบน้ำตก 

มีความรมรื ่น มีตนไมขึ ้นหนาแนน ตามโขดหินมีมอสและเฟรนขึ ้นปกคลุม 

เขียวขจี เปนธรรมชาติภายใตออมกอดขุนเขาท่ีคอนขางอุดมสมบูรณเลยทีเดียว 

ท่ีมา : อุทยานแหงชาตคิลองลาน 
 

 

 

 

 

 

น้ำตกคลองลาน  อำเภอคลองลาน 
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*แนวคำตอบ 

- หมั่นทำบุญ เขาวัด รกัษาศีล 

- ไมทำใหผูอื่นเดอืดรอน 

- เปนเด็กด ี
 

 

 

 

 

คำถามประจำ 

แหลงทองเที่ยว 

หากนักเรียนเลือกวัดปา

ไทรงามเปนสถานที่

ทองเที่ยว  นักเรียนคิดวา

จะปฏิบัติตนเปนคนดีได

อยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ครูแจกกระดาษใหนักเรียนวาดเสนทาง 

 

 

 

 

 

เกมประจำแหลงทองเที่ยว 

ใหนักเรียนหาเสนทางเพ่ือไปทองเที่ยว 

วัดหลวงพอเจาบุญลาน 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

วัดปาไทรงาม เปนวัดปาสายปฏิบัติ สถานที่สำหรับประพฤติปฏิบัติฝกฝน 

อบรม พระภิกษุ สามเณร ผูมุงสูความพนทุกข นำพาไปสูการเปนสมณะท่ีงดงาม 

ดวยการรักษาวัตรปฏิบัติตามธรรมวินัย อันจะเปนเหตุใหเกิดความเลื ่อมใส 

แกผูพบเห็น เปนสถานที่ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคคลตาง ๆ และไดรับ

การแตงต้ังใหเปน “ศูนยปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแหงท่ี 1” 

ที่มา : http://www.watpasaingam.com/history-menu.html 

 
 

 

 

วัดปาไทรงาม  อำเภอไทรงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นาบุญแหงนี ้ตั ้งอยู ภายในบริเวณ วัดทุงสนุนรัตนาราม ตำบลระหาน 

อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ

สามเณรภาคฤดูรอน ทั้งยังใชเปนสถานที่จัดงานบุญและงานประเพณีตาง ๆ 

ของชาวไทยอีสาน กอนจะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนบานทุงสนุน 

ในเวลาตอมา 

ภายในวัดมีปูชนียวัตถุที ่สำคัญ ไดแก “หลวงพอพระเจาบุญลาน” 

พระพุทธรูปศิลปะลานชาง หน่ึงเดียวของภาคเหนือตอนลาง 

ท่ีมา : https://www.facebook.com/Naboon.kpp/ 
 

 

 

 

 

 

นาบญุ  อำเภอบึงสามัคคี 
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ใหนักเรียนเดินทางไปท่ีจุดชมวิวผาตั้ง และตองเดินทางใหผานน้ำตกเตาดำ  

โดยใชสัญลักษณตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*หมายเหตุ  ครแูจกใบกิจกรรมใหนักเรียนเขียนสัญลักษณเสนทาง 

   

จดุชมววิผาตัง้ 

 

นํา้ตกเต่าดาํ 

  

    
 
 
 
 

  

นํา้ตกคลองวงัเจา้ 

 

เกมประจำแหลงทองเที่ยว 

ใหนักเรียนเขียนเสนทางไปแหลงทองเที่ยวตางๆ 

ตามที่โจทยกำหนด 

เดิน  

ขวา 

เดิน  

ซ้าย 

เดิน    

ขึน้ 

เดิน  

ลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ใชเกมลานจอดรถพิศวง ประเภทใดก็ได 

 

เกมประจำแหลงทองเที่ยว 

หาวิธีเล่ือนรถน้ำมันดิบออกจากลานจอดรถ 

เพ่ือสงน้ำมันที่โรงกล่ันน้ำมัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

อุทยานแหงชาติคลองวังเจา มีสถานที่นาสนใจ อาทิ น้ำตกคลองวังเจา, 
น้ำตกคลองสมอกลวย มีน้ำไหลตลอดป, จุดชมวิวผาตั้ง ชมพระอาทิตยตกได, 
โปงแกสธรรมชาติ, พบกลวยไมประเภทลิ้นมังกรบริเวณน้ำตก อีกทั้งยังมีน้ำตก
เตาดำ เปนน้ำตกขนาดใหญท่ีมีน้ำไหลดิ่งลงมาจากหนาผา มีเสนทางเดินเทา
ศึกษาธรรมชาติ “สวนไผ” 2 กิโลเมตร มีพันธุไผกวา 20 ชนิดใหศึกษาคนควา 

 
ท่ีมา : http://travel.kpppao.go.th/travel/detail/10 

 

 

 

 

 

อุทยานคลองวังเจา  อำเภอโกสัมพีนคร 

 

 

 

 

 กำแพงเพชร มีทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำคาอยูภายใตพื้นดิน คือน้ำมันและ 

กาซธรรมชาติ จึงเปนจุดเริ ่มตนของแหลงน้ำมันสิริกิติ ์ นามพระราชทาน 

น้ำมันดิบท่ีขุดไดท่ีอำเภอลานกระบือ เรียกวาน้ำมันดิบเพชร     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : http://travel.kpppao.go.th/travel/detail/10 
 

 

 

 

 

 

 

 

บอน้ำมันลานกระบือ  อำเภอลานกระบือ 
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*แนวคำตอบ 

- กระเบ้ือง 

- โตะ เกาอี ้

- ครก 

คำถามประจำ 

แหลงทองเที่ยว 

นักเรียนไดพบเจอส่ิงของ 

ที่ผลิตจากหินออนอะไรบาง   

จงยกตัวอยาง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชรมีอาณาเขตครอบคลุมพ้ืนท่ีเมืองโบราณ

กำแพงเพชร ต้ังอยูบนฝงตะวันออกของแมน้ำปง ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร 

เมืองโบราณกำแพงเพชร มีผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู วางตัวขนาน
ไปกับแมน้ำปง กำแพงเมืองแตเดิมมีลักษณะเปนคันดินและคูน้ำสามชั้น ตอมา 
ไดมีการพัฒนากำแพงเมืองชั้นในเปนกำแพงกอดวยศิลาแลง เชิงเทินตอนบน 
กอเปนรูปใบเสมาและมีปอมประตูโดยรอบ 
 

ท่ีมา : http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/kamphaengphet 
 

 

 

 

 

อุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร  อำเภอเมืองกำแพงเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กลุ มหัตถกรรมหินออน ตั ้งอยู ในพื ้นท่ี

เทศบาลตำบลบานพราน  อำเภอพรานกระตาย 

โดยกลุมหัตถกรรมหินออนไดสัมปทานในการผลิตสินคา และสรางเปนสินคา 

ขึ้นชื่อประจำอำเภอ  

 สินคาที่ผลิตจากหินออนไดแก โตะหินออน แจกัน ตุกตาประดับบาน 

ปายชื่อ กระถางธูป กระเบ้ืองตาง ๆ  

ท่ีมา : https://www.banphran.go.th/otop_detail.php?id=129 

 

 

 

 

 

 

หัตถกรรมหินออน  อำเภอพรานกระตาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มารูปภาพ : ศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยว อุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร 

*ครูจัดทำจ๊ิกซอวใสซองใหนักเรียนตอใหถูกตองภายในเวลา 30 วินาที 

เกมประจำแหลงทองเที่ยว 

ใหนักเรียนตอจ๊ิกซอวภาพโบราณสถาน 

ภายในเวลาที่กำหนด 
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 จัดเตรียมอุปกรณ์ 

 ออกแบบป้ำยไวนิล

 ขนำด 3×3 เมตร 

 จ�ำนวน 2 แผ่น 

 กระดำษกำร์ดแข็ง 

 ซองใส่ค�ำถำม 

 กล่องส�ำหรับท�ำลูกเต๋ำยักษ์ 

 2 ลูก 

 แผ่นเคลือบร้อน 

 ของรำงวัล

แนวทางการจัดการเรียนรู้

1. แบ่งกลุ่มนักเรียน 2 - 3 คน
2. ให้นักเรียนซ้ือตั๋วท่องเท่ียวเพื่อเดินทำงภำยในจังหวัดก�ำแพงเพชร 
ในรำคำ 100 บำท (รวมค่ำเดินทำงและบัตรเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียวแล้ว) 

ข้ันตอนดำาเนินการ/วิธีการเล่นกจิกรรม

3. ให้นกัเรยีนวำงแผนท่องเท่ียวในอ�ำเภอต่ำง ๆ  ในจังหวดัก�ำแพงเพชร 
โดยนกัเรยีนภำยในกลุ่มค�ำนวณและเปรยีบเทียบเส้นทำง 2 เส้นทำง  
โดยให้นักเรียนเขียนเส้นทำงในใบกิจกรรมท่ีแจก (นักเรียนเขียน 
2 เส้นทำง ใช้ปำกกำต่ำงสีกันเพ่ือเปรียบเทียบ) เพื่อเลือกเส้นทำง
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กิจกรรมกลวยซา...พาเที่ยว 

เมื ่อนักเรียนทองเที่ยวและทำกิจกรรมในอำเภอตาง ๆ ที่สนใจแลว ใหวาดเสนทาง 

การเดินทาง โดยใชลูกศรตามเสนทางการทองเท่ียวของนักเรียน 

 

ที่มารูปภาพ : เว็บไซต สำนักงานเกษตรและสหกรณ จงัหวดักำแพงเพชร 

 

นักเรียนเลือกเสนทางส.ี..................................................................................................... 

 

จุดเริ่มตน 

ท่ีดีท่ีสุดแล้วเดินทำงตำมเส้นทำงไปยงัอ�ำเภอท่ีเลอืกเพือ่ท�ำกิจกรรม
ที่แต่ละอ�ำเภอก�ำหนด

4. เมื่อนักเรียนได้เส้นทำงแล้วให้นักเรียนวำดเส้นทำงกำรเดินทำง  
โดยกำรวำดลูกศรตำมเส้นทำงท่ีจะไปพร้อมบอกรำคำค่ำเดินทำง 
ในแต่ละอ�ำเภอ (นกัเรยีนเขียนรำคำค่ำเดินทำงลงในเส้นทำงท่ี 
นักเรียนวำดในแผนที่)

5. เมื่อนักเรียนเดินทำงไปในแต่ละอ�ำเภอจะมีใบควำมรู้และกิจกรรม 
ให้นกัเรยีนตอบค�ำถำม หำกนกัเรยีนตอบค�ำถำมถูกจะได้บัตรก�ำนลั
เพื่อน�ำไปแลกสิทธิ์ในกำรโยนลูกเต๋ำลุ้นรำงวัล

6. เมื่อนักเรียนเดินทำงครบตำมที่วำงแผน ให้นักเรียนน�ำ
 บัตรก�ำนัลมำแลกรับสิทธิ์โดยกำรโยนลูกเต๋ำเพื่อรับรำงวัล
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สถานการณ์ คำาถาม ตัวอย่างคำาตอบ

 สมมุติให้นักเรียน

เป็นนักท่องเที่ยว 

ต้องกำรเดินทำง 

ไปอ�ำเภอต่ำง ๆ ใน

จังหวัดก�ำแพงเพชร 

แต่มีเงื่อนไขในกำร

ท่องเที่ยวว่ำให ้

เดินทำงโดยใช้เงิน 

ไม่เกิน 100 บำท

 นักเรียนควรเดิน

ทำงไปอ�ำเภออะไร

บ้ำงถึงจะมีโอกำส 

ได้รับบัตรก�ำนัล 

เยอะที่สุด

 เลือกอ�ำเภอที่มีค่ำ

เดินทำงน้อย  

เพื่อให้มีโอกำสไปได้

หลำยอ�ำเภอ

 ให้นักเรียนบอก

สถำนที่ส�ำคัญ

ภำยในอ�ำเภอที่

นักเรียนท่องเที่ยว

 อุทยำนประวัติศำสตร ์

อ.เมือง

 น�้ำตกแก่งเกำะใหญ่ 

อ.ขำณุวรลักษบุรี

 น�้ำตกคลองลำน 

อ.คลองลำน ฯลฯ

 อ�ำเภอขำณุฯ  

หำดริมปิง

 อ�ำเภอคลองลำน 

น�้ำตกคลองน�้ำไหล 

น�้ำตกแก่งเกำะร้อย

 ในแต่ละอ�ำเภอ 

ที่เลือก นักเรียน

รู้จักแหล่งท่องเที่ยว

อื่นภำยในอ�ำเภอนั้น

หรือไม่ ยกตัวอย่ำง

คำาถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน



Unplugged Coding >> 59

 นักเรียนสำมำรถวำงแผนกำรเดินทำงตำมเงื่อนไขที่ก�ำหนด

 นักเรียนสำมำรถแก้ปัญหำจำกเงื่อนไขที่ก�ำหนดได้

 นักเรียนสำมำรถบอกสถำนที่ท่องเที่ยวภำยในอ�ำเภอที่เลือกได้

การวัดและประเมินผล

1. กำรพิจำรณำเลือกเส้นทำงที่คำดว่ำจะได้บัตรก�ำนัลมำกที่สุด

2. เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของเส้นทำง และค�ำนวณค่ำเดินทำง

