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การให้บริการการศึกษาทั่วโลกให้ความส�ำคัญต่อการสอนเรื่องเทคโนโลยี
ในโรงเรียนเป็นอย่างมาก
การจัดการเรียนวิชาวิทยาการค�ำนวณ หรือ Coding เป็นเรื่องที่
ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน เป็นสิง่ ทีไ่ ม่งา่ ยทีจ่ ะท�ำให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา คุณครู
และผูป้ กครอง เข้าใจเรือ่ งนีไ้ ด้อย่างชัดเจน จึงมีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งเริม่ พัฒนา
และออกแบบชุดกิจกรรมตัวอย่างกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
ค�ำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ถือเป็นอีก
เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ครูผู้สอนสามารถน�ำไปปรับใช้กับการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ หมาะสมกับบริบทพืน้ ทีข่ องโรงเรียน โดยไม่ตอ้ งใช้คอมพิวเตอร์
ได้ต่อไป
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Unplugged Coding
คืออะไร

ปัจจุบนั ทัว่ โลกให้ความส�ำคัญกับการสอนเรือ่ งเทคโนโลยีในโรงเรียน
เพือ่ สร้างนักวิจยั ใหม่และนวัตกรเพิม่ มากขึน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) จึงให้ความส�ำคัญ และด�ำเนินโครงการอบรมครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนความต้องการก�ำลังคนของประเทศ
ในกลุ ่ ม อาชี พ สะเต็ ม ศึ ก ษา การเป็ น นั ก ออกแบบ และผู ้ ส ร้ า งนวั ต กรรม
โดยด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ระบบตัง้ แต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น เป็นวัยที่มีความส�ำคัญต่อการ
ปูพื้นฐานการคิด โดยเฉพาะการคิดเชิงตรรกะ การคิดเป็นเหตุเป็นผล หรือ
การตัดสินใจ โรงเรียนจึงจ�ำเป็นต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย
การเรี ย น Unplugged Coding จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย น
สามารถฝึกฝนทักษะพื้นฐานทีจ่ �ำเป็น โดยปราศจากข้อจ�ำกัด
ของเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคนิ ค เรียน Coding ได้ โดยที่
ยังไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ คือเริ่มต้นที่กระบวนการคิดของนักเรียน

เช่น Logical Thinking, Computational Thinking, Systematic Thinking
เป็นต้น ซึ่งกระบวนการคิดเหล่านี้เป็นสิ่งส�ำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับการปลูกฝัง
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา อันเป็นการปฏิรูปการศึกษาโดยตรงสู่ตัวผู้เรียน
อย่างแท้จริง
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ท�ำไมต้อง

Unplugged Coding
โรงเรียนจ�ำนวนหนึง่ ในประเทศไทยมีความจ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนา
เร่งด่วน เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล และมีความต้องการอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสอน Coding ซึ่งส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์
ที่จ�ำเป็นในการเรียน Coding แต่นั่นไม่ใช่ความจริงทั้งหมด
การเรียนวิชาวิทยาการค�ำนวณ สามารถเรียนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
และยังไม่มีความจ�ำเป็นที่ต้องใช้กับการเรียน หากนักเรียนยังขาดทักษะการคิด
อย่างเป็นระบบ รูปแบบการเรียน Unplugged Coding จึงถูกน�ำมาใช้กบั การสอน
โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
กิจกรรม Unplugged Coding จะเป็นการปูพื้นฐานของความคิด
ก่อนลงมือปฏิบตั ิ การเรียน Unplugged Coding จึงส่งผลให้เกิด

ทักษะที่จ�ำเป็นอย่างน้อย 6 ทักษะด้วยกันคือ ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน ทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการคิดเชิงค�ำนวณ และ ทักษะการแก้ไข
ปัญหาเป็นขัน
้ เป็นตอน ซึง่ ถือว่าเป็นทักษะส�ำคัญต่อการพัฒนาก�ำลังคน

และเป็นฐานสมรรถนะในการพัฒนาทักษะต่อยอดไปสู่อาชีพและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคต
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หนังสือ Unplugged Coding (ประถมต้น)
้นทีที่ห
่ห่า่างไกล
ฉบั
ฉบับ
บโรงเรี
โรงเรียยนพื
นพื้น
งไกล
หนังสือเล่มนี้ เหมาะกับบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
โดยเฉพาะครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำ�นวณ ในหนังสือเล่มนี้
จะนำ�เสนอตัวอย่าง และวิธดี ำ�เนินการสอน Unplugged Coding ทีเ่ หมาะสมกับ
โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล สำ�หรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ สังเคราะห์จากการศึกษาเอกสารรายงาน
กิจกรรมตัวอย่างการเรียนรูฯ้ และการลงพืน้ ทีจ่ ริง ตามโครงการแนวทางจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาการคำ�นวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำ�หรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ทั้งหมด 44 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ
โดยโครงการฯ ได้จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ 13 โรงเรียนพื้นที่
ตัวอย่างการศึกษากระจายทัว่ ทุกภูมภิ าค และเป็นทีป่ รึกษาให้โรงเรียนออกแบบ
ชุดกิจกรรมตัวอย่าง Unplugged Coding ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
และขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย ทั้ง 31 โรงเรียน
เอกสารคูม่ อื ฉบับนี้ จะเป็นอีกเครือ่ งมือหนึง่ ทีช่ ว่ ยให้ครูผสู้ อนสามารถ
นำ�ไปปรับใช้กบั การจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับบริบทพืน้ ทีข่ องโรงเรียน
โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อปูพื้นฐานความคิดของผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติ
กับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ เป็นการเตรียมความพร้อมผูเ้ รียนทุกคน ให้มที กั ษะทีจ่ ำ�เป็น
ในศตวรรษที่ 21 และเป็นทักษะพื้นฐานของทุกสาขาอาชีพในอนาคตต่อไป

2

โรงเรียนเล็กๆ
ก็เรียน Coding ได้
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ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา คณะผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และ
คณะครูผู้สอน จากทั้ง 44 โรงเรียน ในโครงการฯ ได้ร่วมกันพัฒนาตัวอย่าง
รูปแบบชุดกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน Unplugged Coding ส�ำหรับ
เด็กประถมต้น ทีเ่ หมาะสมกับโรงเรียนพืน้ ทีห่ า่ งไกล โดยบูรณาการฐานการเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การอาชีพพื้นถิ่นรอบรั้วโรงเรียน และกิจกรรม
กระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์เป็นสื่อการเรียนการสอน
“กิจกรรมชุดตารางค�ำสัง่ ” ให้หนุ่ ยนต์เดินไปตามทิศทางต่าง ๆ

เพือ่ ไปยังจุดหมายและปฏิบตั ภิ ารกิจตามทีเ่ งือ่ นไขก�ำหนดไว้ เช่น เดินหน้า เดินซ้าย
เดินขวา เดินลง หยิบ เป็นกิจกรรมเบื้องต้นที่โรงเรียนสามารถเริ่มต้น
น�ำมาปรับใช้ได้
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“ค�ำถามกระตุ้นการเรียนรู้” จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ค รู ใ ช้

สอบถามนักเรียนหลังจากเสร็จสิน้ แต่ละกิจกรรม เพือ่ ให้นกั เรียนได้คดิ วิเคราะห์
ต่อยอด หรือทบทวนวิธีการแก้ไขปัญหาของตัวเองในระหว่างการแข่งขัน ครูจะ
สอบถามถึงทางเลือกอืน่ ๆ ทีค่ าดว่าจะใช้แก้โจทย์ปญั หา หรือพิชติ เงือ่ นไขได้ดขี นึ้
รวดเร็วขึน้ ในการเล่นกิจกรรมครัง้ ต่อไป ครูสามารถสร้างข้อตกลงการสะสม
คะแนนอืน่ ๆ เพิม่ เติมเป็นรายเทอม หรือรายปีการศึกษา เพือ่ กระตุน้ การมีสว่ นร่วม
หรือแลกรางวัลตามความเหมาะสมได้
นักเรียนในโรงเรียนพืน้ ทีห่ า่ งไกล จะได้ฝกึ ฝนทักษะพืน้ ฐาน ความคิด
เชิงกระบวนการ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยปราศจากข้อจ�ำกัดของเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคนิค
เข้ามาเกีย่ วข้อง เพือ่ เตรียมความพร้อมไปสูก่ ารใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ และเครือ่ งมือ
เทคโนโลยีที่จ�ำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปในอนาคต
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โค้ดดิ้ง ชายทุ่ง

โรงเรียนร่วมจิตประสาท สพป.ปทุมธานี เขต 2
โรงเรียนร่วมจิตประสาท ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ ช
ิ าวิทยาการค�ำนวณ

แบบไม่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ หรื อ Unplugged Coding
ชื่อโค้ดดิ้ง ชายทุ่ง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

โดยใช้บัตรค�ำสั่ง 5 ประเภท กับผังตารางการเดินของหุ่นยนต์สมมุติ

เรียนรูว้ ธิ กี ารปลูกหญ้า หรือการท�ำนาหญ้า 6 ขัน้ ตอน จากใบความรูเ้ รือ่ ง
เฮฮา ชายทุง่ หมายมุง่ ฟ. ฟาร์ม และทดลองออกแบบค�ำสัง่ อย่างง่าย ให้หนุ่ ยนต์
ชือ่ ฟ.ฟาร์ม เดินในผังตาราง เพือ่ ให้ ฟ.ฟาร์ม ไปหยุดทีภ่ ารกิจ ทัง้ 6 ขัน้ ตอน
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ด้ ว ยโรงเรี ย นอยู ่ ใ นโครงการด้ ว ยรั ก และห่ ว งใยตาม
พระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตัง้ แต่ปพี ทุ ธศักราช 2536 โดยมุง่ เน้น
การฝึกทักษะอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมการเลี้ยงไก่เนื้อ - ไก่ไข่
การเลีย้ งปลากินพืชในบ่อดิน การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การฝึกอาชีพตัดผม
เป็นต้น ทางโรงเรียนจึงมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และสร้าง
การตระหนักถึงความส�ำคัญของอาชีพเกษตรกรรมให้กับนักเรียน
และชุมชน ผ่านเรื่องเล่าในใบความรู้ และปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมนั้น ๆ อีกด้วย

รายละเอี
ยดกิ
จกรรม
รายละเอี
ยดกิ
จกรรม

ีโอกิ
จกรรม
คลิคลิ
ปวิปดวิีโดอกิ
จกรรม
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โค้ดดิ้ง สมุนไพรใช้ประคบ

โรงเรียนชุมชนบ้านซาง สพป.บึงกาฬ
โรงเรียนชุมชนบ้านซาง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการค�ำนวณแบบ
ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ชื่ อโค้ดดิ้ง
สมุนไพรใช้ประคบ เพื่อให้นักเรียนฝึกการแสดงอัลกอริทึมอย่างง่าย

โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สญั ลักษณ์ ผ่านเรือ่ งราวของชุมชนบ้านซาง
ซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ในอ�ำเภอเซกา มีความอุดมสมบูรณ์ของแม่น�้ำกุดซาง
และป่าไม้นานาพันธุ์ เรียนรู้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้านการใช้สมุนไพรรักษา
อาการต่าง ๆ โดยใช้บตั รค�ำสัง่ 5 ประเภท กับผังตารางการเดินของหุน่ ยนต์สมมุติ
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ในกิ จ กรรม คุ ณ ครู จ ะอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ สรรพคุ ณ ของ
สมุนไพรแต่ละชนิดที่น�ำมาใช้ท�ำลูกประคบ เพื่อให้นักเรียนได้เกิด
ความรูค้ วามเข้าใจ ต่อจากนัน้ จึงให้ทดลองวางบัตรค�ำสัง่ ให้หนุ่ ยนต์
เดินไปตามช่องเพื่อท�ำตามภารกิจต่าง ๆ ที่คุณครูออกแบบไว้
เฉลย ภารกิจตัวอยาง

ลำดับบัตรคำสั่งในการวางแผนการเดินเพื่อเก็บสมุนไพรใชประคบ
1.

