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คำ�นำ�
Coding เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการค�ำนวณ และเป็นวิชาบังคับ
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) มี เ ป้ า หมายเพื่ อ มุ ่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นไปตามเป้าหมายด้านผูเ้ รียน
ที่ก�ำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งเป็นทักษะ
และสมรรถนะอันพึงประสงค์ของเยาวชนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เพื่อเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นพลังส�ำคัญในการพัฒนา
ประเทศให้รอดพ้นจากกับดักรายได้ประเทศปานกลางสู่การเป็นประเทศ
พั ฒ นาแล้ ว โดยในปั จ จุ บั น สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการด�ำเนินงานในส่วน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาระยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว ส� ำ นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
ในฐานะหน่วยงานกลางทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการจัดท�ำแผนการศึกษาแห่งชาติ
และขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ เห็นควรให้มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
และการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนวทางในการส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับตัว พร้อมรองรับต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
ด�ำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

ข
ส�ำนักงานฯ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ยนื ภูว่ รวรรณ ผูท้ รงคุณวุฒิ
พิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ส�ำนักงาน ฯ
ในการออกแบบและก�ำหนดกรอบประเด็น รวมทั้งเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประชุมระดมความคิดเห็น เรือ่ ง “แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ โค้ดดิง้   (Coding) เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21”
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท กรุงเทพ ฯ ตลอดจน
พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนวิชา
วิทยาการค�ำนวณ Coding ศึกษานิเทศก์ รวมตลอดถึงอาจารย์และนักวิชาการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทน
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
ซึง่ ท�ำให้ขอ้ เสนอแนวทางและเนือ้ หาสาระของรายงานฉบับนีม้ คี วามสมบูรณ์
สามารถน�ำสู่การปฏิบัติได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ ส�ำนักงาน ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค โดยเฉพาะ
สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา รวมตลอดถึงครู อาจารย์  นกั วิชาการ นักวิจยั
และผู้สนใจทั่วไป เพื่อน�ำไปใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding และพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและ
สมรรถนะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และก้าวทันพลวัตโลก
ได้อย่างยั่งยืน

(นายอำ�นาจ วิชยานุวัติ)
เลขาธิการสภาการศึกษา

ค

บทสรุปสำ�หรับผู้บริหาร
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ
ได้แก่ (1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding ของสถานศึ ก ษาและการด� ำ เนิ น งานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกรณีความส�ำเร็จในการ
จั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding ของต่ า งประเทศกั บ
ประเทศไทย และ (3) เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะผู ้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
หลักสูตรและผู้ปฏิบัติ คือ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
ตลอดจนอาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษา โดยสามารถสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนวทางการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้

1. สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการ
ค�ำนวณ Coding ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ได้มีการบรรจุให้มีสาระเทคโนโลยี
(วิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding) ไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ง
ท�ำให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัด
การเรี ย นการสอนและการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ สถานการณ์
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว และบรรลุ เ ป้ า หมายตามหลั ก การของวิ ช า
วิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding โดยสามารถสรุ ป สภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หา
การจั ด การเรี ยนการสอนวิ ทยาการค� ำนวณ Coding ของสถานศึ กษาและ
การด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ  และสถานะ
ของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding ท�ำให้ยากต่อการปฏิรูปวิธีการสร้าง
กระบวนการคิดให้ผู้เรียน ขาดความรู้ และความเข้าใจในวิธีการจัดการเรียน
การสอนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่สามารถบูรณาการวิชาวิทยาการค�ำนวณ
Coding เข้ากับวิชาอื่น ๆ รวมทั้งไม่สามารถบริหารจัดการอัตราก�ำลังครู
ในการจั ด ตารางสอน สื บ เนื่ อ งจากติ ด ปั ญ หาโครงสร้ า งเก่ า ที่ จ ะต้ อ ง
ก�ำหนดว่าครูผู้สอนวิชานี้ควรเป็นครูวิทยาศาสตร์ ครูคอมพิวเตอร์ หรือครู
การงานอาชีพ ซึ่งมีผลท�ำให้ชั่วโมงสอนของครูและนักเรียนไม่เหมาะสม และ
ไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
ได้อย่างเต็มที่
2. ครู ผู ้ ส อน ขาดแคลนครูที่มีศักยภาพและมีความรู้ด้านวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากการปรับเปลี่ยน
หลักสูตร ครูที่ส�ำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ สาขา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ยังมีจ�ำนวนน้อย ครูขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักการ บทบาท และสถานะของวิชาวิทยาการค�ำนวณ
Coding และยังมีความกังวลเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการเรียนการสอน ไม่สามารถ
ปรับประยุกต์ปัญหาในชีวิตจริงมาเป็นล�ำดับขั้นตอนเชิงวิธีคิดได้ มีความเห็นว่า
เส้นทางอาชีพของครูสาขาคอมพิวเตอร์ไม่ชดั เจน  ทัง้ ในด้านการท�ำหน้าทีส่ อน
และการสะสมชั่ ว โมงการสอน ส่ ง ผลต่ อ การได้ รั บ การพิ จ ารณาความดี