3. วำดเส้นทำงด้วยสัญลักษณ์ที่ก�ำหนดได้

4. รู้จักสถำนที่ท่องเที่ยวภำยในจังหวัดก�ำแพงเพชรมำกยิ่งขึ้น

สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง Survivor Game 
โรงเรียนบ้านบึงตะกาด  จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้ำนบึงตะกำด ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ระยอง เขต 2 ได้ออกแบบกิจกรรม โค้ดดิ้ง Survivor Game โดย
มีต้นแบบมำจำก บอร์ดเกม Survive หลบหนีข้ำมมหำสมุทร ที่ออกแบบโดย 

Julian Courtland-Smith มำผสำนเรื่องรำวของกำรหลบหนีออกจำกเกำะแก้ว

พิสดำรของพระอภัยมณี ท่ีถูกประพันธ์ขึ้นโดยกวีเอกของโลกอย่ำงสุนทรภู่  

ประยุกต์ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกระดำนและตัวละครใหม่ เพื่อให้เอื้อต่อกำร

เรียนวิชำวิทยำกำรค�ำนวณมำกยิ่งขึ้น

Survivor Game เป็นเกมที่มีกฎกำรเล่นค่อนข้ำงง่ำย ชัดเจน โดยจะมี 

กระดำนเกมท่ีจุดเริ่มต้นเริ่มท่ีเกำะกลำงมหำสมุทร และปลำยทำงอยู ่ท่ีฝั ่ง 

ท้ัง 4 มมุของกระดำน ซ่ึงทุกคนในเกมจะมจุีดมุง่หมำยเหมอืนกันคอื “พำตวัละคร 

ของตนเองข้ำมจำกเกำะไปขึ้นฝั่งให้ได้มำกที่สุด”

โดยควำมสนุกของเกมนี้ คือกำรท่ีเรำสำมำรถแกล้งเพื่อนได้ทันที  

และไม่ต้องวำงแผนคิดให้สลับซับซ้อนใด ๆ เช่น ในขณะที่บำงทีมน�ำตัวละคร 

ของตนเองขึ้นเรือล่องไปจะถึงฝั่ง ก็อำจจะโดนเพื่อนที่เหลืออีก 3 ทีม รุมเดิน 

ยกัษ์ วำฬ และ ฉลำม มำกินตวัละครจนตำยหมดก่อนท่ีข้ึนฝ่ังก็ได้ หรอืเรำอำจจะ 

เห็นคุณธรรม วิธีคิด วิธีตัดสินใจของนักเรียนท่ีจะจับมือระหว่ำงทีมช่วยกัน 

ขึ้นฝั่งได้เช่นกัน
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กิจกรรม โค้ดดิ้ง Survivor Game 
เหมำะส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3

เวลำที่ใช้ 45 - 60 นำที

How to เล่นกิจกรรม

ว 4.2 ป.3 แสดงอัลกอริทึมในกำรท�ำงำนหรือกำรแก้ปัญหำ

อย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือข้อควำม

ตัวชี้วัดการเรียนรู้

1. กำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ

สาระการเรียนรู้

1. เพือ่ให้นกัเรยีนสำมำรถออกแบบอลักอรทึิมในกำรแก้ปัญหำได้ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกำรพยำกรณ์ (Predicting)  

กำรคำดคะเนค�ำตอบล่วงหน้ำ โดยอำศัยข้อมูลท่ีได้จำกกำรสังเกต 

หรือกำรท�ำซ�้ำได้ 

3. เพื่อให้นักเรียนฝึกในด้ำนกำรตัดสินใจ แก้ไขปัญหำ 

เฉพำะหน้ำได้ 

4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้ำนของกำรท�ำงำนเป็นทีมได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
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 Algorithm Design (กำรออกแบบกระบวนกำรแก้ปัญหำ)

แนวคดิดา้นวชิาวทิยาการคำานวณทีเ่กีย่วกบักจิกรรม

สื่อและอุปกรณ์

1. กระดำน 1 แผ่น (รปูมหำสมทุรท่ีมท่ีีว่ำงส�ำหรบัวำงแผ่นพืน้ 
สร้ำงเกำะตรงกลำง และมีฝั่งอยู่ทั้ง 4 มุม)

2. ยักษ์ 5 ตัว (วำงบนจุดสีแดงในแผนที่)
3. ฉลำม 6 ตัว 
4. วำฬ 5 ตัว 
5. เรือ 13 ล�ำ 
6. ลูกเต๋ำ 1 ลูก (มีหน้ำเป็นรูป ยักษ์ วำฬ และฉลำม) 
7. ตัวละครผู้เล่น 36 ตัว (4 สี แบ่งเป็น สีละ 9 ตัว)
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8. แผ่นพืน้เกำะด้ำนหน้ำ 36 แผ่น (แบ่งเป็น พ้ืนทรำย 14 แผ่น,  
พื้นป่ำ 14 แผ่น, พื้นหิน 8 แผ่น) 

9. แผ่นพ้ืนเกำะด้ำนหลงั 36 แผ่น (แบ่งเป็น แผ่นกำร์ดสีแดง  
และแผ่นกำร์ดสีเขียว) ดังนี้ 

 9.1 แผ่นกำร์ดเก็บไว้ช่วยเหลือทีม (สีแดง) ใช้ก่อนท่ีจะ
ท�ำกำรเดินหมำกรอบไหนก็ได้ 

  เคลื่อนย้ำยปลำวำฬไปที่ไหนก็ได้  จ�ำนวน 3 แผ่น 
  เคลื่อนย้ำยปลำฉลำมไปที่ไหนก็ได้ จ�ำนวน 3 แผ่น 
  เคลื่อนย้ำยยักษ์ไปที่ไหนก็ได้  จ�ำนวน 3 แผ่น 
  คนว่ำยน�้ำฟรี 3 ช่อง  จ�ำนวน 4 แผ่น 
  เรือเดินฟรี 3 ช่อง  จ�ำนวน 6 แผ่น 
 9.2 แผ่นกำร์ดเรยีก (สีเขียว) เมือ่เปิดเกำะเจอ ให้ท�ำกำรเรยีก 