2.

5.

3.
เดินซาย

เดินซาย
6.
เดินขึ้น
9.

7.
เดินขึ้น

10.
เดินซาย

4.
เดินขึ้น

เก็บสมุนไพร
8.

เดินขึ้น
11.

เดินซาย

เดินขึ้น
12.

เดินซาย

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

เฉลย ผิวมะกรูด (เก็บสมุนไพร 1 ชนิด)
คำสั่ง 1.เดินซาย 2.เดินซาย 3.เดินขึ้น 4.เก็บสมุนไพร 5.เดินขึ้น
6.เดินขึ้น 7.เดินขึ้น 8.เดินขึ้น 9.เดินซาย 10.เดินซาย 11.เดินซาย

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง เรื่องกล้วย ๆ

โรงเรียนบ้านนามั่ง สพป.อุดรธานี เขต 1
โรงเรี ย นบ้ า นนามั่ ง ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุ ด รธานี เขต 1 ได้ อ อกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการ
ค�ำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ชื่อ
โค้ดดิ้ง เรื่องกล้วย ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

สามารถแก้ปญั หาได้ เขียนค�ำสัง่ ได้ แสดงค�ำตอบได้ อันเป็นพืน้ ฐานของการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดการกระบวนการในชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียน
จากกิจกรรมขั้นตอนการปลูกกล้วยของโรงเรียน
เฉลย
พื้นที่เขียนโปรแกรม
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

4

5

6

พื้นที่วางขั้นตอนการผลิตกลวย
1

2

3
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โรงเรียนบ้านนามัง่ เป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรูต้ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ผูบ้ ริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและชุมชนได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติในการด�ำรงชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข ส่งผลให้ชมุ ชนน่าอยู่ และยังได้รบั รางวัลหมูบ่ า้ นตัวอย่างเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยทางโรงเรียนจึงได้มีการจัดการเรียนรู้ที่น้อมน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ในกิจกรรมให้นกั เรียน 2 คน จะเป็นผูเ้ ขียนชุดค�ำสัง่ ตามกิจกรรม
และให้นกั เรียน 1 คน เป็นหุน่ ยนต์ปฏิบตั ติ ามชุดค�ำสัง่ ทีไ่ ด้รบั โดยผูเ้ ขียน
ชุดค�ำสัง่ ช่วยกันเขียนชุดค�ำสัง่ เพือ่ ให้หนุ่ ยนต์ปฏิบตั กิ จิ กรรมการปลูกกล้วย
เมื่อทุกกลุ่มเขียนเสร็จแล้ว ให้ผู้เขียนชุดค�ำสั่งอ่านค�ำสั่งให้
หุ่นยนต์เดินตาม ถ้าเดินผิดให้ผู้เขียนชุดค�ำสั่งออกแบบชุดค�ำสั่งใหม่
จนสามารถเขียนชุดค�ำสั่งได้ถูกต้อง

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง ถิ่นออเจ้า

โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ ช
ิ าวิทยาการ
ค�ำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding
ชื่อโค้ดดิ้ง ถิ่นออเจ้า เพื่อฝึกการล�ำดับขั้นตอนการท�ำงาน เรียงล�ำดับ

ภาพเหตุการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน ผ่านแผนที่ตารางอย่างง่าย และบัตรค�ำสั่ง
อย่างมีเงื่อนไขใกล้เคียงกับการเขียนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

คุณครูจะแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน
และรับฟังภารกิจค�ำสัง่ ทีละสถานการณ์ พร้อมเงือ่ นไขกติกาในการเล่น
เพื่อช่วยกันท�ำภารกิจให้ส�ำเร็จ โดยคุณครูจะก�ำหนดสถานที่ส�ำคัญ
ในตาราง และออกแบบภารกิจเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจ�ำวัน
ให้นกั เรียนได้วางบัตรค�ำสัง่ อย่างง่าย เช่น ออกเดินทางจากจุดเริม่ ต้น
ไปโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างโดยไม่ผ่านสถานที่ใด ๆ เป็นต้น
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คุณครูสามารถออกแบบภารกิจได้หลากหลายตามความเหมาะสม
เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กในการฝึกวางค�ำสั่งในแต่ละภารกิจ

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง ถิ่นบ้านเกิด

โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.ระยอง เขต 2
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ ช
ิ าวิทยาการค�ำนวณ

แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ชื่อโค้ดดิ้ง
ถิ่นบ้านเกิด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกล�ำดับกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเจอปัญหา ฝึกการวางแผน และฝึกกระบวนการ
ท�ำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมบทบาทสมมุติในใบกิจกรรม โดยมีเรื่องเล่าว่า
นั ก เรี ย นจะต้ อ งเดิ น ทางจากจุ ด เริ่ ม ต้ น ไปถึ ง โรงเรี ย นได้ อ ย่ า งปลอดภั ย
โดยต้องเลี่ยงการเดินผ่านช่องที่มีช้าง
ใบกิจกรรม : Coding ถิ่นบานเกิด
เรื่องมีอยูวา : ขณะนี้มีชางปาลงมาจากเขาเพื่อเขามาหาอาหารในชุมชนของเรา แตกะทิจะตองดำเนินชีวิตปกติ
ถากะทิจะไปทำภารกิจตามที่แมสั่ง คือ หลังจากเลิกโรงเรียนจะตองแวะรานอาหารซื้ออาหารไปใหแม และไปรับเงิน
ที่จุดขายปลา จากนั้นใหเอาของไปใหแมที่สวนแตงโม และไปชวยพอหาปลาที่อางประแสร นักเรียนจะชวยใหกะทิหลบ
หลีกหนีชางเสนทางใด เพื่อใหกะทิปลอดภัย
คำชี้แจง : ใหนักเรียนเขียนโปรแกรมชวยใหกะทิเดินทางไปหาพอ เพื่อไปชวยพอหาปลาไดอยางปลอดภัย โดยใชคำสั่ง
ใหนอยที่สุด

แผนที่

FINISH

อางประแสร

ศาลากลางหมูบาน

จุดขายปลา

รานซอมรถ

ร้านอาหาร

ร้านขายของ

START

บัตรคําสั่ง

ข้อควรระวัง

ถ้านักเรียนเดินผ่าน

อาจถูกช้างเหยียบหรือเกิดอันตรายได้
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วิธกี ารเล่นกิจกรรมโดยแบ่งนักเรียน 3 ทีม ทีมละ 4 คน ซึง่ จะ
แบ่งหน้าทีใ่ ห้คอื 1 คน ต้องเป็นหุน่ ยนต์เดินในกระดาน 1 คนอ่านใบกิจกรรม
และ 2 คนจะวางค�ำสั่งลงบนกระดาน
นักเรียนอ่านใบกิจกรรม เพือ่ เดินไปสถานทีต่ า่ ง ๆ ทีก่ ำ� หนดให้
ในตาราง โดยต้องหลบอุปสรรค (ช้างป่า) และท�ำภารกิจตามทีแ่ ม่สงั่ เช่น
หลังจากเลิกโรงเรียนจะต้องแวะร้านซื้ออาหารไปให้แม่ และไปรับเงินที่
ร้านปลา จากนั้นให้เอาของไปให้แม่ที่สวนแตงโม และไปช่วยพ่อหาปลาที่
อ่างประแสร์ เป็นต้น
นักเรียนจะได้บตั รค�ำสัง่ จ�ำกัด เพียง 22 ใบ ฝ่ายไหนไปถึงจุดหมาย
และใช้บัตรค�ำสั่งน้อยที่สุดฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะ

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง วุ้นเสาวรส

โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิม่ วัฒนราษฎร์) ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ออกแบบกิจกรรม โค้ดดิ้งวุ้น
่ ก
เสาวรส โดยเลือกน�ำเอาสาระการเรียนรูท
้ อ
้ งถิ่นทีน
ั เรียนคุน
้
เคยและมีประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร
จากเสาวรส มาเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ

แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ให้กบั นักเรียนระดับชัน้ ป.1 - ป.3
ได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการแปรรูปอาหารจากเสาวรสจากนักเรียนรุ่นพี่ในชมรม
แปรรูปอาหารโรงฝึกงานโรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
บัตรคำสั่ง
เดินไปทางขวา

เดินไปทางซาย

เดินไปดานบน

เดินไปดานลาง

(A)

(B)

(C)

(D)

รูปภาพวัสดุอุปกรณในการทำวุนเสาวรส

เก็บเสาวรส
(ก)

ผาครึ่งเสาวรส
(ข)

ควักเนื้อเสาวรส
(ค)

คั้นน้ำเสาวรส
(ง)

เติมผงวุน
(จ)

เติมน้ำเปลา
(ฉ)

ตมจนเดือด
(ช)

เติมน้ำตาล
(ซ)

เทใสพิมพขนม
(ฌ)
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กิจกรรมโค้ดดิ้งวุ้นเสาวรส จะฝึกให้นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาตอนต้นได้ทดลองเขียนล�ำดับขัน้ ตอนในการท�ำวุน้ เสาวรส โดยการ
ใช้สญั ลักษณ์รปู ภาพอย่างง่าย และก�ำหนดสัญลักษณ์ตวั อักษร เขียนแทน
ค่าขั้นตอนการท�ำงาน เป็นโปรแกรมชุดค�ำสั่งเบื้องต้นได้
ทักษะพืน้ ฐานทีน่ กั เรียนโรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิม่ วัฒนราษฎร์)
ได้เรียนรู้ จะต่อยอดสู่ทกั ษะอาชีพตามความถนัดของนักเรียนแต่ละคน
สูก่ ารเรียนรูใ้ นชมรมระดับ ป.4 - ป.6 และวิชาเพิม่ เติมระดับ ม.1 - ม.3
ซึ่ ง นั ก เรี ย นสามารถต่ อ ยอดและส่ ง เสริ ม ผลผลิ ต ให้ มี มู ล ค่า เพิ่ ม ขึ้ น
น�ำมาแปรรูปอาหารเป็นเครื่องดื่มหลากชนิด เช่น น�้ำเสาวรสน�้ำผึ้ง
น�้ำเสาวรสฟักข้าว ชาอีหล่าน้อยเสาวรส วุ้นเสาวรส โดนัทเสาวรส
จีด้ จ้าดเสาวรส เสาวรสแผ่น และสร้างรายได้ให้กบั นักเรียน ผูป้ กครอง
และชุมชนอย่างยั่งยืน

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง เถ้าแก่นอ้ ยหอมแดง

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 1 ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ ช
ิ าวิทยาการค�ำนวณ

แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ชื่อโค้ดดิ้ง
เถ้าแก่นอ้ ยหอมแดง เพือ่ เรียนรูก้ ารเรียงบัตรค�ำสัง่ ต่อกันเป็นล�ำดับขัน้ ตอน

เพื่ อ ให้ ตั ว ละครเคลื่ อ นที่ โดยบู ร ณาการวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ฝ ึ ก การวางแผน
และการค�ำนวณจ�ำนวนน�ำ้ หนักหอมแดงให้ได้มากทีส่ ดุ และใช้บตั รค�ำสัง่ น้อยทีส่ ดุ
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คุณครูเล่าเรื่องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�ำนา และ
ท�ำสวน โดยเฉพาะชาวบ้านอ�ำเภอวังหินจะนิยมปลูกหอมแดง และมอบหมาย
ภารกิจพาน้องโชคดีเก็บหอมแดงในตารางที่ก�ำหนดให้ไปขาย โดยให้
เลือกเส้นทางที่เก็บหอมแดงไปขายให้ได้มากที่สุด และไม่ซ�้ำทางเดิม
เมือ่ เก็บเสร็จแล้วให้แสดงผลลัพธ์ทไี่ ด้ ณ จุดขาย และให้นกั เรียน
แต่ละกลุ่มน�ำเสนอ วิธีคดิ เหตุผล ที่ทำ� ให้ได้หอมแดงจ�ำนวนมากทีส่ ดุ
ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกทักษะการสื่อสารและเรียบเรียง
ความคิดในการน�ำเสนออย่างเป็นขั้นเป็นตอน
แนวค�ำถามหลังจากเล่นกิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้ต่อยอด
ความคิด เช่น มีกี่เส้นทางที่สามารถเดินเก็บหอมแดง, แต่ละเส้นทาง
แตกต่างกันอย่างไร หรือ ถ้าให้เลือกเส้นทาง นักเรียนจะเลือกใช้
เส้นทางใด เพราะอะไร เป็นต้น