จ
ความชอบของครู การแบ่งเวลาเรียนหรือคาบเรี ย นส� ำ หรั บหลั ก สู ตรที่ มี
การเปลี่ยนแปลงใหม่ยังไม่ชัดเจน รวมทั้งขาดสื่อการเรียนการสอน ท�ำให้
มีปัญหาในการน�ำสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
3. ผู ้ เ รี ย น ไม่ได้รับการฝึกทักษะและกระบวนการคิดตามหลักการ
และเป้ า หมายของวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding เนื่ อ งจากครู ผู ้ ส อน
ขาดความรู ้ ความเข้ า ใจที่ ชั ด เจนในหลั ก การและเป้ า หมายของวิ ช า
วิทยาการค�ำนวณ Coding รวมทั้งขาดสื่อการเรียนการสอนที่สามารถท�ำให้
ผู้เรียนตอบวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding ได้
ท�ำให้มีปัญหาในการน�ำสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการและทักษะการคิด นอกจากนั้น ผู้เรียน
ที่ได้รับการฝึกทักษะและเรียนรู้เรื่องวิทยาการค�ำนวณ Coding จนสามารถ
แสดงผลงานให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์ แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ท�ำกิจกรรมต่อยอดไปใช้ในชุมชน หรือใช้ในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. เกณฑ์การวัดและประเมินผล ผลการทดสอบ O - NET วิชาวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding ยังไม่สามารถสะท้อนพัฒนาการในการเรียนรูเ้ ชิงกระบวนการ
คิดของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง จึงควรก�ำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ด้วยรูปแบบอื่น ๆ เช่น การตั้งทีมไปประเมินและใช้เครื่องมือการทดสอบ
ทักษะที่จ�ำเป็น และควรส่งเสริมให้มีการสอบ O-NET ในลักษณะเดียวกัน
กับการประเมินผล PISA ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านกระบวน
การคิดของผู้เรียน
5. การด� ำ เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สถานศึกษาขาดโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีย่ งั ไม่สมบูรณ์และครอบคลุมทุกสถานศึกษา
ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบไฟฟ้าพื้นฐาน
รวมถึงการขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
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ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลกระทบต่อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และ
สือ่ การเรียนการสอนของสถานศึกษา ขาดการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงท�ำให้ไม่สามารถขยายผลการส่งเสริม
การเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่าง
ครอบคลุมทั่วประเทศ

2. การศึกษาเปรียบเทียบกรณีความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding ของต่างประเทศกับประเทศไทย
จากการศึ ก ษาการเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding ของ
ต่างประเทศจ�ำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์ พบว่า
ทุกประเทศมีเป้าหมายการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ในทิศทาง
ที่สอดคล้องกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง
มี เ หตุ ผ ล มี ล� ำ ดั บ ขั้ น ตอน คิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ และสามารถน� ำ ไปปรั บ
ประยุกต์ใช้ในการท�ำงานและการด�ำรงชีวิตมากกว่าเป้าหมายการพัฒนา
ด้านความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ โดยในการ
จัดการเรียนการสอนมีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ในระดับประถมศึกษา
ไม่จ�ำเป็นต้องเรียนผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สามารถเรียนผ่านชุดกิจกรรม
หรือบัตรค�ำสัง่ และผ่านการเล่นเกมต่าง ๆ  ดว้ ยโปรแกรม Scratch เป็นต้น และ
พัฒนาไปสู่การเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในระดับชั้นที่สูงขึ้น
โดยหลายประเทศให้ความส�ำคัญกับการสอนเรื่องความปลอดภัยและจริยธรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูไ่ ปกับการเรียนการสอน ในขณะทีป่ ระเทศไทย
ยังไม่เด่นชัดมากในเรื่องนี้
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3. แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ    Coding
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะผู ้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในประเทศไทย ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้ศกึ ษาการด�ำเนินงานส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 4 แห่ง
ประกอบด้วย (1) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)
หน่วยงานทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) (2) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริม
การจัดเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ตัง้ แต่ในระดับชัน้ ประถมศึกษา
โดยในปี 2562 จัดให้มีโครงการอบรมการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อจัดการเรียนรู้
วิทยาการค�ำนวณ Coding ในโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบลทั่วประเทศ
(3) ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion
Agency : DEPA หรือดีป้า) มีการก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญของหน่วยงาน
ด้านการพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศให้มีทักษะ Coding พัฒนาแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ระดับประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ Coding
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ภายใต้แพลตฟอร์ม CodingThailand.org และ
(4) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics
and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) ได้ผลิตและ
พัฒนาบอร์ดสมองกล KidBright เพือ่ เป็นเครือ่ งมือการเรียนการสอน Coding
และ IoT (Internet of Things) และเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาทักษะ
และกระบวนการคิดของผู้เรียน สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรม
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เพื่ อ ตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 อย่ า งไรก็ ต าม ทั้ ง หน่ ว ยงาน
รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด�ำเนินการต่างด�ำเนินงานตามบทบาท
หน้าที่และพันธกิจขององค์กร ไม่ได้มีการบูรณาการหรือรวมพลังประสาน
แนวคิดและผลักดันการด�ำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
หรือคนไทยให้มที กั ษะในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง รวมทัง้ ไม่ได้มกี ารส่งเสริม
สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด�ำเนินงานอย่างเต็มที่
3.2 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของต่างประเทศ
จากการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของต่างประเทศจ�ำนวน
6 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ญีป่ นุ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์ สามารถสรุปได้ว่าทั้ง 6 ประเทศ
มีการพิจารณาปัจจัยความส�ำเร็จและแสวงหาแนวทางการส่งเสริมการจั ด
การเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding โดยมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่าครูเป็นปัจจัยส�ำคัญในการพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการ
ของวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding จึ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การอบรม
และพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding
อย่างแท้จริง เพื่อสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3.3 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากผู้บริหารสถานศึกษา
ครู ผู ้ ส อน ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นระยะสั้น (5 ปี) และระยะยาว (20 ปี)
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ระยะสั้น 5 ปี
1) การสร้างความเข้าใจและการด�ำเนินงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักการและเป้าหมายของวิชาวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของวิชาวิทยาการค�ำนวณ
Coding ในแต่ละระดับ เริ่มจากภาครัฐที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนการผลิต
และพัฒนาครูดา้ นวิทยาการค�ำนวณ Coding เพิม่ ขึน้ อย่างเร่งด่วนเพือ่ รองรับ
หลักสูตรใหม่ได้ในปริมาณที่เพียงพอ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก / หน่วยงาน
ร่วมด�ำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารจัดอบรมครูผสู้ อนวิทยาการค�ำนวณ
Coding อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นระยะให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
สถานศึกษาส่งเสริมและสนันสนุนให้มีการสร้างสภาพแวดล้อม บรรยากาศ
หรือระบบนิเวศการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาให้เป็นระบบ
ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ Coding ได้ทุกที่และทุกเวลา
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความส�ำคัญกับวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding
เพิ่มมากขึ้น และควรก�ำหนดให้เป็นวาระส�ำคัญของสถานศึกษา ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบู ร ณาการการเรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช าที่ ส นั บ สนุ น
แนวคิดแบบ Coding และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูรายวิชาอื่น ๆ เข้ารับ
การอบรมสัมมนาเพื่อให้เข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ของวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding เนื่องจาก Coding เป็นวิชาส�ำคัญที่จะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถเรียนวิชาอื่น ๆ ได้ดี และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันได้
2) การสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการวัดและประเมินผล ในเบื้องต้น
ควรส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลด้วยกระบวนการคิด เช่น การน�ำ
รูปแบบการทดสอบ PISA ซึ่งเป็นการวัดทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน
ที่สามารถใช้เปรียบเทียบกับต่างประเทศได้มาประยุกต์ใช้ในการทดสอบ
O-NET เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา
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เห็นความส�ำคัญในการจัดท�ำเกณฑ์มาตรฐานในการวัดและประเมินผล
ด้านกระบวนการคิดของผู้เรียน
3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน 5 ปีครูต้อง
ได้รับการพัฒนาและสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน Coding
ที่เหมาะสมได้ จึงควรต้องเพิ่มทักษะการคิดให้ครูในทุกสาระวิชา โดยเฉพาะ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้
สามารถน�ำวิทยาการค�ำนวณ Coding ไปประยุกต์ใช้กับบริบทอื่น ๆ ได้
โดยการพัฒนาครูแบ่งออก 2 แนวทาง ดังนี้
3.1 การพัฒนาครูในปัจจุบนั   โดยมุง่ เน้นครูในสาขาคอมพิวเตอร์
สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
3.2 พัฒนากระบวนการผลิตครูจากสถาบันการผลิตครู โดย
ควรเพิม่ การเรียนการสอนให้นกั ศึกษาครูสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ให้มีหน่วยกิตการเรียน Coding เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ในปัจจุบันพบว่ายังน้อยไป
4) การสร้างเครือข่ายครู เป็นเครื่องมือส�ำหรับการเรียนการสอน
ที่เหมาะสม การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันจะท�ำให้นักเรียนมีโอกาสได้ใช้
เครือ่ งมือทีด่ ขี นึ้ ผ่านเครือข่ายครู เนือ่ งจากครูในวิชานีม้ ที กั ษะพืน้ ฐานในการใช้
คอมพิวเตอร์ดีกว่าสาขาอื่น
			5) การสร้างกระบวนการคิดใหม่ กระบวนการคิดมีทฤษฎีและรูปแบบ
หลากหลายที่สามารถน�ำมาปรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะแนวคิด
เชิงคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จึงต้องเพิ่มทักษะและเทคนิค
ของการคิดด้วยรูปแบบที่ท�ำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงกระบวนการคิดใหม่ ด้วยการ
พัฒนาวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ด้วย
			6) การพิจารณาบริบทแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่อผลสัมฤทธิท์ างการศึกษา
การบริหารจัดการวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding ต้องสามารถตอบสนอง