สิ่งของตำมนี้ลงในช่องที่เปิดทันที 
  เรียกเรือ จ�ำนวน 5 แผ่น 
  (มีใต้พื้นทรำย 2, พื้นป่ำ 2, พื้นหิน 1) 



64 << Unplugged Coding

  เรียกฉลำม จ�ำนวน 6 แผ่น 
  (มีใต้พื้นทรำย 3, พื้นป่ำ 2, พื้นหิน 1) 
  เรียกวำฬ จ�ำนวน 5 แผ่น 
  (มีใต้พื้นทรำย 3, พื้นป่ำ 2) 
  ภูเขำไฟระเบิด จ�ำนวน 1 แผ่น 
  (มีใต้พื้นหิน 1)

 จัดเตรียมอุปกรณ์ ใบงำน / กิจกรรม 
 แผนภำพตำรำงกิจกรรม และ บัตรค�ำสั่ง
 ก�ำหนดสัญลักษณ์แทนสถำนท่ี หรือสิ่งต่ำง ๆ
 ท�ำแผนผังจ�ำลอง น�ำเสนอชิ้นงำน 

แนวทางการจัดการเรียนรู้

เกมนีใ้ช้ระยะเวลำในกำรเล่นประมำณ 45 - 60 นำที โดยสำมำรถ 
เล่นได้ต้ังแต่ 2 - 4 ทีม ผูเ้ล่นจะได้รบัตัวละครท่ีมคีะแนนต้ังแต่ 1 - 6  
จ�ำนวนท้ังหมด 9 ตัว (แต้มคะแนนจะถูกเขียนไว้ใต้ตัวละคร เมือ่จบเกม 
จึงท�ำกำรนบัจ�ำนวนตัวละครท่ีข้ึนฝ่ังได้ หรอืถ้ำจ�ำนวนกำรขึน้ฝ่ังเท่ำกัน  
สำมำรถนบัคะแนนใต้ตัวละครเพ่ือหำผูช้นะได้) โดยเมือ่เริม่ต้นเกมผูเ้ล่น 
จะต้องวำงแผ่นพืน้ท่ีลงในมหำสมทุรให้ครบก่อน เพือ่สร้ำงเกำะกลำงทะเล  
จำกนัน้สลับกันวำงตัวละครของตนเองบนเกำะ เมือ่เสรจ็แล้วจึงสลับกัน 
วำงเรือคนละ 2 ล�ำ และยักษ์ 5 ตัว มำวำงในจุดที่ก�ำหนด จำกนั้น 
เริ่มเล่นเกมได้

ข้ันตอนดำาเนินการ/วิธีการเล่นกจิกรรม
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1. ในแต่ละรอบ ผู้เล่นสำมำรถท�ำกำรเดินหมำกของตัวเอง จำานวน 
3 Action มุ่งไปขึ้นฝั่งใดก็ได้ใน 4 มุมกระดำน โดย จ�ำนวน 3 Action 
ท่ีสำมำรถท�ำได้ คอื ผูเ้ลน่เดนิตัวละคร หรอื เรอื รวมกนัได ้3 ชอ่ง

เช่น ผู้เล่นเลือกเดินตัวละคร 3 ตัว ตัวละ 1 ช่อง

หรือ  ผู้เล่นเลือกเดินตัวละคร 1 ตัว 3 ช่อง 

หรือ  ผู้เล่นเลือกเดินเรือที่ไม่มีเจ้ำของ 1 ช่อง 

จำกนัน้เดินตัวละครลงเรอื (นบัเป็นอกี 1 ช่อง) และ เดินเรอืออกไป 

อีก 1 ช่อง เพื่อเป็นกำรจบเทิร์น (จบรอบ) ของตัวเอง 
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** ท้ังนี ้ตวัละครผูเ้ลน่ทีอ่ยูใ่นนำ้ า ผูเ้ล่นสำมำรถเดินได้สูงสุด 
แค่ 1 ช่องต่อ 1 ตัวละครเท่านั้น ส่วนเรือที่เรำวำงนั้น เรำไม่ได้เป็น
เจ้ำของแต่เพียงคนเดียว เพรำะว่ำตรำบใดท่ียังไม่มีผู้เล่นคนไหนน�ำตัวละคร 

ลงเรอืไป ผูเ้ล่นทุกคนก็จะสำมำรถขยบัเรอืท่ีไม่มเีจ้ำของได้ตลอดในเทิร์น (รอบ) 

ของตนเอง

2. หลงัจำกท่ีท�ำกำรเดิน 3 Action แล้วให้ผูเ้ล่นเลอืกเปิดเกำะ 1 แผ่น  

โดยเริ่มไล่จำกกำรเปิดท่ีทรำยไปป่ำ และไปหินตำมล�ำดับ (เปิดทีละอย่ำง 

จนหมดก่อนค่อยเปิดอย่ำงต่อไป เช่น เปิดพื้นทรำยจนหมดก่อนค่อยไปเปิดป่ำ  

เป็นต้น) 

3. หลังจำกเปิดเกำะแล้ว ให้ผู้เล่นท�ำกำรทอยลูกเต๋ำ เพื่อก�ำหนด 

กำรเดินของตัวละครอุปสรรค คือ ฉลำม วำฬ และยักษ์

เมื่อเปิดพื้น จะเจอการ์ด สีเขียว และสีแดง ดังน้ี
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หำกทอยได ้ฉลาม ให้ท�ำกำรเดินฉลำม จ�ำนวน 2 ช่อง
(คุณสมบัติของฉลำมจะก�ำจัดตัวละครที่ว่ำยอยู่ในทะเล แต่จะท�ำลำยเรือไม่ได้)

หำกทอยได ้วาฬ ให้ท�ำกำรเดินปลำวำฬ จ�ำนวน 3 ช่อง

(คุณสมบัติของปลำวำฬสำมำรถท�ำลำยเรือได้ แต่จะก�ำจัดตัวละครไม่ได้)

หำกทอยได ้ยักษ ์ให้ท�ำกำรเดินยักษ์ จ�ำนวน 1 ช่อง
(คุณสมบัติของยักษ์ท�ำลำยเรือและตัวละครได้ทั้งหมด)
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4. เวียนไปเช่นนี้เรื่อย ๆ เกมจะจบก็ต่อเมื่อผู้เล่น