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง ปลาเค็ม

โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน สพป.สตูล
โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสตูล
ได้ อ อกแบบ กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาการค�ำนวณแบบไม่ใช้

คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding ชื่อโค้ดดิ้ง ปลาเค็ม

เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ ข้อความ
ผ่านกิจกรรมประมงท้องถิ่น ตัวอย่างเช่นการท�ำปลาเค็มได้
โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีเ่ กาะกลางทะเลอันดามัน หนึง่ ใน
อาชีพของชาวบ้านบนพื้นที่เกาะประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็น
รายได้หลักของครอบครัวนอกจากการออกเรือหาปลาแล้ว การแปรรูปอาหารทะเล
ก็นับเป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับปลาแล้ว
ยังได้ชว่ ยเหลือชาวประมงให้มรี ายได้เพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ เป็นการถนอมอาหารอีกด้วย
และในปัจจุบันค่าครองชีพค่อนข้างสูง จึงท�ำให้แม่บ้านหันมาหารายได้เสริม
โดยการท�ำปลาเค็มขายสูท่ อ้ งตลาด และบางส่วนก็บริโภคภายในครัวเรือน เวลาว่าง
ของนักเรียนส่วนใหญ่จะช่วยพ่อแม่ท�ำปลาเค็ม

เอกสารประกอบ 2
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ครู จ ะตั้ ง ค� ำ ถามเพื่ อ น� ำ เข้ าสู  บ ทเรี ย นและให้ นั ก เรี ย นสรุ ป
ขัน้ ตอนการท�ำปลาเค็ม 6 ขัน้ ตอน คือ 1) เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 2) น�ำปลา
มาผ่าเอาเครื่องในออก 3) ล้างปลาด้วยน�้ำสะอาด 4) น�ำปลาไปคลุก
กับเกลือให้ทั่วทั้งตัว 5) น�ำปลาที่คลุกเกลือมาใส่ในกระปุกปิดฝา
แล้วหมักทิง้ ไว้ 1 - 2 คืน 6) น�ำปลาทีห่ มักมาตากแดดให้แห้ง แล้วเก็บ
เพื่อน�ำไปรับประทานต่อไป
ครู น� ำ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก ารท� ำ ปลาเค็ ม ไปวางไว้ บ นตาราง
Unplugged Coding ที่ต�ำแหน่งต่าง ๆ (เอกสารประกอบ 2) และให้
นักเรียนคนที่ 1 ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหุน่ ยนต์ ยืนต�ำแหน่งจุดเริม่ ต้นบนตาราง
และนักเรียนคนที่ 2 ท�ำหน้าที่บอกค�ำสั่งให้กับหุ่นยนต์ และนักเรียน
คนที่ 3 ติดบัตรค�ำสั่งตามภารกิจ

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง จิ๊กซอว์ต่อมโนราห์

โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอ�ำนวย)
สพป.พัทลุง เขต 1
โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอ�ำนวย) ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ ช
ิ าวิทยาการ

ค�ำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Unplugged Coding
ชื่อโค้ดดิ้ง จิ๊กซอว์ต่อมโนราห์ เพื่อให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาอย่างง่าย

โดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ แสดงอัลกอริทึมในการท�ำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ ผ่านกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (มโนราห์)
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ครู เ ปิ ด คลิ ป วิ ดี โ อ และสนทนากั บ นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ
ส่วนประกอบของมโนราห์ และน�ำนักเรียนเข้าสู “กิจกรรมจิ๊กซอว์
ต่อมโนราห์” และ “ตารางกิจกรรมตามล่าหาชุดมโนราห์” โดยให้
นักเรียนใช้บัตรค�ำสั่งอย่างง่ายเพื่อขยับตัวหุ่นยนต์จากจุดเริ่มต้นไปเก็บ
ชุดมโนราห์ ตามล�ำดับ

นั ก เรี ย นจะได้ เ รี ย นรู ้ สว นประกอบของชุ ด มโนราห์ และ
กระบวนการในการแก้ปัญหา เพื่อไปปรับใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ในชีวิต
ประจ�ำวัน

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง โรงเรียนวัดอินฯ ถิ่นวัฒนธรรมบ้านหนองขาว
โรงเรียนวัดอินทาราม (โกวิทอินทราทร)
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดอินทาราม (โกวิทอินทราทร) ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูว้ ช
ิ าวิทยาการ

ค�ำนวณแบบไม่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ หรื อ Unplugged Coding
ชื่อโค้ดดิ้ง โรงเรียนวัดอินฯ ถิ่นวัฒนธรรมบ้านหนองขาว เพือ่ เรียนรู้

การวางล�ำดับขั้นตอนการท�ำงาน หรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย ผ่านบัตรค�ำสั่ง
และตารางประตูหลง
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“ประตูหลง” คือ “เขาวงกต” จะจัดขึน้ ในงานทอดกฐินประจ�ำปี
เกิ ด จากความเชื่ อ ในพระเวสสั น ดรชาดก เมื่ อ ตอนพระเวสสั น ดร
พระนางมัทรี และกัณหากับชาลี ออกไปบ�ำเพ็ญเพียรในป่าหิมพานต์
ซึ่งเทพยดาบันดาลให้ทางเข้าไปหาพระเวสสันดรนั้นเป็นทางคดเคี้ยว
เลีย้ วลดเรียก “เขาวงกต” ทีผ่ ไู้ ม่มบี ญุ บารมีกเ็ ข้าไปหาไม่ได้ (ยกเว้นชูชก)
จึงออกแบบเป็นกิจกรรมตารางให้นักเรียนฝึกวางบัตรค�ำสั่งอย่างง่าย
เพื่อผ่านภารกิจต่าง ๆ
นั ก เรี ย นจะได้ เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย น
ค�ำสั่งส�ำหรับใช้ในโปรแกรมการจัดล�ำดับขั้นตอน
การท� ำ งานของโปรแกรม ผ่ า นวั ฒ นธรรมด้ า น
อาชี พ วั ฒ นธรรมด้ า นความเชื่ อ และวั ฒ นธรรม
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านหนองขาวนั่นเอง

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม
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เรียน

แบบไม่ใช้ตารางค�ำสั่ง
นอกจากการเรียน Unplugged Coding
ด้วย “กิจกรรมชุดตารางค�ำสั่ง” แล้ว ครูสามารถ
บูรณาการฐานการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมรอบรั้วโรงเรียน
เข้ า กั บ กิ จ กรรมเกมกระบวนการต่ า ง ๆ มาประยุ ก ต์
เป็นสื่อการเรียนการสอน Unplugged Coding ได้
โดยการออกแบบแต่ละกิจกรรม จะน�ำเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่น
ในชุมชน วิถชี วี ติ บริบททางวัฒนธรรมมาเป็นเนือ้ หาเดินเรือ่ ง
และออกแบบเงือ่ นไขเกมกระบวนการต่าง ๆ จัดเป็นกิจกรรม
การแข่งขันในชัว่ โมงเรียน ไม่วา่ จะเป็นแบบเดีย่ ว หรือแบบทีม
เพื่อให้นักเรียนสนใจและเกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้
จากการศึกษารูปแบบการสอนทั้ง 44 โรงเรียน
เราพบแนวทางการสอน Unplugged Coding ส�ำหรับ
เด็กประถมต้น ที่มีความโดดเด่น และเป็นตัวอย่างความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งอาจน�ำเสนอเป็นแนวทางได้ 4 กิจกรรม
ดังนี้คือ
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โค้ดดิ้ง เตรียมตัวไปเข้าค่าย
โรงเรียนวัดคู่สร้าง
สพป.สมุทรปราการ เขต 1

โค้ดดิ้ง กล้วยซ่าพาเที่ยว
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง
สพป.ก�ำแพงเพชร เขต 2

โค้ดดิ้ง Survivor Game

โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
สพป.ระยอง เขต 2

โค้ดดิ้ง ล�ำแต้ ๆ (ซาจ๊อย)
โรงเรียนบ้านแม่กอนใน
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
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โค้ดดิ้ง เตรียมตัวไปเข้าค่าย

โรงเรียนวัดคู่สร้าง จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรี ย นวั ด คู ่ ส ร้ า ง ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สมุทรปราการ เขต 1 ได้ออกแบบกิจกรรม โค้ดดิ้งเตรียมตัวไปเข้าค่าย
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การออกแบบ การวางแผน การตัดสินใจเลือกว่าอะไร
คือสิง่ ของทีจ่ ำ� เป็นและส�ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับตนเอง เมือ่ ต้องรีบเก็บของใส่กระเป๋า
ส่วนตัวในภาวะฉุกเฉน
ทั้งนี้ โรงเรียนวัดคู่สร้าง ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มปากอ่าวเจ้าพระยา
ออกแบบการเรียนการสอน Unplugged Coding บูรณาการสูท่ กุ กลุม่ สาระ
การเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ
1. มีทางรอดจากอุบัติภัย เช่น ปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์น�้ำท่วม
2. มีทางรอดจากอุบัติเหตุ เช่น การเดินทางมาโรงเรียนอย่างไร
ให้ปลอดภัย หรือปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
3. มีทางรอดจากสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น
การปฏิบัติตัวเมื่อฝุ่น PM 2.5 เพิ่มขึ้น หรือการป้องกันตัว
จากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

How to เล่นกิจกรรม
กิจกรรม โค้ดดิ้ง เตรียมตัวไปเข้าค่าย
เหมาะส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3
เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง
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ตัวช้วี ัดการเรียนรู้

CS – Algorithm การแก้ปัญหา การคิดอย่างเป็นล�ำดับ
ขัน้ ตอน คิดเป็นระบบ และใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การออกแบบอัลกอริทมึ
ส�ำหรับปัญหารอบตัว โดยทีไ่ ม่จำ� เป็นต้องผูกติดกับการเขียนโปรแกรม
โดยมีระดับการวัดผลแต่ละชั้นปีแตกต่างกันดังนี้
ป. 1 สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก
การเปรียบเทียบ การแสดงล�ำดับขัน้ ตอนการท�ำงานหรือการแก้ปญั หา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
ป. 2 สามารถแสดงล�ำดับขั้นตอนการท�ำงานของโปรแกรม
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
ป. 3 สามารถแสดงอัลกอริทมึ ในการท�ำงานหรือการแก้ปญ
ั หา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
สาระการเรียนรู้

บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี)
และสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ตนเองเพื่อไปเข้าค่ายพักแรมได้
2. นักเรียนสามารถค�ำนวณน�้ำหนักของสิ่งของเครื่องใช้
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับตนเองได้ตามน�้ำหนักที่ก�ำหนดได้
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แนวคด
ิ ด้านวิชาวิทยาการค�ำนวณทีเ่ กีย
่ วกับกิจกรรม

Abstraction (การก�ำจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป)
Algorithm Design (การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา)
ื และอุปกรณ์
ส่อ

ใบความรู้ สิ่งของที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ใบกิจกรรม สถานการณ์จ�ำลอง
บัตรรูปภาพสิ่งของ ระบุน�้ำหนัก
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รูปตัวอย่าง ใบกิจกรรม สถานการณ์จำ�ลอง