ฎ
ความต้องการจากบริบทภายนอกด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้การจัดเรียนการสอน
ไม่ เ ป็ น ไปตามทิ ศ ทางที่ ก� ำ หนด และไม่ ส ามารถพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ บ รรลุ
ตามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดได้ ทุ ก ภาคส่ ว นในระบบการศึ ก ษาจะต้ อ งรั บ รู ้
และเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากบริบทแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสามารถบริหาร
จัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
			7) การปฏิรปู หลักสูตรต้องเริม่ ต้นจากระดับนโยบาย โดยระดับนโยบาย
จะต้องพิจารณาประเด็นปัญหาในภาพรวมของประเทศ ไม่ให้เป็นลักษณะ
แก้ ป ั ญ หาเรื่ อ งหนึ่ ง แต่ ส ร้ า งปั ญ หาที่ ส ่ ว นอื่ น เนื่ อ งจากปั จ จั ย ความส� ำ เร็ จ
ในระดับประเทศ จะต้องมีองค์ประกอบที่เกิดจากการมีส่วนในการส่งเสริม
สนับสนุนซึ่งกันและกันจากทุกภาคส่วน
8) ยกระดับคะแนนผลการทดสอบ PISA ด้วยวิทยาการค�ำนวณ
Coding เนือ่ งจากการทดสอบ PISA เป็นเครือ่ งมือการวัดผลทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
และเน้นสมรรถนะและทักษะการคิด จึงควรน�ำแนวทางการประเมินผล
PISA มาเป็นแนวทางเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการบริหารจัดการผ่านวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างวิธีคิดให้ผู้เรียนและครู
ได้อย่างมาก
9) การให้ความส�ำคัญกับภาษาต่างประเทศ ในปัจจุบันแม้ว่าจะมี
เทคโนโลยี ช ่ ว ยในการแปลภาษา แต่ ผู ้ เ รี ย นยั ง มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ในการเรี ย นรู ้
เนือ้ หาเชิงลึก ซึง่ หากผูเ้ รียนไม่ได้รบั การพัฒนาให้มที กั ษะทางภาษาดีพอ โอกาส
ในการศึ ก ษาหาความรู ้ ด ้ ว ยตนเองจากอิ น เทอร์ เ น็ ต ย่ อ มมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ลดลง และมีความเสี่ยงต่อการเรียนรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในอนาคต

ฏ
ระยะยาว 20 ปี
1) การปรั บ ตั ว ให้ ก ้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี แ บบ
พลิกผัน  เนื่องจากในระยะ 20 ปีข้างหน้าจะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมากมาย
วิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding จึงมีส่วนส�ำคัญในการที่จะท�ำให้ผู้เรียน
มีวิธีคิดที่เหมาะสมในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดควบคู่กับการพัฒนา
ประเทศไปพร้อมกัน
			2) การท่องจ�ำยังเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการเรียนรูใ้ นอนาคต การพัฒนา
กระบวนการคิดจากวิทยาการค�ำนวณ Coding จะมีสว่ นส�ำคัญในการพิจารณา
ตั ด สิ น ใจเลื อ กประเด็ น เนื้ อ หาและข้ อ มู ล ที่ ส� ำ คั ญ จากบทเรี ย นเพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจด้านความเชื่อมโยงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้
3) การบูรณาการวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding กับรายวิชาอื่น
ด้วยกระบวนการคิดที่สอดแทรกด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ในอนาคต
เมื่อวิชาเรียนให้ความรู้เชิงเนื้อหาลดลง กระบวนการคิดที่ดีต้องก�ำกับด้วย
จริ ย ธรรมและเป้ า หมายของการด� ำรงชี วิ ต ที่ เ หมาะสม กระบวนการคิ ด
จึงจ�ำเป็นต้องสอดแทรกจริยธรรมมากขึน้ เพือ่ การประกอบสัมมาอาชีพสุจริต
เข้าใจหน้าที่ ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีความเห็นอกเห็นใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพื่อนมนุษย์ เข้าใจความสมดุล
ของธรรมชาติ และสามารถด�ำรงตนในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
4) ความเข้ า ใจต่ อ ภั ย คุ ก คามจากเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในอนาคต
ต� ำ แหน่ ง งานที่ ใ ช้ แ รงงานจะลดลงมาก โดยจะมี ก ารน� ำ  AI (Artificial
Intelligence) และหุ ่ น ยนต์ ม าแทนแรงงานมนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น ซึ่ ง นั บ เป็ น
ภัยคุกคามต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งยังมีภัยคุกคามรูปแบบอื่น
อีกจ�ำนวนมาก ผูเ้ รียนจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาวิธคี ดิ เพือ่ ให้รเู้ ท่าทันถึงผลกระทบ
ของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และมี ทั ก ษะเพื่ อ การคิ ด และวิ เ คราะห์ ห าโอกาส
และความเสี่ยงในการด�ำรงชีวิตมากขึ้น
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ข้ อ เสนอแนวทางการส่งเสริม การจัด การเรียนการสอนวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนต่าง ๆ สามารถเสนอข้อเสนอ
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ข้อเสนอ
ระยะสั้น (5 ปี) ข้อเสนอระยะยาว (20 ปี) ดังนี้
ข้อเสนอระยะสั้น (5 ปี)
1) หน่วยงานรับผิดชอบหลักสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักการและ
เป้าหมายของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้สามารถจัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวิชา
วิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดของผู้เรียน
ให้สามารถน�ำไปปรับประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการด�ำรงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
2) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการค�ำนวณ Coding อย่างเป็นระบบ
และต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าค โดยการพั ฒ นาครู
ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ (1) พัฒนาครูในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นครู
สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ (2) พัฒนากระบวนการ
ผลิ ต ครู จ ากสถาบั น การผลิ ต ครู โ ดยก� ำ หนดให้ ค รู ทุ ก คนต้ อ งมี ค วามรู ้
ความเข้าใจหลักการและเป้าหมายของวิทยาการค�ำนวณ Coding และ
ก�ำหนดเพิ่มหน่วยกิตการเรียน Coding ให้นักศึกษาครูสาขาคอมพิวเตอร์
สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์มากขึ้น
3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ เร่งพัฒนาเกณฑ์
และมาตรฐานการวั ด และประเมิ น ผลด้ า นทั ก ษะและกระบวนการคิ ด

ฑ
ของผู้เรียนแทนการทดสอบ โดยในเบื้องต้นส่งเสริมให้มีการน�ำรูปแบบ
การทดสอบ PISA มาปรับประยุกต์ใช้ในการทดสอบ O - NET เพื่อให้เป็นไป
ตามหลักการและเป้าหมายของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding และเกิด
ผลลั พ ธ์ ท างการเรี ย นรู ้ ด ้ า นการพั ฒ นาสมรรถนะและทั ก ษะด้ า นการคิ ด
ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งจะสามารถยกระดับคะแนนการทดสอบ PISA
ในภาพรวมของประเทศให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
4) หน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมให้มกี ารถอดบทเรียนสถานศึกษาทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จและมีแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding โดยส่งเสริมให้มีระบบการให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้น
ให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทัง้ พัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการการพัฒนาครูและการด�ำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อน�ำข้อมูล
ไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
5) รั ฐ ควรส่ ง เสริ ม ให้ วิ ท ยาการค� ำนวณ Coding เป็ น นโยบายหลั ก
หรือวาระแห่งชาติ โดยในการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของประเทศ ผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจเชิงนโยบายต้องพิจารณาปัญหาและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศอย่างเป็นองค์รวม และส่งเสริมสนับสนุน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปหลักสูตร
อย่างแท้จริง เพือ่ รวมพลังร่วมพัฒนาเยาวชนให้เป็นฐานก�ำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ของประเทศ สามารถสร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรม และพัฒนาการศึกษา
ให้เป็นฐานพลังที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้น
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสูก่ ารป็นประเทศรายได้สงู ได้อย่างมัน่ คง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
6) รัฐต้องพัฒนาแนวทางความร่วมมือและบูรณาการการด�ำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน

ฒ
เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักการแนวคิดของวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding และการจัดบริการโครงสร้างพืน้ ฐานต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทัว่ ถึง
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เทคโนโลยีดิจิทัล และมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์
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บทที่ 1

1

บทนำ�

1. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจสำ�คัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
ในทุกมิติ ประเทศไทยกำ�หนดให้มยี ทุ ธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 เพือ่ เป็น
เป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศระยะยาว 20 ปี อ ย่ า งยั่ ง ยื น และหลุ ด พ้ น
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สร้าง
ประเทศชาติให้มั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน และยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ โดยให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และกำ�หนดให้มียุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จาก 6 ยุทธศาสตร์ เพือ่ มุง่ เน้นการพัฒนา
และยกระดั บ คนในทุ ก มิ ติ แ ละในทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ เ ป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ ดี
เก่ง และมีคณ
ุ ภาพพร้อมขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ เป็นคนไทยทีม่ คี วามพร้อมทัง้ กาย ใจ สติปญ
ั ญา มีพฒ
ั นาการรอบด้าน
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำ�เป็นในศตวรรษที่ 21 และกำ�หนดให้
มีแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติทเี่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2
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ที่สำ�คัญ 2 ประเด็น ได้แก่ แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ที่มีเป้าหมายให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ได้รับ
การพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม
เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชี วิ ต และแผนแม่ บ ทประเด็ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ที่ มี เ ป้ า หมาย
ให้ ค นไทยมี ก ารศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่ ม ขึ้ น มี ทั ก ษะ
ทีจ่ ำ�เป็นของโลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หา ปรับตัว สือ่ สาร
และทำ�งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพิ่ ม ขึ้ น มี นิ สั ย ใฝ่ เ รี ย นรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และคนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
นอกจากยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
2 ประเด็นดังกล่าวแล้ว รัฐบาลได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อเป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนาประเทศ โดยกำ�หนดให้มีแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความ
เหลื่อมลํ้าทางการศึกษา มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ของประเทศ ปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัด
การศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล ได้กำ�หนดแผนงานเพื่อการปฏิรูป
การศึกษา 7 เรื่อง โดยมีประเด็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้
โดยการพลิ ก โฉมด้ ว ยระบบดิ จิ ทั ล ที่ ต้ อ งการพั ฒ นาความเป็ น พลเมื อ ง
ดิจิทัลในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล ความฉลาดรู้สารสนเทศ และความฉลาด
รู้ สื่ อ รวมถึ ง จริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การใช้ สื่ อ และการสื่ อ สารในยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงสูง เป็นต้น
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 20 ปี
กำ�หนดเป้าหมายด้านผู้เรียนในการมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3

และทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ทีห่ มายรวมถึงทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะทางด้านการสื่อสาร
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Computing and ICT Literacy) สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
พ.ศ. 2561 ที่ต้องกาพัฒนาคนไทยให้มีคุณลักษณะที่สำ�คัญ 3 ด้าน ได้แก่
ผู้เรียนรู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกอนาคต
ผูร้ ว่ มสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึง่ เป็นผูม้ ที กั ษะทางปัญญา ทักษะในศตวรรษที่ 21
ความฉลาดทางดิจิทัล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะของความเป็น
ผู้ป ระกอบการ เพื่อร่ว มสร้า งสรรค์และพัฒนานวั ตกรรมทางเทคโนโลยี
หรือสังคม และพลเมืองที่เข้มแข็ง คือเป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด
มีจิตสำ�นึกเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ
ทั้ ง นี้ จากเป้ า หมายการพั ฒ นาประเทศนั บ ตั้ ง แต่ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ล้วนมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีความหมาย
รวมถึ ง ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หา ทั ก ษะ
ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้านการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ
ทั ก ษะด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นทักษะที่กำ�หนดไว้ในเป้าหมายของวิชา
วิ ท ยาการคำ�นวณ Coding ซึ่ ง เป็ น วิ ช าใหม่ ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ มี
การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราชการ 2551
เมื่อปี 2560 โดยมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที1่ 2 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
เนื่องจากวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำ�คัญต่อสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต
ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเพิ่มสาระทางด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งมีสาระย่อยประกอบด้วย การออกแบบและเทคโนโลยี และ
วิทยาการคำ�นวณ Coding เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ มีทกั ษะ
การคิดเชิงคำ�นวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มี ค่ า นิ ย มในการใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ รวมทั้ ง เป็ น การฝึ ก ฝน
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อันเป็นรากฐานสำ�คัญในการพัฒนากำ�ลัง
คนด้านดิจิทัล เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ
สังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ วิทยาการคำ�นวณเป็นวิชาใหม่
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560) อยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งปรับ
มาจากรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยได้ปรับปรุงแนวทางกระบวนการสอนใหม่ให้เป็นการสอน
วิธีคิดและบูรณาการความรู้วิชาต่าง ๆ โดยใช้ Coding เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยาการคำ�นวณ และมีเป้าหมายให้ผู้เรียนเข้าใจความสำ�คัญของข้อมูล
ที่จะนำ�กระบวนการคิดเชิงคำ�นวณมาสร้างความรู้ และปรับใช้กับการเรียน
วิชาอื่น และใช้กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำ�วัน และเข้าใจถึงโอกาสและ
ความเสีย่ งอันเนือ่ งมาจากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการดำ�รงชีวติ
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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อย่างไรก็ตาม หลังการประกาศใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่เป็นเวลา 2 ปี
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหน่วยงานกลางในการจัดทำ�
แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ และนโยบาย
การศึกษาของประเทศ รวมทั้งดำ�เนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
สู่การปฏิบัติ ได้เล็งเห็นความสำ�คัญและความจำ�เป็นที่จะต้องมีการศึกษา
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมาย
ด้านผู้เรียนที่กำ�หนดไว้แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และบรรลุ
เป้ า หมายการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ต ามที่ กำ�หนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding ของสถานศึกษาและการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกรณีความสำ�เร็จในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding ของต่างประเทศกับประเทศไทย
2.3 เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
คำ�นวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3. ขอบเขตของการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และติ ด ตาม
การดำ�เนินงานเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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และการดำ�เนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง หลังจากการประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  พทุ ธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
3.1 สภาพปัจจุบนั และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ
Coding ของสถานศึ ก ษาและการดำ�เนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จำ�นวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency :
DEPA หรือดีป้า) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National
Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค)
3.2 การเปรี ย บเที ย บกรณี ค วามสำ�เร็ จ ในการจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding ของประเทศไทยกับต่างประเทศจำ�นวน 6 ประเทศ
ประกอบด้วย อังกฤษ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์
3.3 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
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4. คำ�นิยามศัพท์เฉพาะ
1. วิทยาการคำ�นวณ หมายถึง รายวิชาที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (ว 4.2) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สำ�หรับผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน
ได้แก่ กระบวนการคิดเชิงคำ�นวณในการแก้ปัญหา พื้นฐานความรู้ทางดิจิทัล
และพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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2. Coding หมายถึง การใช้ชุดคำ�สั่ง หรือสัญลักษณ์ เพื่อสื่อถึงลำ�ดับ
ขั้นตอนการทำ�งานบางอย่างที่ต้องการ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ทั้งการใช้ชุดคำ�สั่ง
ที่ ไ ม่ ต้ อ งใช้ อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ (Unplugged) เช่ น การใช้ บั ต รคำ�สั่ ง
ด้วยข้อความหรือสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ง่าย และการใช้ชุดคำ�สั่งที่ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ (Plugged) เช่น การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ตา่ ง ๆ
ไม่ว่าจะเป็น Basic, Python, Java C และ Pascal เป็นต้น โดย Coding
เป็น 1 ใน 3 ของวิชาวิทยาการคำ�นวณ
3. คอมพิวเตอร์ Coding หมายถึง การเขียนโปรแกรมหรือการเขียนลำ�ดับ
ขั้นตอน การวางคำ�สั่ง การสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำ�งาน ซึ่งมีข้อตกลง รหัส
หรื อ ภาษาสั่ ง การที่ ส ร้ า งขึ้ น มาเฉพาะ มี ค วามหมายแน่ น อน ไม่ กำ�กวม
โดยคำ�ว่าคอมพิวเตอร์ Coding  มคี วามหมายแคบกว่า Coding  เพราะเน้นเฉพาะ
ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
4. แนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการคำ�นวณ
Coding หมายถึง วิธีการในการเกื้อหนุน ช่วยเหลือหรือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ การจัดการเรี ยนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding ในสถานศึกษา
ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและก่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น หลักสูตร บุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
3. ทักษะในศตวรรษที่ 21 หมายถึง กรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของภาคีความร่วมมือเพือ่ การศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills หรือ P21) ซึ่งเป็นภาคีร่วม
ระหว่างบริษัทเอกชนชั้นนำ�ขนาดใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น บริษัท
แอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟต์ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ
และสำ�นักงานด้านการศึกษาของรัฐ โดยผู้เรียนจะใช้ทักษะด้านความรู้
สาระหลักบูรณาการสั่งสมประสบการณ์กับทักษะ 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
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ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
และทักษะชีวิตและงานอาชีพ รวมเป็น 4 ทักษะ โดยกรอบความคิดดังกล่าว
สามารถสรุปได้ ดังนี้
3.1) ทักษะด้านการรู้เนื้อหาสาระหลักหรือพื้นฐานการเรียนรู้สาระ
วิชาหลัก (3Rs & 21st Century Themes) ได้แก่ ทักษะการอ่าน (Reading)
ทักษะการเขียน (Writing) และทักษะการคำ�นวณ (Arithmetic) ซึ่งเป็น
ทักษะพื้นฐานที่มีความจำ�เป็นที่จะทำ�ให้รู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระหลัก
แสดงความเป็นสาระวิชาหลักของทักษะเพื่อการดำ�รงชีวิตในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ ภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ประวัตศิ าสตร์ นอกจากนัน้ ในศตวรรษที่ 21 ผูเ้ รียนจำ�เป็นต้องได้รบั การพัฒนา
ความตระหนักรู้/ความรอบรู้อื่น ๆ ได้แก่ ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ
และการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ (Financial, Economic, Business and
Entrepreneurial Literacy) ความรูด้ า้ นสุขภาพ (Health Literacy) และความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environtmental Literacy) เป็นต้น
3.2) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning & Innovation
Skills - 4Cs) โลกในยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการดำ�รงชีวิต ดังนั้น คนในศตวรรษที่ 21
จึ ง ต้ อ งมี ทั ก ษะสู ง ในการเรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว ได้ แ ก่ (1) การคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
(2) ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม (Creativity and Innovation)
(3) การสือ่ สาร (Communication) โดยต้องเป็นทักษะการสือ่ สารอย่างชัดเจน
และ (4) ความร่วมมือ (Collaboration) และสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
3.3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media
& Technology Skills) ประกอบด้วย (1) การรูเ้ ท่าทันสารสนเทศ (Information
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Literacy) การรับรูข้ อ้ มูลสารสนเทศต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(2) การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) มีทักษะการวิเคราะห์สื่อให้เท่าทัน
วัตถุประสงค์ของสื่อ และ (3) การรู้ทันทันเทคโนโลยี (ICT : Information,
Communication and Technology Literacy) สามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อวิจัย จัดระบบ ประเมิน และสื่อสารสนเทศ ใช้สื่อสารเชื่อมโยงเครือข่าย
และสื่อสังคมได้อย่างเหมาะสม
3.4) ทักษะชีวิตและงานอาชีพ (Life & Career Skills) เป็นทักษะ
ทีส่ นับสนุนการดำ�รงชีวติ และการประกอบอาชีพในยุคศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
(1) ความยื ด หยุ่ น และความสามารถในการปรั บ ตั ว (Flexibility and
Adaptability) (2) การริเริ่มสร้างสรรค์และกำ�กับดูแลตนเองได้ (Initiative
and Self - Direction) (3) ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม (Social
and Cross - Cultural Skills) (4) การเป็นผู้สร้างผลงานหรือผลผลิตและ
ความรับผิดชอบเชือ่ ถือได้ (Productivity and Accountability) และ (5) ภาวะ
ผู้นำ�และความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)