คนใดคนหนึ่งเปิดเจอ ภูเขาไฟระเบิด 

เม่ือเปิดเจอกำร์ดดังกล่ำว ให้ผู้เล่นท�ำกำรสรุปคะแนนจำกตัวละคร 

ท่ีหนข้ึีนเกำะได้ หรอืถ้ำจ�ำนวนกำรข้ึนฝ่ังเท่ำกัน สำมำรถนบัคะแนนใต้ตัวละคร 

เพื่อหำผู้ชนะ

การออกคำาสั่งและเดินตัวละคร

กำรเดินตัวละครท้ัง 3 STEP นัน้ นกัเรยีนจะต้องวำงแผนก่อน โดยกำร  

เขยีนพกัิดตำาแหน่งตวัละคร และ การวางลกูศร เพือ่ก�ำหนดทิศทำง 
ในกำรเดิน ก่อนเริ่มออกค�ำสั่งให้เพื่อนในทีมเป็นผู้ไปเดินหมำกในกระดำน
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สถานการณ์ คำาถาม ตัวอย่างคำาตอบ

 กลุ่มนักส�ำรวจหลัง
จำกท่ีส�ำรวจเกำะร้ำง  
จนเจอขุมสมบัติแล้ว 
ก็พบว่ำมีเวลำเพียง 
เล็กน้อยที่จะหนีออก
จำกเกำะที่ก�ำลังจะจม  
ทีมผู้เล่นจะสำมำรถ
ช่วยให้กลุ่มนักส�ำรวจ
กลุ่มนี้หนีออกมำจำก
เกำะได้หรือไม่ และ
ต้องเลือกว่ำจะท�ำกำร
ขัดขวำงไม่ให้ผู้เล่น 
คนอื่นหนีออกจำก
เกำะให้ได้เพื่อที่ทีม 
ผู้เล่นจะได้รับสมบัติ
แต่เพียงผู้เดียว  
หรือจะช่วยเหลือ 
จับมือเดินทำงไป
ด้วยกัน หรือสร้ำง
สถำนกำรณ์ว่ำต้องช่วย
พระอภัยมณีหลบหนี
ออกจำกเกำะของนำง
ผีเสื้อสมุทรได้เช่นกัน

 เรำจะหนีออกจำก

เกำะนี้ได้อย่ำงไร 

 กำรนั่งเรือ หรือ

กำรว่ำยน�้ำ 

 เรำจะชนะเกมนี้ 

ได้อย่ำงไร

 น�ำตัวละครของเรำ 

ขึ้นฝั่งให้ได้มำกที่สุด 

หรือ ใช้ไหวพริบ 

ในกำรสร้ำงอุปสรรค

ให้แก่ผู้เล่นทีมอื่น)

คำาถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน
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 จ�ำนวนตัวละครท่ีแต่ละทีมน�ำข้ึนฝั่งได้ (ส่วนคะแนนท่ีถูกเขียนไว้ 
 ใต้ตัวละคร จะไม่น�ำมำนับเป็นกำรวัดและประเมิลผลนักเรียน  
 หำกแต่ใช้เพื่อเพิ่มควำมสนุกและตื่นเต้นให้แก่เกมเท่ำนั้น)

การวัดและประเมินผล

1. ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียน ในกำรออกแบบอัลกอริทึม 
เพื่อกำรแก้ปัญหำ 

2. ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียน ในด้ำนทักษะกำรพยำกรณ์ 
(Predicting) กำรคำดคะเนค�ำตอบล่วงหน้ำ โดยอำศัยข้อมูล  
ที่ได้จำกกำรสังเกตหรือกำรท�ำซ�้ำ 

3. ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียน ในด้ำนของกำรตัดสินใจ  
แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ 

4. ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียน ในด้ำนของกำรท�ำงำนเป็นทีม

สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้
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โค้ดดิ้ง ลำาแต้ ๆ (ซาจ๊อย)
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน  จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรยีนบ้ำนแม่กอนใน ส�ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชยีงใหม่

เขต 3 ได้ออกแบบกิจกรรม โค้ดดิ้ง ลำาแต้ ๆ (ซาจ๊อย) แม่ก๋อนใน 
โดยน�ำแนวคิดด้ำนควำมแตกต่ำงหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ควำมโดดเด่น 

ของอำหำรชนเผ่ำพื้นเมืองเหนือ มำออกแบบเป็นกิจกรรม Unplugged Coding

ในช่วงเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี จะมีกิจกรรมประเพณีกินข้ำวใหม่ 

ซ่ึงเป็นกำรน�ำเอำผลผลิตจำกกำรเพำะปลูกพืชพันธุ์ต่ำง ๆ มำมอบถวำยแก่ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ และจะไปมำหำสู่ แบ่งปันแลกเปลี่ยนผลผลิตกันระหว่ำง

ญำติมิตรพี่น้องที่อยู่ตำมหมู่บ้ำนต่ำง ๆ

โดยในประเพณกิีนข้ำวใหม่ จะมกีำรท�ำ “ซาจอ๊ย” ซ่ึงเป็นอำหำรพืน้ถ่ิน 
ชนเผ่ำลำหู่ เป็นอำหำรพิเศษที่ท�ำได้ยำก มีขั้นตอนเยอะ และประกอบขึ้นด้วย

วัตถุดิบชั้นเลิศของหมู่บ้ำน จึงจะท�ำเพียงปีละครั้งในช่วงประเพณีกินข้ำวใหม่ 

หรืองำนส�ำคัญของหมู่บ้ำน เพ่ือเล้ียงและแจกจ่ำยให้แก่ญำติมิตรพี่น้องรวมถึง

แขกที่มำเยี่ยมเยือน

กิจกรรมโค้ดด้ิงล�ำแต้ ๆ “ซำจ๊อย” ท่ีแม่กอนใน ประยกุต์มำจำก Board Game  

ซ่ึงนักเรียนจะได้ฝึกฝนควำมจ�ำและไหวพริบปฏิภำณในกำรรวบรวมวัตถุดิบ 

จำกกำร์ดท่ีคว�ำ่หน้ำอยู ่ฝึกทักษะกำรก�ำจัดข้อมลูท่ีไม่เก่ียวข้องท้ิงไป (Abstraction)  

และน�ำมำเรียงล�ำดับข้ันตอนในกำรท�ำซำจ๊อย กำรฝึกทักษะกำรจดจ�ำรูปแบบ 

(Pattern Recognition) กำรค�ำนวณจ�ำนวนครั้งกำรเดิน เพื่อทอยลูกเต๋ำ
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กิจกรรม โค้ดดิ้ง ลำาแต้ ๆ (ซาจ๊อย) แม่ก๋อนใน
เหมำะส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษำปีที่ 3

เวลำที่ใช้ 1 ชั่วโมง

How to เล่นกิจกรรม

 นักเรียนเก็บวัตถุดิบได้ถูกต้อง,  

นักเรียนอ่ำน เขียนและเข้ำใจ 

ค�ำศัพท์วัตถุดิบได้ถูกต้อง

 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ว 4.2 แก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ 