เตรียมตัวไปเขาคาย
สถานการณ
ในการเขาคายพักแรมของลูกเสือ - เนตรนารี ทางโรงเรียนไดจัดใหมีการเขาคายพักแรมนอกสถานที่
เปนเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อใหลูกเสือ – เนตรนารี ไดมีทักษะชีวิตในการอยูรวมกันและเรียนรูการใชชีวิต
ในการอยูรวมกับผูอื่น โดยกำหนดใหลูกเสือ - เนตรนารี ไดจัดเตรียมกระเปาเพื่อบรรจุสิ่งของเครื่ องใช
เทาที่จำเปน โดยมีขอกำหนดดังนี้
ในการจัดเตรียมกระเปาพรอมบรรจุสิ ่งของที่จ ำเป นจะต องมี น้ำหนักรวมกัน ได 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
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แนวทางการจัดการเรียนรู้

จัดเตรียมข้อมูลอุปกรณ์สิ่งของที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิต
ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ออกแบบใบกิจกรรมโดยก�ำหนดสถานการณ์จำ� ลอง พร้อมเงือ่ นไข
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม
จัดท�ำสื่อรูปภาพ พร้อมทั้งก�ำหนดน�้ำหนักของสิ่งของในรูปภาพ
ตามสถานการณ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ี ารเล่นกิจกรรม
ิ ก
้ ตอนด�ำเนินการ/วธ
ขัน

1. ให้นักเรียนอ่านโจทย์สถานการณ์และเงื่อนไขในใบกิจกรรม
2. ให้นักเรียนตัดสินใจเลือกรูปภาพสิ่งของที่คิดว่าจ�ำเป็นที่สุด
ตามสถานการณ์ที่ก�ำหนด บรรจุลงในกระเป๋าของตนเอง
โดยมีข้อก�ำหนดว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เลือกจะต้องมีน�้ำหนัก
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดให้
3. เมื่อนักเรียนทุกคนเลือกรูปภาพสิ่งของครบตามเงื่อนไขแล้ว
ให้นักเรียนน�ำเสนอสิ่งของที่เลือกพร้อมอธิบายเหตุผล
4. คุณครูถามค�ำถามกระตุ้นการคิด ชวนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์
5. คุณครูร่วมกับนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากกิจกรรม
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ค�ำถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน
สถานการณ์

ให้นักเรียนเลือก
สิ่งของเครื่องใช้
บรรจุลงในกระเป๋า
ของตนเอง โดยมี
เงื่อนไขว่าสิ่งของ
ทั้งหมดนั้น
จะต้องมีน�้ำหนัก
10 กิโลกรัมพอดี

ค�ำถาม

ตัวอย่างค�ำตอบ

สิ่งของนี้มีความ
จ�ำเป็นอย่างไร
กับตนเองในการไป
เข้าค่ายพักแรม ?

เสื้อผ้าเป็นสิ่งจ�ำเป็น
เพื่อป้องกันความหนาว

สิ่งของนี้มีประโยชน์
อะไรกับตนเอง
ในการไปเข้าค่าย
พักแรม ?

ขนมเอาไว้กินเวลาหิว

การวัดและประเมินผล

นักเรียนสามารถเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น
บรรจุลงในกระเป๋าของตนเองได้ถูกต้อง
นักเรียนสามารถค�ำนวณน�้ำหนักของสิ่งของเครื่องใช้
บรรจุลงในกระเป๋าของตนเองได้ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
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สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

1. นักเรียนรู้จักเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับตนเอง
2. นักเรียนได้เรียนรู้การค�ำนวณน�้ำหนักของสิ่งของต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
3. นักเรียนรู้จักแยกแยะว่าอะไรจ�ำเป็นไม่จ�ำเป็นส�ำหรับตนเองและ
สามารถน�ำความรู้ไปบูรณาการในการวางแผนให้เกิดประโยชน์
กับตนเองในชีวิตประจ�ำวันได้

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง กล้วยซ่าพาเที่ยว

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง จังหวัดก�ำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ก�ำแพงเพชร เขต 2 ได้ออกแบบกิจกรรม ชือ่ ว่า โค้ดดิ้ง กล้วยซ่าพาเทีย่ ว
โดยใช้แผนทีจ่ งั หวัดก�ำแพงเพชร แบ่งเขตออกเป็น 11 อ�ำเภอ เป็นฐานกิจกรรม
พร้อมทั้งระบุระยะการเดินทางระหว่างอ�ำเภอ เป็นโจทย์ให้นักเรียนสร้าง
สถานการณ์จำ� ลอง ออกแบบและวางแผนการท่องเทีย่ วภายในจังหวัดก�ำแพงเพชร
โดยมีค่าใช้จ่ายการเดินทางที่จ�ำกัด และพิชิตเงื่อนไขการท่องเที่ยวตามฐาน
กิจกรรมในแต่ละอ�ำเภอ
ทั้งนี้ ฐานกิจกรรมแต่ละอ�ำเภอจะสอดแทรกข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทางธรรมชาติ ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะหัตถกรรม
ท้องถิน่ ทีส่ ำ� คัญในจังหวัดก�ำแพงเพชรผ่านใบกิจกรรมประจ�ำอ�ำเภอ ให้นกั เรียน
ได้ รู ้ จั ก พื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ ต นเองอาศั ย อยู ่ และฝึ ก ทั ก ษะการแยกย่ อ ยปั ญ หา
ด้วยความสนุกสนาน

How to เล่นกิจกรรม
กิจกรรม โค้ดดิ้ง กล้วยซ่าพาเที่ยว
เหมาะส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เวลาที่ใช้ 30 นาที
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ตัวช้วี ัดการเรียนรู้

การแก้ ป ั ญ หา การแสดงล� ำ ดั บ ขั้ น ตอนการท� ำ งานหรื อ
การแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
สาระการเรียนรู้

1. การแสดงขัน้ ตอนการแก้ปญั หาท�ำได้โดยการเขียนบอกเล่า
วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์
2. ปัญหาอย่างง่าย เช่น การเปรียบเทียบและตัดสินใจ โดยการ
วางแผนการท่องเที่ยว 2 ทางเลือกแล้วเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสีย
ของแต่ละเส้นทาง
จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนรู้จักการวางแผน
2. นักเรียนรู้จักการแก้ปัญหา
3. นักเรียนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดก�ำแพงเพชร

แนวคด
ิ ด้านวิชาวิทยาการค�ำนวณทีเ่ กีย
่ วกับกิจกรรม

Abstraction (การก�ำจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป)
Algorithm Design (การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา)
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ื และอุปกรณ์
ส่อ

1. แผนที่จังหวัดก�ำแพงเพชร
2. ตั๋วท่องเทีย่ ว
3. ใบความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
และบัตรกิจกรรม/ค�ำถาม
4. ลูกเต๋ายักษ์

แผนที่จังหวัดกำ�แพงเพชร

ที่มา : เว็บไซต์ ส�ำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดก�ำแพงเพชร
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ทรายทองวัฒนา
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40
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โกสัมพีนคร

30
50
30
0

ไทรงาม

พรานกระต่าย

คลองขลุง
30
20
0

บึงสามัคคี

40
0

ลานกระบือ

0

คลองลาน

เมือง
ขาณุวรลักษบุรี
คลองขลุง
พรานกระต่าย
ไทรงาม
คลองลาน
ลานกระบือ
ทรายทองวัฒนา
ปางศิลาทอง
บึงสามัคคี
โกสัมพีนคร

ขาณุวรลักษบุรี

เมือง

ตารางแสดงค่าใช้จ่าย
โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง – อำ�เภอต่าง ๆ
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40
0

ตารางนี้ ออกแบบโดยโรงเรียนบ้านใหม่หนองยางเพื่อเป็นสื่อการสอนในโรงเรียน

ใบความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และบัตรกิจกรรม/ค�ำถาม 11 อ�ำเภอ

แกงเกาะใหญ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

คำถามประจำ
แหลงทองเที่ยว
เมื่อนักเรียนเลือกเที่ยว
แกงเกาะใหญ ในอำเภอ
ขาณุวรลักษบุรี นักเรียน
คิดวาควรปฏิบัติตัวอยางไร
เพราะเหตุใด

แกงเกาะใหญ เปนแหลงทองเที่ยวประจำตำบลปางมะคา ตั้งอยู หมูที่ 21
บานใหมธ งชัย ตำบลปางมะคา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
ลักษณะเปนธารน้ำของลำน้ำแมวงก มีน้ำตลอดทั้งปไหลผานลานหินขนาดใหญ
ซึ ่ ง เป น แหล ง พั ก ผ อ น ของชาวตำบลปางมะค า และนั ก ท อ งเที ่ ย วทั ่ ว ไป
ที่ชื่นชอบบรรยากาศธรรมชาติ
ที่มา : https://www.thailandtourismdirectory.go.th

*แนวคำตอบ
- ไมควรวิ่งเลน เพราะจะทำใหลื่นลม
- ไมควรเลนน้ำในที่ลึกหรือน้ำไหลแรง เพราะจะโดนน้ำพัดไป
- ควรเลนน้ำอยูในสายตาของผูใหญ เพราะผูใ หญจะไดชวยเหลือไดตลอดเวลา
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กลุมผาไหมทอมือ อำเภอทรายทองวัฒนา

คำถามประจำ
แหลงทองเที่ยว

การทอผ า ไหม อำเภอทรายทองวั ฒ นา เป น ที ่ ร ู  จ ั ก ตั ้ ง แต ป พ.ศ.2538
จำหนายในตำบลหมูบาน และในงานเทศกาลตาง ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร
เชน งานสารทไทย - กลวยไขเมืองกำแพง งานนบพระเลนเพลง โดยสวนใหญ
เปนกลุมคนชาวอีสานมาอยูรวมกันเปนเครือญาติ ที่จัดตั้งโดยชาวบา นและ
สำนักงานพัฒนาชุมชน ปจจุบันกลุมมีความมั่นคงสามารถชวยเหลือตัวเองได
และมีรายไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากชาวบานมีความสามัคคี และมีผูนำเขมแข็ง

ถานักเรียนเปนสมาชิกกลุม
ผาไหมทอมือ นักเรียนจะนำ
ผาไหมไปวางขายที่ใดบาง
เพราะอะไร

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

*แนวคำตอบ
- ขายตลาดนัด เพราะสะดวก
- ขายในเซเวน อิเลฟเวน เพราะขายไดหลายสาขาหลายที่
- ขายออนไลน เพราะไมตองขนยายของ และสะดวก

บานเล็กในปาใหญ อำเภอปางศิลาทอง

คำถามประจำแหลงทองเที่ยว
เมื่อนักเรียนไดเขาชมบานเล็ก
ในปาใหญแลว นักเรียน
จะมีแนวทางฟนฟู รักษาผืนปา
หรือแหลงน้ำลำธารไดอยางไร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ทรงมีพระดำริ ใหมีโครงการบานเล็กในปาใหญ ณ บานอุดมทรัพย ต.หินดาด
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูสภาพปา ซึ่งเปน
ตนน้ำลำธาร ลำน้ำแมวงก คลองสวนหมาก คลองวังเจา ใหกลับมีความสมบูรณ
ดังเดิม และเพื่อชวยใหราษฎรไดมีที่ดินทำกินเปนหลักแหลง ไมบุกรุกแผวถางปา
ทำไรเลื่อนลอยอีกตอไป และเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความอุดม
สมบูรณ
ที่มา : https://www.hindat.go.th/tambon/travel

*แนวคำตอบ
- ชวยกันปลูกตนไม
- ไมทิ้งขยะลงแมน้ำลำธาร
- ชวยกันดูแล รักษา ไมตัดไมทำลายปา
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โคกหนองนาโมเดล อำเภอคลองขลุง