5. วิธีการดำ�เนินงาน
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ใช้กระบวนการศึกษา
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประชุมระดมความคิดเห็น และนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ทงั้ หมดมาสังเคราะห์เนือ้ หา
โดยมีขั้นตอนการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. ศึกษา รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร บทความ และรายงานวิจัย
ทั้งในและต่างประเทศ
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2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลในประเด็นต่าง ๆ ตามขอบเขตของการศึกษา
3. สัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทั้งในระดับ
นโยบายและระดับปฏิบัติที่ดำ�เนินงานเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding
4. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ศึกษานิเทศก์จากสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญและ
นักวิชาการด้านหลักสูตร   อาจารย์และนักวิจยั สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
5. จัดทำ� (ร่าง) รายงานการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
7. เสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (ร่าง) รายงานฯ
8. ปรับปรุงแก้ไขและจัดทำ�รายงานฉบับสมบูรณ์

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทาง
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding เพื่อพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนให้กับสถานศึกษาและการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ นับเป็นการขับเคลือ่ นแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ตามเป้าหมาย
ด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และตอบโจทย์ตามเป้าหมาย
การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนา
คนไทยทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะและทักษในศตวรรษที่ 21ได้อย่างยั่งยืน
ต่อไป
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แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ศึกษายุทธศาสตร์ นโยบาย  แผน
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. วิทยาการค�ำนวณกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ทักษะในศตวรรษที่ 21
5. แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding ของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย
6. แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ของ
ต่างประเทศ
7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 65 ซึ่งจะต้องน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพือ่ ความสุขของคนไทยทุกคน และมีเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ และ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ยุทธศาสตร์
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
เพือ่ พัฒนาทักษะการเรียนรูข้ องคนไทยในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย
มุง่ เน้นผูเ้ รียนให้มที กั ษะการเรียนรูแ้ ละมีใจใฝ่เรียนรูต้ ลอดเวลา มีการออกแบบ
ระบบการเรี ย นรู ้ ใ หม่ มี ก ารวางพื้ น ฐานระบบรองรั บ การเรี ย นรู ้ โ ดยใช้
ดิจิทัลแพลตฟอร์มและการสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ
มีการปรับเปลีย่ นระบบการเรียนรูใ้ ห้เอือ้ ต่อการพัฒนาทักษะส�ำหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูใ้ นทุกระดับชัน้ อย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค�ำถาม
ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์
และการคิ ด เพื่ อ หาทางแก้ ป ั ญ หา ความรู ้ แ ละทั ก ษะทางศิ ล ปะ ความรู ้
ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดเชิงเหตุผล และการหาความสัมพันธ์ การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด /
ทบทวนไตร่ ต รอง การสร้ า งผู ้ เ รี ย นให้ ส ามารถก� ำ กั บ การเรี ย นรู ้ ข องตนได้
การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถ
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น�ำองค์ความรูไ้ ปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทัง้ การเรียนรูด้ า้ นวิชาชีพ
และทักษะชีวิต
นอกจากนี้ ยังมีการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัล
แพลตฟอร์ ม มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะดิ จิ ทั ล ทั ก ษะการคั ด กรองความรู ้
องค์ ค วามรู ้ การใช้ เ ทคโนโลยี ผ สมผสานกั บ คุ ณ ค่ า ของครู ไ ปพร้ อ มกั น
การพัฒนาสือ่ การเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากร และ
ใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการเรียนรู้
สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์มี 2 ประเด็น ดังนี้
1.2.1 ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ มีเป้าหมาย
เพือ่ พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มคี ณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ ได้รบั การพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2.2 ประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายให้คนไทย
มีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จ�ำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท�ำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และคนไทยได้ รั บ การพั ฒ นาเต็ ม ตามศั ก ยภาพตามความถนั ด และ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น
1.3 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ได้กำ� หนดให้มกี ารปฏิรปู ประเทศในด้านต่าง ๆ ซึง่ ต้องด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยในด้านการศึกษา คณะรัฐมนตรีได้แต่งตัง้ คณะกรรมการอิสระ
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เพือ่ การปฏิรปู การศึกษา (กอปศ.) เพือ่ ท�ำหน้าทีศ่ กึ ษาและจัดท�ำข้อเสนอแนะ
และร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา
กอปศ. จึงได้จัดท�ำ  “แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” เพื่อมุ่งหวัง
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา มุ่งความ
เป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ปรับปรุงระบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการ
รองรั บ ความหลากหลายของการจั ด การศึ ก ษาและเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าล
โดยได้กำ� หนดแผนปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา 7 ประเด็นปฏิรปู ซึง่ ประเด็น
ปฏิรูปที่ มี ค วามเกี่ ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
			 1) การปฏิรปู การจัดการเรียนการสอนเพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายให้การจัดการศึกษาทุกระดับ ใช้หลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน และสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่าง
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนือ่ งและได้รบั การสนับสนุนทีเ่ หมาะสมกับบริบทเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษา
และมีระบบความรับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability)
บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน
2) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) โดยมี
เป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาระบบดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม เพื่ อ การเรี ย นรู ้ แ ห่ ง ชาติ
(National Digital Learning Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา
สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมลํ้า และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้ก้าวทันกับพัฒนาการโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ รวมทัง้ มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการระบบ
การศึกษา ครอบคลุมการจัดท�ำข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องในทุกระดับ
และทุกระบบการศึกษา รวมทัง้ คนไทยมีความฉลาดรู  ้ มคี วามเข้าใจ  สามารถ
ตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและระบบดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย
1.4 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึ ก ษา, 2560) เป็ น แผนระยะยาว 20 ปี เพื่ อ เป็ น แผนแม่ บ ท
ส�ำหรับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องน�ำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษา
โดยได้ก�ำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด�ำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ก�ำหนด
เป้าหมายด้านผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้
แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุง่ หมาย วิสยั ทัศน์ และแนวคิด
การจัดการศึกษา ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
วิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู ้ ข องคนไทย
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวติ อย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ
ในแต่ละช่วงวัย โดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ
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การน�ำหลักการไปประยุกต์ใช้ และขยายสู่การสร้างความรู้เชิงวิจัยและ
การพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาตนเองและสร้างประโยชน์ต่อสังคม และ
การส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ในมิติคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม พหุสังคม
วัฒ นธรรม หลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และความเป็ น พลเมื อ ง
ในศตวรรษที่ 21
2) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม
ทางการศึกษา แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษาส�ำหรับ
คนทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
การจัดการเรียนการสอน และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีม่ คี วามยืดหยุน่ หลากหลาย
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ�ำกัดเวลาและสถานที่
1.5 นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลน�ำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ภายใต้
วิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการขั บ เคลื่ อ นประเทศ “มุ ่ ง มั่ น ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศ
ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยรัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิ น เป็ น นโยบายหลั ก 12 ด้ า น ในด้ า นการพั ฒ นาคนไทย
ให้มีความพร้อมในการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้คนไทยในอนาคต
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผน
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รั ฐ บาลได้ ก� ำ หนดนโยบายในการพั ฒ นาที่ มุ ่ ง
พัฒนาคนในทุกมิติตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยให้มีความสมบูรณ์
เป็นคนดี มีวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
การเรียนรู้ของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
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1) นโยบายหลักด้านที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย โดยการปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส�ำหรับศตวรรษที่ 21 โดย
การพัฒนาปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน�ำเทคโนโลยี
และการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์จริงเข้ามามีสว่ นในการจัดการเรียนการสอน
และปรับระบบดึงดูดการคัดเลือกการผลิตและพัฒนาครูที่น�ำไปสู่การมี
ครูสมรรถนะสูง เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้าง
ความรู้ สร้างวินัย กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมอง
ของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับ
หลักการทางวิชาการ และการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย
โดยพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มี
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ทเี่ หมาะสมมาใช้ในการเรียน
การสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจและเหมาะสมกั บ ช่ ว งวั ย ตลอดจนพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู ้
และอุทยานการเรียนรู้ส�ำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต
2) นโยบายเร่งด่วนข้อ 7 การเตรียมคนไทยสูศ่ ตวรรษที่ 21 โดยสร้าง
แพลตฟอร์ ม การเรี ย นรู ้ ใ หม่ ใ นระบบดิ จิ ทั ล ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการเรี ย นรู ้
มุง่ สูร่ ะบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรม คณิตศาสตร์
โปรแกรมเมอร์ และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกต�ำบล
ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพือ่ แบ่งปัน
องค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบการศึกษา
กับภาคปฏิบตั จิ ริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจยั ใหม่และนวัตกรเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สื่ อ ออนไลน์ แ ละโครงข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องคนไทย
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เพื่อป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัยจากอาชญากรรม
ทางไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิต
1.6 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ภายใต้
หลักการให้ความส�ำคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ
ทั้งผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจน
สถานศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท รวมถึ ง การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต รวมทั้ ง
ให้บูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชน
ในก�ำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีความคล่องตัว รวมทั้ง
หน่ว ยงานสั ง กั ด กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภูมิภาคให้ สามารถปฏิ บัติ
งานร่วมกันได้ เพื่อด�ำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารั ฐ โดยนโยบายและจุ ด เน้ น
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปี ง บประมาณ 2563 ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด
การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะผู ้ เ รี ย น
ในศตวรรษที่ 21 มีดังนี้
ระดับประถมศึกษา
1) เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ�ำลองผ่านการลงมือ
ปฏิบตั ิ และเปิดโลกทัศน์มมุ มองร่วมกันของผูเ้ รียนและครูดว้ ยการจัดการเรียน
การสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น
2) สร้างแพลตฟอร์มดิจทิ ลั เพือ่ การเรียนรู้ และใช้ดจิ ทิ ลั เป็นเครือ่ งมือ
การเรียนรู้
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3) จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและ
เป็นขั้นตอน (Coding)
4) พัฒนาครูให้มคี วามช�ำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษา
คอมพิวเตอร์ (Coding)
ระดับมัธยมศึกษา
มุ ่ ง ต่ อ ยอดระดั บ ประถมศึ ก ษาโดยจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (Science Technology
Engineering and Mathematics : STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษา
ที่สาม)
ระดับอาชีวศึกษา
มุ่งจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท�ำและสร้างนวัตกรรมตามความ
ต้องการของพื้นที่ชุมชน ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการ
ด้ ว ยการเรี ย นรู ้ ก ารใช้ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ หรั บ หาช่ อ งทาง
ในการสร้างอาชีพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มุง่ สร้างโอกาสให้ประชาชนผูเ้ รียนทีส่ ำ� เร็จหลักสูตร สามารถมีงานท�ำ 
โดยการเรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�ำหรับหาช่องทางในการ
สร้างอาชีพ
จากยุทธศาสตร์ แผน นโยบายและจุดเน้นการพัฒนาการศึกษา
ของประเทศ สามารถสรุปได้วา่ ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้าง
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
เพือ่ ให้สามารถด�ำรงชีวติ ได้อย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลง
ของเทคโนโลยีและพลวัตของสังคมโลกอย่างรวดเร็วและพลิกผัน   โดยมุง่ เน้น
พัฒนาคนไทยให้มที กั ษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นระบบ เป็นชัน้ ตอน
มี เ หตุ ผ ล มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ และรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
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ด้วยการก�ำหนดและส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน Coding ในทุกระดับ
การศึกษา เพื่ อ พั ฒ นาผู้เรียนหรือคนไทยให้พ ร้อมที่ จะเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ
ในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