กำรลองผิดลองถูก กำรเปรยีบเทียบ แสดงล�ำดับข้ันตอน  

กำรท�ำงำนหรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย โดยใช้ภำพ 

สัญลักษณ์ หรือข้อควำม

 ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 2 ว 4.2 แสดงล�ำดับข้ันตอนกำรท�ำงำน 

หรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือ 

ข้อควำม 

 ชัน้ประถมศึกษำปีท่ี 3 ว 4.2 แสดงอลักอรทึิมในกำรท�ำงำน 

หรือกำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำยโดยใช้ภำพ สัญลักษณ์ หรือ 

ข้อควำม

ตัวชี้วัดการเรียนรู้
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1. นักเรียนเรียนรู้วัตถุดิบกำรท�ำ “ซำจ๊อย”

2. นักเรียนเรียนรู้ค�ำศัพท์วัตถุดิบ “ซำจ๊อย”

3. นักเรียนใช้บัตรค�ำสั่งเรียงต่อกันเป็นล�ำดับ 

 เพื่อแสดงวัตถุดิบได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุดิบในกำรท�ำซำจ๊อย, ค�ำศัพท์วัตถุดิบต่ำง ๆ, กำรจ�ำ, 

กำรวำงแผนและกำรคิดค�ำนวณ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 กำรแก้ปัญหำให้ประสบควำมส�ำเร็จท�ำได้โดยใช้ข้ันตอน 

กำรแก้ปัญหำอย่ำงง่ำย เช่น กิจกรรมเกมเดินเก็บวัตถุดิบซำจ๊อย  

เพื่อให้นักเรียนได้ทรำบวัตถุดิบอำหำรพื้นบ้ำนของชนเผ่ำลำหู่ 

 กำรแสดงข้ันตอนกำรแก้ปัญหำท�ำได้โดยกำรเขียนบอกเล่ำ

วำดภำพหรือใช้สัญลักษณ์ เช่น กิจกรรมเกมเดินเก็บวัตถุดิบซำจ๊อย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 กำรแสดงข้ันตอนกำรแก้ปัญหำ ท�ำได้โดยกำรเขียนบอกเล่ำ

วำดภำพหรือใช้สัญลักษณ์ เช่น กิจกรรมเกมเดินเก็บวัตถุดิบซำจ๊อย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 กำรแสดงอัลกอริทึมท�ำได้โดยกำรเขียนบอกเล่ำวำดภำพ

หรือใช้สัญลักษณ์

สาระการเรียนรู้
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 Pattern Recognition (กำรจดจ�ำรูปแบบ)
  กำรจดจ�ำต�ำแหน่งของกำร์ดเกม
 Abstraction (กำรก�ำจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป)
  กำรค�ำนวณจ�ำนวนกำรเดินเพื่อทอยลูกเต๋ำ

แนวคดิดา้นวชิาวทิยาการคำานวณทีเ่กีย่วกบักจิกรรม

สื่อและอุปกรณ์

1. ใบกิจกรรม
2. ไอเทมส�ำหรับกิจกรรมเกม
3. กำร์ดเกมต่ำง ๆ
4. ลูกเต๋ำ
5. แผ่นตำรำงสี่เหลี่ยมส�ำหรับวำงกำร์ด
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 กำร์ดวัตถุดิบ ใช้วำงเป็นต�ำแหน่งกำรเดินเกมของไอเทมผู้เล่น

 ไอเทมวัตถุดิบ ใช้เปิดกำร์ดวัตถุดิบได้สะสมบนกำร์ดผู้เล่น

 กำร์ดผู้เล่น ใช้วำงไอเทมวัตถุดิบเพื่อสะสมของผู้เล่นแต่ละคน

 ไอเทมผูเ้ล่น ใช้เป็นตัวแทนผูเ้ล่นโดยจะวำงบนกำร์ดวตัถุดิบเพ่ือเดิน 

 ตำมจ�ำนวนตัวเลขที่ทอยลูกเต๋ำได้

 ลูกเต๋ำ ใช้ทอยเพื่อหำจ�ำนวนกำรเดินของผู้เล่นแต่ละคน

แนวทางการจัดการเรียนรู้
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1. เรยีนรูจ้ำกครภููมปัิญญำบ้ำนแม่กอนใน ด้วยกันท้ัง ป. 1 - 3  

เกี่ยวกับประเพณีกินข้ำวใหม่ กินวอ กิจกรรมต่ำง ๆ อำหำร ฯ

 ป.1 เรียนรู้วัตถุดิบต่ำง ๆ  ในกำรท�ำซำจ๊อย เช่น เนื้อหมู  
พริก กระเทียม ตะไคร้ รำกชู งำ ข้ำว ฯลฯ 

 ป.2 เรยีนรูว้ตัถุดิบและข้ันตอน/วธิกีำร ในกำรท�ำซำจ๊อย 
 ป.3 เรยีนรูว้ตัถุดิบและข้ันตอน/วธิกีำร ในกำรท�ำซำจ๊อย 

รวมถึงอำหำรท้องถิ่นประเภทอื่น เช่น น�้ำพริกหนุ่ม น�้ำพริกมะเขือเทศ 

กำรท�ำขนมจีน เป็นต้น

2. กระดำนเกมกิจกรรม 1 ชุด สำมำรถมผีูเ้ล่นได้ 3 – 4 คน 

ตำมควำมเหมำะสม

ข้ันตอนดำาเนินการ/วิธีการเลน่กจิกรรม
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3. วำงกำร์ดวัตถุดิบและเครื่องปรุงในกำรท�ำ “ซำจ๊อย” โดย