คำถามประจำ
แหลงทองเที่ยว
ที่บานของนักเรียน
มีการแบงพื้นที่ใชสอย
หรือไม อยางไร

โคกหนองนาโมเดล เปนแนวทางในการจัดพื้นที่การเกษตร ที่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานไว เพื่อแกปญหาน้ำทวม และจัดการน้ำแลง
เปนการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหมเขากับภูมิปญญาพื้นบาน ที่สอดคลองกับ
ธรรมชาติในพื้นที่นั้น ๆ โดยอำเภอคลองขลุงไดจัดโคกหนองนาโมเดล ในบริเวณ
ต.แมลาด อีกทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติอีกดวย
ที่มา : http://maelad.go.th/event.php

*แนวคำตอบ
- แบงพื้นที่ปลูกผัก เลีย้ งสัตว
- แบงพื้นที่เปนรานคา/บริการ และทีอ่ ยูอาศัย
- ไมแบง เนื่องจากไมมพี ื้นที่

น้ำตกคลองลาน อำเภอคลองลาน

คำถามประจำ
แหลงทองเที่ยว
น้ำตกคลองลาน ตั้งอยูภายในอุ ทยานแห งชาติ คลองลาน เปนน้ ำ ตก
ชั้นเดียว เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน โดยสายน้ำจะไหลจากลำหวยตาง ๆ
ประมาณ 5 สาย ลงสู  แ อ ง น้ ำ กลางหุ บ เขา เกิ ด เป น วั ง น้ ำ ลึ ก และลำน้ ำ
ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร แลวไหลผานโตรกผาสูงราว ๆ 100 เมตร ลงมายัง
แองน้ำดานลาง กลายเปนลำธารเล็ก ๆ
นักทองเที่ยว สามารถลงเลนน้ำตรงลำธารนี้ได บรรยากาศรอบน้ำตก
มีความร ม รื่ น มีตนไมขึ ้ นหนาแน น ตามโขดหิน มี ม อสและเฟ ร นขึ้ น ปกคลุ ม
เขียวขจี เปนธรรมชาติภายใตออมกอดขุนเขาที่คอนขางอุดมสมบูรณเลยทีเดียว

ขณะที่นักเรียนเลนน้ำ
ที่น้ำตกคลองลาน แลวพบ
นักทองเที่ยวทิ้งขยะ
ไมเปนที่ นักเรียนจะทำ
อยางไร

ที่มา : อุทยานแหงชาติคลองลาน

*แนวคำตอบ
- เดินเก็บขยะที่เกลื่อนกลาด
- เขาไปตักเตือนนักทองเที่ยว ใหทิ้งขยะลงถัง
- บอกเจาหนาที่ ใหไปตักเตือนนักทองเที่ยว
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วัดปาไทรงาม อำเภอไทรงาม

คำถามประจำ
แหลงทองเที่ยว
หากนักเรียนเลือกวัดปา
ไทรงามเปนสถานที่
ทองเที่ยว นักเรียนคิดวา
จะปฏิบัติตนเปนคนดีได
อยางไร

วัดปาไทรงาม เปนวัดปาสายปฏิบัติ สถานที่สำหรับประพฤติปฏิบัติฝกฝน
อบรม พระภิกษุ สามเณร ผูมุงสูความพนทุกข นำพาไปสูการเปนสมณะที่งดงาม
ดวยการรักษาวัตรปฏิบัติตามธรรมวินัย อันจะเปนเหตุใหเกิดความเลื่อมใส
แกผูพบเห็น เปนสถานที่ฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม บุคคลตาง ๆ และไดรับ
การแตงตั้งใหเปน “ศูนยปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแหงที่ 1”
ที่มา : http://www.watpasaingam.com/history-menu.html

*แนวคำตอบ
- หมั่นทำบุญ เขาวัด รักษาศีล
- ไมทำใหผอู ื่นเดือดรอน
- เปนเด็กดี

นาบุญ อำเภอบึงสามัคคี

เกมประจำแหลงทองเที่ยว
ใหนักเรียนหาเสนทางเพื่อไปทองเที่ยว
วัดหลวงพอเจาบุญลาน
นาบุญแหงนี้ตั้งอยูภ ายในบริ เวณ วัดทุงสนุนรัตนาราม ตำบลระหาน
อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเปนสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ
สามเณรภาคฤดูรอน ทั้งยังใชเปนสถานที่จัดงานบุญและงานประเพณีตาง ๆ
ของชาวไทยอีสาน กอนจะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของชุมชนบานทุงสนุน
ในเวลาตอมา
ภายในวั ด มี ป ู ช นี ย วั ต ถุ ท ี ่ ส ำคั ญ ได แ ก “หลวงพ อ พระเจ า บุ ญ ล า น”
พระพุทธรูปศิลปะลานชาง หนึ่งเดียวของภาคเหนือตอนลาง
ที่มา : https://www.facebook.com/Naboon.kpp/

หมายเหตุ ครูแจกกระดาษใหนักเรียนวาดเสนทาง
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เกมประจำแหลงทองเที่ยว
ใหนักเรียนเขียนเสนทางไปแหลงทองเที่ยวตางๆ
ตามที่โจทยกำหนด

อุทยานคลองวังเจา อำเภอโกสัมพีนคร

ใหนักเรียนเดินทางไปที่จุดชมวิวผาตั้ง และตองเดินทางใหผานน้ำตกเตาดำ
โดยใชสัญลักษณตอ ไปนี้
เดิน
ขวา

เดิน
ซ้าย

เดิน
ขึน้

อุทยานแหงชาติคลองวังเจา มีสถานที่นาสนใจ อาทิ น้ำตกคลองวังเจา,
น้ำตกคลองสมอกลวย มีน้ำไหลตลอดป, จุดชมวิวผาตั้ง ชมพระอาทิตยตกได,
โปงแกสธรรมชาติ, พบกลวยไมประเภทลิ้นมังกรบริเวณน้ำตก อีกทั้งยังมีน้ำตก
เตาดำ เปนน้ำตกขนาดใหญที่มีน้ำไหลดิ่งลงมาจากหนาผา มีเสนทางเดินเทา
ศึกษาธรรมชาติ “สวนไผ” 2 กิโลเมตร มีพันธุไผกวา 20 ชนิดใหศึกษาคนควา
ที่มา : http://travel.kpppao.go.th/travel/detail/10

เดิน
ลง

จุดชมวิวผาตัง้

นํา้ ตกเต่าดํา

นํา้ ตกคลองวังเจ้า

*หมายเหตุ ครูแจกใบกิจกรรมใหนักเรียนเขียนสัญลักษณเสนทาง

บอน้ำมันลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
กำแพงเพชร มีทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ำคาอยูภายใตพื้นดิน คือน้ำมันและ
ก า ซธรรมชาติ จึ ง เป น จุ ด เริ ่ ม ต น ของแหล ง น้ ำ มั น สิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ นามพระราชทาน
น้ำมันดิบที่ขุดไดที่อำเภอลานกระบือ เรียกวาน้ำมันดิบเพชร

เกมประจำแหลงทองเที่ยว
หาวิธีเลื่อนรถน้ำมันดิบออกจากลานจอดรถ
เพื่อสงน้ำมันที่โรงกลั่นน้ำมัน

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

*ใชเกมลานจอดรถพิศวง ประเภทใดก็ได

Unplugged Coding >> 55

เกมประจำแหลงทองเที่ยว
ใหนักเรียนตอจิ๊กซอวภาพโบราณสถาน
ภายในเวลาที่กำหนด

อุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชรมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่เมืองโบราณ
กำแพงเพชร ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของแมน้ำปง ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร
เมืองโบราณกำแพงเพชร มีผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู วางตัวขนาน
ไปกับแมน้ำปง กำแพงเมืองแตเดิมมีลักษณะเปนคันดินและคูน้ำสามชั้น ตอมา
ไดมีการพัฒนากำแพงเมืองชั้นในเปนกำแพงกอดวยศิลาแลง เชิงเทินตอนบน
กอเปนรูปใบเสมาและมีปอมประตูโดยรอบ
ที่มา : http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/kamphaengphet

ที่มารูปภาพ : ศูนยบริการขอมูลนักทองเที่ยว อุทยานประวัติศาสตรกำแพงเพชร

*ครูจัดทำจิ๊กซอวใสซองใหนักเรียนตอใหถูกตองภายในเวลา 30 วินาที

หัตถกรรมหินออน อำเภอพรานกระตาย

คำถามประจำ
แหลงทองเที่ยว
นักเรียนไดพบเจอสิ่งของ
ที่ผลิตจากหินออนอะไรบาง
จงยกตัวอยาง

กลุ  ม หั ต ถกรรมหิ น อ อ น ตั ้ ง อยู  ใ นพื ้ น ที่
เทศบาลตำบลบานพราน อำเภอพรานกระตาย
โดยกลุมหัตถกรรมหินออนไดสัมปทานในการผลิตสินคา และสรางเปนสินคา
ขึ้นชื่อประจำอำเภอ
สินคาที่ผลิตจากหินออนไดแก โตะหินออน แจกัน ตุกตาประดับบาน
ปายชื่อ กระถางธูป กระเบื้องตาง ๆ
ที่มา : https://www.banphran.go.th/otop_detail.php?id=129

*แนวคำตอบ
- กระเบื้อง
- โตะ เกาอี้
- ครก
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แนวทางการจัดการเรียนรู้

จัดเตรียมอุปกรณ์
ออกแบบป้ายไวนิล
ขนาด 3×3 เมตร
จ�ำนวน 2 แผ่น
กระดาษการ์ดแข็ง

ซองใส่ค�ำถาม
กล่องส�ำหรับท�ำลูกเต๋ายักษ์
2 ลูก
แผ่นเคลือบร้อน
ของรางวัล

ี ารเล่นกิจกรรม
ิ ก
้ ตอนด�ำเนินการ/วธ
ขัน

1. แบ่งกลุ่มนักเรียน 2 - 3 คน
2. ให้นักเรียนซื้อตั๋วท่องเที่ยวเพื่อเดินทางภายในจังหวัดก�ำแพงเพชร
ในราคา 100 บาท (รวมค่าเดินทางและบัตรเข้าชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วแล้ว)
3. ให้นกั เรียนวางแผนท่องเทีย่ วในอ�ำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดก�ำแพงเพชร
โดยนักเรียนภายในกลุม่ ค�ำนวณและเปรียบเทียบเส้นทาง 2 เส้นทาง
โดยให้นักเรียนเขียนเส้นทางในใบกิจกรรมที่แจก (นักเรียนเขียน
2 เส้นทาง ใช้ปากกาต่างสีกันเพื่อเปรียบเทียบ) เพื่อเลือกเส้นทาง
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ทีด่ ที สี่ ดุ แล้วเดินทางตามเส้นทางไปยังอ�ำเภอทีเ่ ลือกเพือ่ ท�ำกิจกรรม
ที่แต่ละอ�ำเภอก�ำหนด
4. เมื่อนักเรียนได้เส้นทางแล้วให้นักเรียนวาดเส้นทางการเดินทาง
โดยการวาดลูกศรตามเส้นทางที่จะไปพร้อมบอกราคาค่าเดินทาง
ในแต่ละอ�ำเภอ (นักเรียนเขียนราคาค่าเดินทางลงในเส้นทางที่
นักเรียนวาดในแผนที่)
5. เมื่อนักเรียนเดินทางไปในแต่ละอ�ำเภอจะมีใบความรู้และกิจกรรม
ให้นกั เรียนตอบค�ำถาม หากนักเรียนตอบค�ำถามถูกจะได้บตั รก�ำนัล
เพื่อน�ำไปแลกสิทธิ์ในการโยนลูกเต๋าลุ้นรางวัล
6. เมื่อนักเรียนเดินทางครบตามที่วางแผน ให้นักเรียนน�ำ
บัตรก�ำนัลมาแลกรับสิทธิ์โดยการโยนลูกเต๋าเพื่อรับรางวัล
กิจกรรมกลวยซา...พาเที่ยว
เมื่อนักเรียนทองเที่ยวและทำกิจกรรมในอำเภอตาง ๆ ที่สนใจแลว ใหวาดเสนทาง
การเดินทาง โดยใชลูกศรตามเสนทางการทองเที่ยวของนักเรียน

จุดเริ่มตน

ที่มารูปภาพ : เว็บไซต สำนักงานเกษตรและสหกรณ จังหวัดกำแพงเพชร

นักเรียนเลือกเสนทางสี......................................................................................................
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ค�ำถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน
สถานการณ์

สมมุติให้นักเรียน
เป็นนักท่องเที่ยว
ต้องการเดินทาง
ไปอ�ำเภอต่าง ๆ ใน
จังหวัดก�ำแพงเพชร
แต่มีเงื่อนไขในการ
ท่องเที่ยวว่าให้
เดินทางโดยใช้เงิน
ไม่เกิน 100 บาท

ค�ำถาม

ตัวอย่างค�ำตอบ

นักเรียนควรเดิน
ทางไปอ�ำเภออะไร
บ้างถึงจะมีโอกาส
ได้รับบัตรก�ำนัล
เยอะที่สุด

เลือกอ�ำเภอที่มีค่า
เดินทางน้อย
เพื่อให้มีโอกาสไปได้
หลายอ�ำเภอ

ให้นักเรียนบอก
สถานที่ส�ำคัญ
ภายในอ�ำเภอที่
นักเรียนท่องเที่ยว

อุทยานประวัติศาสตร์
อ.เมือง
น�้ำตกแก่งเกาะใหญ่
อ.ขาณุวรลักษบุรี
น�้ำตกคลองลาน
อ.คลองลาน ฯลฯ
อ�ำเภอขาณุฯ
หาดริมปิง
อ�ำเภอคลองลาน
น�้ำตกคลองน�้ำไหล
น�้ำตกแก่งเกาะร้อย

ในแต่ละอ�ำเภอ
ที่เลือก นักเรียน
รู้จักแหล่งท่องเที่ยว
อื่นภายในอ�ำเภอนั้น
หรือไม่ ยกตัวอย่าง
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การวัดและประเมินผล

นักเรียนสามารถวางแผนการเดินทางตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาจากเงื่อนไขที่ก�ำหนดได้
นักเรียนสามารถบอกสถานที่ท่องเที่ยวภายในอ�ำเภอที่เลือกได้
สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

1.
2.
3.
4.

การพิจารณาเลือกเส้นทางที่คาดว่าจะได้บัตรก�ำนัลมากที่สุด
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของเส้นทาง และค�ำนวณค่าเดินทาง
วาดเส้นทางด้วยสัญลักษณ์ที่ก�ำหนดได้
รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดก�ำแพงเพชรมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม
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โค้ดดิ้ง Survivor Game

โรงเรียนบ้านบึงตะกาด จังหวัดระยอง

โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 ได้ออกแบบกิจกรรม โค้ดดิ้ง Survivor Game โดย
มีต้นแบบมาจาก บอร์ดเกม Survive หลบหนีข้ามมหาสมุทร ที่ออกแบบโดย
Julian Courtland-Smith มาผสานเรื่องราวของการหลบหนีออกจากเกาะแก้ว
พิสดารของพระอภัยมณี ที่ถูกประพันธ์ขึ้นโดยกวีเอกของโลกอย่างสุนทรภู่
ประยุกต์ปรับเปลี่ยนรูปแบบของกระดานและตัวละครใหม่ เพื่อให้เอื้อต่อการ
เรียนวิชาวิทยาการค�ำนวณมากยิ่งขึ้น
Survivor Game เป็นเกมที่มีกฎการเล่นค่อนข้างง่าย ชัดเจน โดยจะมี
กระดานเกมที่จุดเริ่มต้นเริ่มที่เกาะกลางมหาสมุทร และปลายทางอยู่ที่ฝั่ง
ทัง้ 4 มุมของกระดาน ซึง่ ทุกคนในเกมจะมีจดุ มุง่ หมายเหมือนกันคือ “พาตัวละคร
ของตนเองข้ามจากเกาะไปขึ้นฝั่งให้ได้มากที่สุด”
โดยความสนุกของเกมนี้ คือการที่เราสามารถแกล้งเพื่อนได้ทันที
และไม่ต้องวางแผนคิดให้สลับซับซ้อนใด ๆ เช่น ในขณะที่บางทีมน�ำตัวละคร
ของตนเองขึ้นเรือล่องไปจะถึงฝั่ง ก็อาจจะโดนเพื่อนที่เหลืออีก 3 ทีม รุมเดิน
ยักษ์ วาฬ และ ฉลาม มากินตัวละครจนตายหมดก่อนทีข่ นึ้ ฝัง่ ก็ได้ หรือเราอาจจะ
เห็นคุณธรรม วิธีคิด วิธีตัดสินใจของนักเรียนที่จะจับมือระหว่างทีมช่วยกัน
ขึ้นฝั่งได้เช่นกัน
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How to เล่นกิจกรรม
กิจกรรม โค้ดดิ้ง Survivor Game
เหมาะส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เวลาที่ใช้ 45 - 60 นาที
ตัวช้วี ัดการเรียนรู้

ว 4.2 ป.3 แสดงอัลกอริทึมในการท�ำงานหรือการแก้ปัญหา
อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ
สาระการเรียนรู้

1. การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถออกแบบอัลกอริทมึ ในการแก้ปญั หาได้
2. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะการพยากรณ์ (Predicting)
การคาดคะเนค�ำตอบล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
หรือการท�ำซ�้ำได้
3. เพื่อ ให้นักเรียนฝึกในด้านการตั ดสิ น ใจ แก้ ไขปั ญ หา
เฉพาะหน้าได้
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในด้านของการท�ำงานเป็นทีมได้
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แนวคด
ิ ด้านวิชาวิทยาการค�ำนวณทีเ่ กีย
่ วกับกิจกรรม

Algorithm Design (การออกแบบกระบวนการแก้ปัญหา)
ื และอุปกรณ์
ส่อ

1. กระดาน 1 แผ่น (รูปมหาสมุทรทีม่ ที วี่ า่ งส�ำหรับวางแผ่นพืน้
สร้างเกาะตรงกลาง และมีฝั่งอยู่ทั้ง 4 มุม)

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ยักษ์ 5 ตัว (วางบนจุดสีแดงในแผนที่)
ฉลาม 6 ตัว
วาฬ 5 ตัว
เรือ 13 ล�ำ
ลูกเต๋า 1 ลูก (มีหน้าเป็นรูป ยักษ์ วาฬ และฉลาม)
ตัวละครผู้เล่น 36 ตัว (4 สี แบ่งเป็น สีละ 9 ตัว)
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8. แผ่นพืน้ เกาะด้านหน้า 36 แผ่น (แบ่งเป็น พืน้ ทราย 14 แผ่น,
พื้นป่า 14 แผ่น, พื้นหิน 8 แผ่น)
9. แผ่นพืน้ เกาะด้านหลัง 36 แผ่น (แบ่งเป็น แผ่นการ์ดสีแดง
และแผ่นการ์ดสีเขียว) ดังนี้
9.1 แผ่นการ์ดเก็บไว้ช่วยเหลือทีม (สีแดง) ใช้ก่อนที่จะ
ท�ำการเดินหมากรอบไหนก็ได้
เคลื่อนย้ายปลาวาฬไปที่ไหนก็ได้ จ�ำนวน 3 แผ่น
เคลื่อนย้ายปลาฉลามไปที่ไหนก็ได้ จ�ำนวน 3 แผ่น
เคลื่อนย้ายยักษ์ไปที่ไหนก็ได้
จ�ำนวน 3 แผ่น
คนว่ายน�้ำฟรี 3 ช่อง
จ�ำนวน 4 แผ่น
เรือเดินฟรี 3 ช่อง
จ�ำนวน 6 แผ่น
9.2 แผ่นการ์ดเรียก (สีเขียว) เมือ่ เปิดเกาะเจอ ให้ทำ� การเรียก
สิ่งของตามนี้ลงในช่องที่เปิดทันที
เรียกเรือ จ�ำนวน 5 แผ่น
		 (มีใต้พื้นทราย 2, พื้นป่า 2, พื้นหิน 1)
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เรียกฉลาม จ�ำนวน 6 แผ่น
		 (มีใต้พื้นทราย 3, พื้นป่า 2, พื้นหิน 1)
เรียกวาฬ จ�ำนวน 5 แผ่น
		 (มีใต้พื้นทราย 3, พื้นป่า 2)
ภูเขาไฟระเบิด จ�ำนวน 1 แผ่น
		 (มีใต้พื้นหิน 1)
แนวทางการจัดการเรียนรู้

จัดเตรียมอุปกรณ์ ใบงาน / กิจกรรม
แผนภาพตารางกิจกรรม และ บัตรค�ำสั่ง
ก�ำหนดสัญลักษณ์แทนสถานที่ หรือสิ่งต่าง ๆ
ท�ำแผนผังจ�ำลอง น�ำเสนอชิ้นงาน
ี ารเล่นกิจกรรม
ิ ก
้ ตอนด�ำเนินการ/วธ
ขัน

เกมนีใ้ ช้ระยะเวลาในการเล่นประมาณ 45 - 60 นาที โดยสามารถ
เล่นได้ตงั้ แต่ 2 - 4 ทีม ผูเ้ ล่นจะได้รบั ตัวละครทีม่ คี ะแนนตัง้ แต่ 1 - 6
จ�ำนวนทัง้ หมด 9 ตัว (แต้มคะแนนจะถูกเขียนไว้ใต้ตวั ละคร เมือ่ จบเกม
จึงท�ำการนับจ�ำนวนตัวละครทีข่ นึ้ ฝัง่ ได้ หรือถ้าจ�ำนวนการขึน้ ฝัง่ เท่ากัน
สามารถนับคะแนนใต้ตวั ละครเพือ่ หาผูช้ นะได้) โดยเมือ่ เริม่ ต้นเกมผูเ้ ล่น
จะต้องวางแผ่นพืน้ ทีล่ งในมหาสมุทรให้ครบก่อน เพือ่ สร้างเกาะกลางทะเล
จากนัน้ สลับกันวางตัวละครของตนเองบนเกาะ เมือ่ เสร็จแล้วจึงสลับกัน
วางเรือคนละ 2 ล�ำ และยักษ์ 5 ตัว มาวางในจุดที่ก�ำหนด จากนั้น
เริ่มเล่นเกมได้
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1. ในแต่ละรอบ ผู้เล่นสามารถท�ำการเดินหมากของตัวเอง จ�ำนวน
3 Action มุ่งไปขึ้นฝั่งใดก็ได้ใน 4 มุมกระดาน โดย จ�ำนวน 3 Action
ทีส่ ามารถท�ำได้ คือ ผูเ้ ล่นเดินตัวละคร หรือ เรือ รวมกันได้ 3 ช่อง
เช่น ผู้เล่นเลือกเดินตัวละคร 3 ตัว ตัวละ 1 ช่อง
หรือ ผู้เล่นเลือกเดินตัวละคร 1 ตัว 3 ช่อง
หรือ ผู้เล่นเลือกเดินเรือที่ไม่มีเจ้าของ 1 ช่อง
จากนัน้ เดินตัวละครลงเรือ (นับเป็นอีก 1 ช่อง) และ เดินเรือออกไป
อีก 1 ช่อง เพื่อเป็นการจบเทิร์น (จบรอบ) ของตัวเอง
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** ทัง้ นี้ ตัวละครผูเ้ ล่นทีอ่ ยูใ่ นน้� ำ ผูเ้ ล่นสามารถเดินได้สงู สุด
แค่ 1 ช่องต่อ 1 ตัวละครเท่านั้น ส่วนเรือที่เราวางนั้น เราไม่ได้เป็น
เจ้าของแต่เพียงคนเดียว เพราะว่าตราบใดที่ยังไม่มีผู้เล่นคนไหนน�ำตัวละคร
ลงเรือไป ผูเ้ ล่นทุกคนก็จะสามารถขยับเรือทีไ่ ม่มเี จ้าของได้ตลอดในเทิรน์ (รอบ)
ของตนเอง
2. หลังจากทีท่ ำ� การเดิน 3 Action แล้วให้ผเู้ ล่นเลือกเปิดเกาะ 1 แผ่น
โดยเริ่มไล่จากการเปิดที่ทรายไปปา และไปหินตามล�ำดับ (เปิดทีละอย่าง
จนหมดก่อนค่อยเปิดอย่างต่อไป เช่น เปิดพื้นทรายจนหมดก่อนค่อยไปเปิดปา
เป็นต้น)
เมื่อเปิดพื้น จะเจอการ์ด สีเขียว และสีแดง ดังนี้