วำงคว�่ำปิดกำร์ดไม่ให้ผู้เล่นเห็นว่ำเป็นกำร์ดอะไร

4. ผูเ้ล่นรบักำร์ดผูเ้ล่น เพือ่ใช้เก็บสะสมไอเทมวตัถุดิบ 1 แผ่น 

แล้วเลือกไอเทมผู้เล่น แล้ววำงบนกำร์ดใดก็ได้ 1 จุด

5. ผูเ้ล่นคนแรก (ตำมล�ำดับ) ทอยลูกเต๋ำเเละเดินไอเทมผูเ้ล่น

ตำมจ�ำนวนตัวเลขบนลูกเต๋ำท่ีทอยได้ ไปในทิศทำงตำมกำร์ดวัตถุดิบ 

ที่วำงอยู่ โดยมีเงื่อนไขคือห้ำมเดินถอยหลังและห้ำมเดินเฉียง

6. เปิดกำร์ดในจุดท่ีเรำหยุดเดินข้ึนมำดูว่ำเป็นกำร์ดวัตถุดิบ

หรือเครื่องปรุงในกำรท�ำ “ซำจ๊อย” หรือไม่ ถ้ำใช่ให้อ่ำนชื่อวัตถุดิบ 

ให้ถูกต้อง เพื่อเเลกรับไอเทมวัตถุดิบนั้นไปเก็บสะสมไว้ หำกไม่ใช่ 

หรือซ�้ำของเดิมที่มีอยู่แล้วให้รอเดินรอบใหม่ในตำถัดไป

7. ผูเ้ล่นคนใดสำมำรถเก็บสะสมไอเทมวตัถุดิบและเครือ่งปรงุ

ในกำรท�ำ “ซำจ๊อย” ได้ครบก่อนผู้นั้นถือเป็นผู้ชนะ
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สถานการณ์ คำาถาม ตัวอย่างคำาตอบ

 ถ้ำร้ำนค้ำไม่มี 

เนื้อหมูขำยหรือ

ขำยหมดแล้ว แต่มี

เนื้อไก่ ปลำ กุ้ง

ปลำหมึก ขำย 

 นักเรียนคิดว่ำจะใช้

เนื้อสัตว์ชนิดใดท�ำ 

“ซำจ๊อย” ? 

 ใช้เนื้อกุ้ง...

(นักเรียนชอบกิน), 

ใช้เนื้อปลำหมึก...

(เป็นอำหำรทะเล 

รำคำไม่แพงมำกนัก)

 เพรำะเหตุใดถึงเลือก

เนื้อสัตว์ชนิดนั้น ?

 เนื้อไก่ เพรำะมี

ลักษณะคล้ำยเนื้อหมู 

และหำได้ง่ำยเพรำะที่

บ้ำนนักเรียนเลี้ยงไว้ นักเรียนคิดว่ำจะ

ใช้เนื้อสัตว์ชนิดอื่น

แทนอีกได้ไหม ?

คำาถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน

 นักเรียนเลือกสะสมวัตถุดิบได้ถูกต้อง
 นักเรียนอ่ำนชื่อวัตถุดิบได้ถูกต้อง
 นักเรียนปฏิบัติตำมกติกำกำรเล่นได้ถูกต้อง

การวัดและประเมินผล



80 << Unplugged Coding

1. วัตถุดิบในกำรท�ำอำหำร “ซำจ๊อย”
2. กำรอ่ำนชื่อพืชผักวัตถุดิบ
3. กำรปฏิบัติตำมกฎ กติกำ
4. กำรจดจ�ำรูปแบบ รูปภำพ ต�ำแหน่งกำรวำงภำพวัตถุดิบ
5. กำรวำงแผน คิดค�ำนวณ

สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม คลิปวิดีโอกิจกรรม



4
เริ่มต้นสอน
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ

ข้ันพืน้ฐำน (สพฐ.) ท�ำหน้ำท่ีสร้ำงพืน้ฐำนให้ 

คนสร้ำงชำติ ถือเป็นองค์กรท่ีใหญ่ ครอบคลมุ

พื้นท่ีท่ัวท้ังประเทศ ท่ียังมีควำมเหล่ือมล�้ำ  

มีบริบทท่ีซับซ้อน มีควำมแตกต่ำงทำงภำษำ 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนจึงเป็นบุคคลส�ำคัญเป็นกลไก 

ขับเคลื่อนกำรศึกษำ โดยมี “ห้องเรียนและโรงเรียน” เป็นส่ิงส�ำคัญ
ที่สุดในกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลง 

เน้นกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรคิด 

ของนักเรียนบนพื้นฐำนท่ีห ้องเรียนและ

โรงเรยีนมีอยู ่บนบรบิทท่ีเป็นจรงิ ท�ำให้ทุกท่ี 

สำมำรถท�ำได้ทันที ไม่ต้องรอกำรก่อสร้ำง 

หรอืจัดหำ เพรำะกำรเรยีนรูร้อไม่ได้ นกัเรยีน

ของเรำโตขึ้นทุกวัน และทุกวินำทีเป็นเวลำ

ส�ำคัญของกำรเรียนรู้
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หนังสือ Unplugged Coding (ประถมต้น) 
ฉบับโรงเรียนพ้ืนท่ีห่ำงไกล เป็นเพียงกำรเริ่มต้นจำกโรงเรียน

กลุม่ตัวอย่ำงท่ีจุดประกำยควำมคดิท่ำนผูอ่้ำน ด้วยตัวอย่ำงเรือ่งรำว 

และวสัดทุีห่ำได้ในโรงเรียน โดยน�ำเสนอเพยีงข้อสรุปทีไ่ด้จำกกำร

ศึกษำแล้วเท่ำนั้น

ท้ังนี้ ข้อมูลและเอกสำรรำยละเอียดกำรจัดกิจกรรม 

ของทั้ง 44 โรงเรียนที่กล่ำวมำ และสื่อประกอบควำมเข้ำใจอื่น ๆ 

ท่ีเป็นประโยชน์กับท่ำนผูอ่้ำน เพือ่ให้ทุกท่ำนเข้ำถึงเอกสำรแนวทำง

กำรจัดกิจกรรม ตัวอย่ำงกิจกรรมของทั้ง 14 โรงเรียน คลิปสรุป

กิจกรรม 13 พื้นที่ และสื่อควำมเข้ำใจอื่น ๆ ที่น่ำสนใจเกี่ยวกับ 

Unplugged Coding ท่ำนจะสำมำรถ แสกน QR Code 
หรือ Link ได้ดังต่อไปนี้ 

กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Unplugged Coding  
จะเป็นต้นแบบที่ดีในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวงกำรศึกษำ เพรำะอยู่บนฐำน

ควำมเป็นไทย ควำมเป็นท้องถ่ิน ท่ีไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้ำงหลงั กำรใช้ตำรำงค�ำส่ัง  

ออกแบบค�ำสั่งพื้นฐำน เช่น เดินหน้ำ เดินซ้ำย เดินขวำ เดินลง หยิบ เพื่อให้ 

หุ่นยนต์ (บทบำทสมมุติ) เดินไปตำมทิศทำงท่ีออกแบบไว้ เป็นกำรเริ่มต้น 

อย่ำงง่ำย และพัฒนำกิจกรรมให้น่ำสนใจและมีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น

ผู้ช่วยคุณครู จากโลกแห่งอนาคต
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คลังเอกส�ร Unplugged Coding ประถมต้น