3. หลังจากเปิดเกาะแล้ว ให้ผู้เล่นท�ำการทอยลูกเต๋า เพื่อก�ำหนด
การเดินของตัวละครอุปสรรค คือ ฉลาม วาฬ และยักษ์
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หากทอยได้ ฉลาม ให้ท�ำการเดินฉลาม จ�ำนวน 2 ช่อง
(คุณสมบัติของฉลามจะก�ำจัดตัวละครที่ว่ายอยู่ในทะเล แต่จะท�ำลายเรือไม่ได้)
หากทอยได้ วาฬ ให้ท�ำการเดินปลาวาฬ จ�ำนวน 3 ช่อง
(คุณสมบัติของปลาวาฬสามารถท�ำลายเรือได้ แต่จะก�ำจัดตัวละครไม่ได้)
หากทอยได้ ยักษ์ ให้ท�ำการเดินยักษ์ จ�ำนวน 1 ช่อง
(คุณสมบัติของยักษ์ท�ำลายเรือและตัวละครได้ทั้งหมด)
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4. เวียนไปเช่นนี้เรื่อย ๆ เกมจะจบก็ต่อเมื่อผู้เล่น
คนใดคนหนึ่งเปิดเจอ ภูเขาไฟระเบิด
เมื่อเปิดเจอการ์ดดังกล่าว ให้ผู้เล่นท�ำการสรุปคะแนนจากตัวละคร
ทีห่ นีขนึ้ เกาะได้ หรือถ้าจ�ำนวนการขึน้ ฝัง่ เท่ากัน สามารถนับคะแนนใต้ตวั ละคร
เพื่อหาผู้ชนะ

การออกค�ำสั่งและเดินตัวละคร

การเดินตัวละครทัง้ 3 STEP นัน้ นักเรียนจะต้องวางแผนก่อน โดยการ
เขียนพิกด
ั ต�ำแหน่งตัวละคร และ การวางลูกศร เพือ่ ก�ำหนดทิศทาง
ในการเดิน ก่อนเริ่มออกค�ำสั่งให้เพื่อนในทีมเป็นผู้ไปเดินหมากในกระดาน
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ค�ำถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน
สถานการณ์

กลุ่มนักส�ำรวจหลัง
จากที่ส�ำรวจเกาะร้าง
จนเจอขุมสมบัติแล้ว
ก็พบว่ามีเวลาเพียง
เล็กน้อยที่จะหนีออก
จากเกาะที่ก�ำลังจะจม
ทีมผู้เล่นจะสามารถ
ช่วยให้กลุ่มนักส�ำรวจ
กลุ่มนี้หนีออกมาจาก
เกาะได้หรือไม่ และ
ต้องเลือกว่าจะท�ำการ
ขัดขวางไม่ให้ผู้เล่น
คนอื่นหนีออกจาก
เกาะให้ได้เพื่อที่ทีม
ผู้เล่นจะได้รับสมบัติ
แต่เพียงผู้เดียว
หรือจะช่วยเหลือ
จับมือเดินทางไป
ด้วยกัน หรือสร้าง
สถานการณ์ว่าต้องช่วย
พระอภัยมณีหลบหนี
ออกจากเกาะของนาง
ผีเสื้อสมุทรได้เช่นกัน

ค�ำถาม

ตัวอย่างค�ำตอบ

เราจะหนีออกจาก
เกาะนี้ได้อย่างไร

การนั่งเรือ หรือ
การว่ายน�้ำ

เราจะชนะเกมนี้
ได้อย่างไร

น�ำตัวละครของเรา
ขึ้นฝั่งให้ได้มากที่สุด
หรือ ใช้ไหวพริบ
ในการสร้างอุปสรรค
ให้แก่ผู้เล่นทีมอื่น)
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การวัดและประเมินผล

จ�ำนวนตัวละครที่แต่ละทีมน�ำขึ้นฝั่งได้ (ส่วนคะแนนที่ถูกเขียนไว้
ใต้ตัวละคร จะไม่น�ำมานับเป็นการวัดและประเมิลผลนักเรียน
หากแต่ใช้เพื่อเพิ่มความสนุกและตื่นเต้นให้แก่เกมเท่านั้น)
สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

1. ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียน ในการออกแบบอัลกอริทึม
เพื่อการแก้ปัญหา
2. ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียน ในด้านทักษะการพยากรณ์
(Predicting) การคาดคะเนค�ำตอบล่วงหน้า โดยอาศัยข้อมูล
ที่ได้จากการสังเกตหรือการท�ำซ�้ำ
3. ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียน ในด้านของการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
4. ได้เรียนรู้พฤติกรรมของนักเรียน ในด้านของการท�ำงานเป็นทีม
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โค้ดดิ้ง ล�ำแต้ ๆ (ซาจ๊อย)

โรงเรียนบ้านแม่กอนใน จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่กอนใน ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 3 ได้ออกแบบกิจกรรม โค้ดดิ้ง ล�ำแต้ ๆ (ซาจ๊อย) แม่ก๋อนใน
โดยน�ำแนวคิดด้านความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความโดดเด่น
ของอาหารชนเผ่าพื้นเมืองเหนือ มาออกแบบเป็นกิจกรรม Unplugged Coding
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะมีกิจกรรมประเพณีกินข้าวใหม่
ซึ่งเป็นการน�ำเอาผลผลิตจากการเพาะปลูกพืชพันธุ์ต่าง ๆ มามอบถวายแก่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ และจะไปมาหาสู่ แบ่งปันแลกเปลี่ยนผลผลิตกันระหว่าง
ญาติมิตรพี่น้องที่อยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ
โดยในประเพณีกนิ ข้าวใหม่ จะมีการท�ำ “ซาจ๊อย” ซึง่ เป็นอาหารพืน้ ถิน่
ชนเผ่าลาหู่ เป็นอาหารพิเศษที่ท�ำได้ยาก มีขั้นตอนเยอะ และประกอบขึ้นด้วย
วัตถุดิบชั้นเลิศของหมู่บ้าน จึงจะท�ำเพียงปีละครั้งในช่วงประเพณีกินข้าวใหม่
หรืองานส�ำคัญของหมู่บ้าน เพื่อเลี้ยงและแจกจ่ายให้แก่ญาติมิตรพี่น้องรวมถึง
แขกที่มาเยี่ยมเยือน
กิจกรรมโค้ดดิง้ ล�ำแต้ ๆ “ซาจ๊อย” ทีแ่ ม่กอนใน ประยุกต์มาจาก Board Game
ซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกฝนความจ�ำและไหวพริบปฏิภาณในการรวบรวมวัตถุดิบ
จากการ์ดทีค่ ว�ำ่ หน้าอยู่ ฝึกทักษะการก�ำจัดข้อมูลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องทิง้ ไป (Abstraction)
และน�ำมาเรียงล�ำดับขั้นตอนในการท�ำซาจ๊อย การฝึกทักษะการจดจํารูปแบบ
(Pattern Recognition) การค�ำนวณจ�ำนวนครั้งการเดิน เพื่อทอยลูกเต๋า
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How to เล่นกิจกรรม
กิจกรรม โค้ดดิ้ง ล�ำแต้ ๆ (ซาจ๊อย) แม่ก๋อนใน
เหมาะส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 3
เวลาที่ใช้ 1 ชั่วโมง

ตัวช้วี ัดการเรียนรู้

นักเรียนเก็บวัตถุดิบได้ถูกต้อง,
นักเรียนอ่าน เขียนและเข้าใจ
ค�ำศัพท์วัตถุดิบได้ถูกต้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ว 4.2 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้
การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ แสดงล�ำดับขัน้ ตอน
การท� ำ งานหรื อ การแก้ ป ั ญ หาอย่ า งง่ า ย โดยใช้ ภ าพ
สัญลักษณ์ หรือข้อความ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ว 4.2 แสดงล�ำดับขัน้ ตอนการท�ำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ว 4.2 แสดงอัลกอริทมึ ในการท�ำงาน
หรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ
ข้อความ
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สาระการเรียนรู้

วัตถุดิบในการท�ำซาจ๊อย, ค�ำศัพท์วัตถุดิบต่าง ๆ, การจ�ำ,
การวางแผนและการคิดค�ำนวณ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การแก้ปัญหาให้ประสบความส�ำเร็จท�ำได้โดยใช้ขั้นตอน
การแก้ปัญหาอย่างง่าย เช่น กิจกรรมเกมเดินเก็บวัตถุดิบซาจ๊อย
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบวัตถุดิบอาหารพื้นบ้านของชนเผ่าลาหู่
การแสดงขัน้ ตอนการแก้ปญั หาท�ำได้โดยการเขียนบอกเล่า
วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ เช่น กิจกรรมเกมเดินเก็บวัตถุดิบซาจ๊อย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การแสดงขัน้ ตอนการแก้ปญั หา ท�ำได้โดยการเขียนบอกเล่า
วาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ เช่น กิจกรรมเกมเดินเก็บวัตถุดิบซาจ๊อย
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3

การแสดงอัลกอริทึมท�ำได้โดยการเขียนบอกเล่าวาดภาพ
หรือใช้สัญลักษณ์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนเรียนรู้วัตถุดิบการท�ำ “ซาจ๊อย”
2. นักเรียนเรียนรู้ค�ำศัพท์วัตถุดิบ “ซาจ๊อย”
3. นักเรียนใช้บัตรค�ำสั่งเรียงต่อกันเป็นล�ำดับ
เพื่อแสดงวัตถุดิบได้
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แนวคด
ิ ด้านวิชาวิทยาการค�ำนวณทีเ่ กีย
่ วกับกิจกรรม

Pattern Recognition (การจดจํารูปแบบ)
การจดจ�ำต�ำแหน่งของการ์ดเกม
Abstraction (การก�ำจัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องทิ้งไป)
การค�ำนวณจ�ำนวนการเดินเพื่อทอยลูกเต๋า
ื และอุปกรณ์
ส่อ

1.
2.
3.
4.
5.

ใบกิจกรรม
ไอเทมส�ำหรับกิจกรรมเกม
การ์ดเกมต่าง ๆ
ลูกเต๋า
แผ่นตารางสี่เหลี่ยมส�ำหรับวางการ์ด
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แนวทางการจัดการเรียนรู้

การ์ดวัตถุดิบ ใช้วางเป็นต�ำแหน่งการเดินเกมของไอเทมผู้เล่น
ไอเทมวัตถุดิบ ใช้เปิดการ์ดวัตถุดิบได้สะสมบนการ์ดผู้เล่น
การ์ดผู้เล่น ใช้วางไอเทมวัตถุดิบเพื่อสะสมของผู้เล่นแต่ละคน
ไอเทมผูเ้ ล่น ใช้เป็นตัวแทนผูเ้ ล่นโดยจะวางบนการ์ดวัตถุดบิ เพือ่ เดิน
ตามจ�ำนวนตัวเลขที่ทอยลูกเต๋าได้
ลูกเต๋า ใช้ทอยเพื่อหาจ�ำนวนการเดินของผู้เล่นแต่ละคน
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ี ารเล่นกิจกรรม
ิ ก
้ ตอนด�ำเนินการ/วธ
ขัน

1. เรียนรูจ้ ากครูภมู ปิ ญั ญาบ้านแม่กอนใน ด้วยกันทัง้ ป. 1 - 3
เกี่ยวกับประเพณีกินข้าวใหม่ กินวอ กิจกรรมต่าง ๆ อาหาร ฯ
ป.1 เรียนรู้วัตถุดิบต่าง ๆ ในการท�ำซาจ๊อย เช่น เนื้อหมู
พริก กระเทียม ตะไคร้ รากชู งา ข้าว ฯลฯ
ป.2 เรียนรูว้ ตั ถุดบิ และขัน
้ ตอน/วิธกี าร ในการท�ำซาจ๊อย
ป.3 เรียนรูว้ ตั ถุดบิ และขัน
้ ตอน/วิธกี าร ในการท�ำซาจ๊อย
รวมถึงอาหารท้องถิ่นประเภทอื่น เช่น นํ้าพริกหนุ่ม นํ้าพริกมะเขือเทศ
การท�ำขนมจีน เป็นต้น

2. กระดานเกมกิจกรรม 1 ชุด สามารถมีผเู้ ล่นได้ 3 – 4 คน
ตามความเหมาะสม
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3. วางการ์ดวัตถุดิบและเครื่องปรุงในการท�ำ “ซาจ๊อย” โดย
วางคว�่ำปิดการ์ดไม่ให้ผู้เล่นเห็นว่าเป็นการ์ดอะไร
4. ผูเ้ ล่นรับการ์ดผูเ้ ล่น เพือ่ ใช้เก็บสะสมไอเทมวัตถุดบิ 1 แผ่น
แล้วเลือกไอเทมผู้เล่น แล้ววางบนการ์ดใดก็ได้ 1 จุด
5. ผูเ้ ล่นคนแรก (ตามล�ำดับ) ทอยลูกเต๋าเเละเดินไอเทมผูเ้ ล่น
ตามจ�ำนวนตัวเลขบนลูกเต๋าที่ทอยได้ ไปในทิศทางตามการ์ดวัตถุดิบ
ที่วางอยู่ โดยมีเงื่อนไขคือห้ามเดินถอยหลังและห้ามเดินเฉียง
6. เปิดการ์ดในจุดที่เราหยุดเดินขึ้นมาดูว่าเป็นการ์ดวัตถุดิบ
หรือเครื่องปรุงในการท�ำ “ซาจ๊อย” หรือไม่ ถ้าใช่ให้อ่านชื่อวัตถุดิบ
ให้ถูกต้อง เพื่อเเลกรับไอเทมวัตถุดิบนั้นไปเก็บสะสมไว้ หากไม่ใช่
หรือซํ้าของเดิมที่มีอยู่แล้วให้รอเดินรอบใหม่ในตาถัดไป
7. ผูเ้ ล่นคนใดสามารถเก็บสะสมไอเทมวัตถุดบิ และเครือ่ งปรุง
ในการท�ำ “ซาจ๊อย” ได้ครบก่อนผู้นั้นถือเป็นผู้ชนะ
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ค�ำถามกระตุ้นการคิดของนักเรียน
สถานการณ์

ค�ำถาม

ถ้าร้านค้าไม่มี
เนื้อหมูขายหรือ
ขายหมดแล้ว แต่มี
เนื้อไก่ ปลา กุ้ง
ปลาหมึก ขาย

นักเรียนคิดว่าจะใช้
เนื้อสัตว์ชนิดใดท�ำ
“ซาจ๊อย” ?

ใช้เนื้อกุ้ง...
(นักเรียนชอบกิน),
ใช้เนื้อปลาหมึก...
(เป็นอาหารทะเล
ราคาไม่แพงมากนัก)

เพราะเหตุใดถึงเลือก
เนื้อสัตว์ชนิดนั้น ?

เนื้อไก่ เพราะมี
ลักษณะคล้ายเนื้อหมู
และหาได้ง่ายเพราะที่
บ้านนักเรียนเลี้ยงไว้

นักเรียนคิดว่าจะ
ใช้เนื้อสัตว์ชนิดอื่น
แทนอีกได้ไหม ?

ตัวอย่างค�ำตอบ

การวัดและประเมินผล

นักเรียนเลือกสะสมวัตถุดิบได้ถูกต้อง
นักเรียนอ่านชื่อวัตถุดิบได้ถูกต้อง
นักเรียนปฏิบัติตามกติกาการเล่นได้ถูกต้อง
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สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

1.
2.
3.
4.
5.

วัตถุดิบในการท�ำอาหาร “ซาจ๊อย”
การอ่านชื่อพืชผักวัตถุดิบ
การปฏิบัติตามกฎ กติกา
การจดจ�ำรูปแบบ รูปภาพ ต�ำแหน่งการวางภาพวัตถุดิบ
การวางแผน คิดค�ำนวณ

รายละเอียดกิจกรรม

คลิปวิดีโอกิจกรรม

4

เริ่มต้นสอน
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ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ท�ำหน้าทีส่ ร้างพืน้ ฐานให้
คนสร้างชาติ ถือเป็นองค์กรทีใ่ หญ่ ครอบคลุม
พื้ น ที่ ทั่ ว ทั้ ง ประเทศ ที่ ยั ง มี ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ
มีบริบทที่ซับซ้อน มีความแตกต่างทางภาษา
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจึงเป็นบุคคลส�ำคัญเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษา โดยมี “ห้องเรียนและโรงเรียน” เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่สุดในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

เน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด
ของนั ก เรี ย นบนพื้ น ฐานที่ ห ้ อ งเรี ย นและ
โรงเรียนมีอยู่ บนบริบททีเ่ ป็นจริง ท�ำให้ทกุ ที่
สามารถท�ำได้ทันที ไม่ต้องรอการก่อสร้าง
หรือจัดหา เพราะการเรียนรูร้ อไม่ได้ นักเรียน
ของเราโตขึ้นทุกวัน และทุกวินาทีเป็นเวลา
ส�ำคัญของการเรียนรู้
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Unplugged Coding
จะเป็นต้นแบบที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวงการศึกษา เพราะอยู่บนฐาน
ความเป็นไทย ความเป็นท้องถิน่ ทีไ่ ม่ทอดทิง้ ใครไว้ขา้ งหลัง การใช้ตารางค�ำสัง่
ออกแบบค�ำสั่งพื้นฐาน เช่น เดินหน้า เดินซ้าย เดินขวา เดินลง หยิบ เพื่อให้
หุ่นยนต์ (บทบาทสมมุติ) เดินไปตามทิศทางที่ออกแบบไว้ เป็นการเริ่มต้น
อย่างง่าย และพัฒนากิจกรรมให้น่าสนใจและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ผู้ช่วยคุณครู จากโลกแห่งอนาคต
หนังสือ Unplugged Coding (ประถมต้น)
ฉบับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เป็นเพียงการเริ่มต้นจากโรงเรียน
กลุม่ ตัวอย่างทีจ่ ดุ ประกายความคิดท่านผูอ้ า่ น ด้วยตัวอย่างเรือ่ งราว
และวัสดุทหี่ าได้ในโรงเรียน โดยน�ำเสนอเพียงข้อสรุปทีไ่ ด้จากการ
ศึกษาแล้วเท่านั้น
ทั้ ง นี้ ข้ อ มู ล และเอกสารรายละเอี ย ดการจั ด กิ จ กรรม
ของทั้ง 44 โรงเรียนที่กล่าวมา และสื่อประกอบความเข้าใจอื่น ๆ
ทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ท่านผูอ้ า่ น เพือ่ ให้ทกุ ท่านเข้าถึงเอกสารแนวทาง
การจัดกิจกรรม ตัวอย่างกิจกรรมของทั้ง 14 โรงเรียน คลิปสรุป
กิจกรรม 13 พื้นที่ และสื่อความเข้าใจอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ
Unplugged Coding ท่านจะสามารถ แสกน QR Code
หรือ Link ได้ดังต่อไปนี้
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คลังเอกสาร Unplugged Coding ประถมต้น
ส�ำหรับโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
01. ตัวอย่างกิจกรรม Unplugged Coding แบบไม่ใช้ตารางค�ำสั่ง
02. ตัวอย่างกิจกรรม Unplugged Coding แบบใช้ตารางค�ำสั่ง
03. ตัวอย่างกิจกรรม Unplugged Coding โรงเรียนเครือข่ายขยายผล
04. แบบฟอร์ม การออกแบบกิจกรรม
05. เอกสารประกอบการบรรยาย Unplugged Coding ที่เหมาะสมกับโรงเรียน
พื้นที่ห่างไกล โดย อาจารย์ผนวกเดช สุวรรณทัต

หนังสือ แนวทางการสอน Coding – “CS Unplugged”
หนังสือแนวทางการสอนวิทยาการค�ำนวณ (Coding) แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สนับสนุน
โดย Google Inc. แปลเป็นภาษาไทย โดยคณะอาจารย์และนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื้อหาเหมาะส�ำหรับเด็กตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
โดยหนังสือนี้จะแบ่งออกเป็น 6 บท ตั้งแต่พื้นฐานของคอมพิวเตอร์ เช่น เลขฐาน 2,
สีจากตัวเลข, การบีบอัดข้อมูล, อัลกอริทึม, การเรียงล�ำดับ, การจัดเรียงเครือข่าย
เป็นต้น หนังสือนี้ มีความหนา 249 หน้า
ข้อมูลเพิ่มที่ https://csunplugged.org

ตัวอย่างการสอน ความรู้พื้นฐาน Unplugged Coding
ตัวอย่างวิธีการสอน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ จากสมาชิกของชุมชน
CODE.org ทั่วโลก อัพเดททันสมัยทุกปี แบ่งกลุ่มสาระการเรียนตามระดับการ
เรียนรู้ของผู้เรียนจากง่ายไปหายาก มีตัวอย่างการสอนจ�ำนวนมากสามารถน�ำมา
ปรับใช้กับนักเรียนหลายประเภท เหมาะส�ำหรับเด็ก 6 ปีขึ้นไป

Youtube OBCE Channel
Playlist คลิปวิดีโอ ตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค�ำนวณ
แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์สำ� หรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ทีเ่ หมาะสม
กับบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล 13 พื้นที่

รายนาม
โรงเรียน
รายชื่ อ 44 โรงเรี ย น ที่ ร่ ว มออกแบบกิ จ กรรมการสอน
Unplugged Coding ตามแบบรายงานกิจกรรมตัวอย่างการเรียนรู้
วิชาวิทยาการค�ำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์
ส�ำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
จ�ำนวน 7 โรงเรียน

โรงเรียนวัดคู่สร้าง
โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย
โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า
โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดคลองมอญ (บัญญัติราษฎร์บ�ำรุง)
โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร)

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนร่วมจิตประสาท
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนเจริญดีวิทยา

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก�ำแพงเพชร เขต 2
จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง
โรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านเปาะสวอง

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
โรงเรียนบ้านท่าส�ำราญ
โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านนามั่ง
โรงเรียนบ้านดอนบาก
โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

ส�ำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บ�ำรุง)
โรงเรียนวัดเชิงท่า

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
จ�ำนวน 2 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนบ้านบึงตะกาด

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1
จ�ำนวน 2 โรงเรียน
(โดยการประสานงานของโรงเรียนบ้านหนองม่วง)

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองไหล (พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
โรงเรียนบ้านหนองช้าง
โรงเรียนบ้านปะอาว

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี
โรงเรียนบ้านสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองบัว

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน 		
โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนวัดโคกชะงาย (ติสสโรอ�ำนวย)
โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
โรงเรียนบ้านท่าช้าง

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านแม่กอนใน 		
โรงเรียนพัฒนาต้นน�้ำขุนคอง
โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวง

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
จ�ำนวน 3 โรงเรียน

โรงเรียนวัดอินทาราม (โกวิทอินทราทร)
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 		
โรงเรียนวัดท่าล้อ

ประถมต้น