สำ�หรับโรงเรียนพื้นที่ห่�งไกล

ตัวอย่�งก�รสอน คว�มรู้พื้นฐ�น Unplugged Coding

Youtube OBCE Channel 

หนังสือ แนวท�งก�รสอน Coding – “CS Unplugged”

01. ตัวอย่างกิจกรรม Unplugged Coding แบบไม่ใช้ตารางค�าสั่ง
02. ตัวอย่างกิจกรรม Unplugged Coding แบบใช้ตารางค�าสั่ง
03. ตัวอย่างกิจกรรม Unplugged Coding โรงเรียนเครือข่ายขยายผล
04. แบบฟอร์ม การออกแบบกิจกรรม
05. เอกสารประกอบการบรรยาย Unplugged Coding ที่เหมาะสมกับโรงเรียน
 พื้นที่ห่างไกล โดย อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต

 ตัวอย่างวิธีการสอน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ จากสมาชิกของชุมชน 
CODE.org ทั่วโลก อัพเดททันสมัยทุกปี แบ่งกลุ่มสาระการเรียนตามระดับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากง่ายไปหายาก มีตัวอย่างการสอนจ�านวนมากสามารถน�ามา
ปรับใช้กับนักเรียนหลายประเภท เหมาะส�าหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป

 Playlist คลิปวิดีโอ ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค�านวณ
แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ส�าหรบันกัเรยีนระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ท่ีเหมาะสม 
กับบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 13 พื้นที่

 หนงัสือแนวทางการสอนวทิยาการค�านวณ (Coding) แบบไม่ใช้คอมพวิเตอร์ สนบัสนนุ
โดย Google Inc. แปลเป็นภาษาไทย โดยคณะอาจารย์และนกัศึกษา สถาบันเทคโนโลยี 
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื้อหาเหมาะส�าหรับเด็กตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป 
โดยหนังสือนี้จะแบ่งออกเป็น 6 บท ตั้งแต่พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เช่น เลขฐาน 2,  
สีจากตัวเลข, การบีบอัดข้อมูล, อัลกอริทึม, การเรียงล�าดับ, การจัดเรียงเครือข่าย
เป็นต้น หนังสือนี้ มีความหนา 249 หน้า

ข้อมูลเพิ่มที่ https://csunplugged.org 



รายนาม
โรงเรียน

รายชื่ อ  44 โรงเรียน ที่ ร่ วมออกแบบกิจกรรมการสอน  
Unplugged Coding ตามแบบรายงานกิจกรรมตัวอย่างการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำานวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์

 สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสมทุรปราการ เขต 1  
 จำานวน 7 โรงเรียน

 โรงเรียนวัดคู่สร้ำง

 โรงเรียนบ้ำนขุนสมุทรไทย 

 โรงเรียนชุมชนวัดสำขลำ

 โรงเรียนวัดแหลมฟ้ำผ่ำ 

 โรงเรียนคลองนำเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) 

 โรงเรียนวัดคลองมอญ (บัญญัติรำษฎร์บ�ำรุง)

 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยำคำร) 

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
 จำานวน 3 โรงเรียน

 โรงเรียนร่วมจิตประสำท

 โรงเรียนรวมรำษฎร์สำมัคคี 

 โรงเรียนเจริญดีวิทยำ

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำาแพงเพชร เขต 2  
 จำานวน 3 โรงเรียน

 โรงเรียนบ้ำนใหม่หนองยำง

 โรงเรียนบ้ำนหนองบอน 

 โรงเรียนบ้ำนเปำะสวอง



 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
 จำานวน 3 โรงเรียน
 โรงเรียนชุมชนบ้ำนซำง

 โรงเรียนบ้ำนท่ำส�ำรำญ 

 โรงเรียนบ้ำนเหล่ำหนองยำง

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  
 จำานวน 3 โรงเรียน

 โรงเรียนบ้ำนนำมั่ง

 โรงเรียนบ้ำนดอนบำก 

 โรงเรียนบ้ำนดอนเดื่อ

 สำานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา 
 เขต 2 จำานวน 3 โรงเรียน
 โรงเรียนเจ้ำฟ้ำสร้ำง

 โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรรำษฎร์บ�ำรุง) 

 โรงเรียนวัดเชิงท่ำ

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 จำานวน 2 โรงเรียน
 โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง

 โรงเรียนบ้ำนบึงตะกำด



 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
 จำานวน 2 โรงเรียน
 (โดยการประสานงานของโรงเรียนบ้านหนองม่วง)
 โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองจังหวัดระยอง 8 

 โรงเรียนนิคมสร้ำงตนเองจังหวัดระยอง 10

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
 จำานวน 3 โรงเรียน

 โรงเรียนบ้ำนหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนรำษฎร์) 

 โรงเรียนบ้ำนหนองช้ำง

 โรงเรียนบ้ำนปะอำว

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  
 จำานวน 3 โรงเรียน

 โรงเรียนบ้ำนหัววัวหนองนำรี

 โรงเรียนบ้ำนสว่ำง 

 โรงเรียนบ้ำนหนองบัว

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
 จำานวน 3 โรงเรียน
 โรงเรียนบ้ำนเกำะบูโหลน   

 โรงเรียนบ้ำนเกำะสำหร่ำยชัยพัฒนำ 

 โรงเรียนบ้ำนตันหยงกลิง



 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  
 จำานวน 3 โรงเรียน

 โรงเรียนวัดโคกชะงำย (ติสสโรอ�ำนวย) 

 โรงเรียนวัดวิหำรเบิก (กำญจนำนุกูล) 

 โรงเรียนบ้ำนท่ำช้ำง

 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
 จำานวน 3 โรงเรียน

 โรงเรียนบ้ำนแม่กอนใน   

 โรงเรียนพัฒนำต้นน�้ำขุนคอง

 โรงเรียนบ้ำนทุ่งข้ำวพวง

 สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
 จำานวน 3 โรงเรียน

 โรงเรียนวัดอินทำรำม (โกวิทอินทรำทร) 

 โรงเรียนเขำดินวิทยำคำร   

 โรงเรียนวัดท่ำล้อ





โดย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

(ประถมต้น)

ฉบับ  โรงเรียนพื้นที่ห
่างไ
กล

ฉบับ  โรงเรียนพื้นที่ห
่างไ
กล

ฉบับ  โรงเรียนพื้นที่ห
่างไ
กล

ฉบับ  โรงเรียนพื้นที่ห
่างไ
กล

ฉบับ  โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

ประถมต้น
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