2. วิทยาการค�ำนวณกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
ยืน ภู่วรวรรณ (2563) กล่าวว่านับตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 1
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวง
ศึกษาธิการใหม่ และมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระวิชา ขณะนั้นวิชาเทคโนโลยีเป็นวิชาหนึ่งที่มี
การกล่าวถึงว่าควรอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี แต่ ก รมวิ ช าการซึ่ ง เป็ น ผู ้ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พัน้ ฐานในขณะนัน้ มีความเห็นว่าเทคโนโลยีควรอยูใ่ นกลุม่ สาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้จัดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เหตุผลส�ำคัญที่เทคโนโลยีควรอยู่
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพราะเทคโนโลยีมีความหมายถึง
การประยุกต์ การคิดหาวิธีการใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ น�ำความรู้จาก
วิทยาศาสตร์มาช่วยในการท�ำงานหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิด
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งกระบวนการท�ำงาน ระบบหรือ
อุปกรณ์อัตโนมัติ เพื่อให้การด�ำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
ไม่ใช่เพียงแต่การใช้เทคโนโลยี แต่ไม่สามารถผลิตเองได้ ซึ่งต่อมาสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เห็นความส�ำคัญ
ในการบูรณาการศึกษา และการสร้างสมรรถนะและทักษะให้ผเู้ รียน โดยเน้น
การลงมือท�ำ  จึงได้เสนอแนวการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ท�ำให้
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บทบาทของเทคโนโลยีมคี วามส�ำคัญในการเปลีย่ นรูปแบบการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ที่เน้นบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน
นอกจากนั้น ยังมีความเห็นว่าเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์
อยู่มาก โดยการสร้างเทคโนโลยีเกิดจากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ถ่ายทอด
มาตั้งแต่โบราณ เช่น การเรียนรู้เรื่องแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การวางตัว
แนวเหนือใต้ท�ำให้สร้างเข็มทิศ และเข็มทิศนับเป็นเทคโนโลยี การเดินเรือ
ต้องอาศัยเข็มทิศน�ำทาง วิธีการเดินเรือในมหาสมุทรเป็นเทคโนโลยี ท�ำให้
มีการค้นพบสิ่งใหม่  ๆ  ทางวิทยาศาสตร์อีกมาก เช่น ชาร์ล ดาร์วิน นักเดินเรือ
ส� ำ รวจได้ เ ดิ น ทางส� ำ รวจโลก ศึ ก ษาความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรม
มีการบันทึกข้อมูลจ�ำนวนมาก สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ท�ำให้เกิด
การประยุ ก ต์ ส ร้ า งสรรค์ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ ม นุ ษ ย์
อย่างมากมาย การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง จนปัจจุบันสามารถประยุกต์การตรวจสอบทิศของสนามแม่เหล็ก
ในระดับโมเลกุล เช่น เซนเซอร์สนามแม่เหล็กที่ใช้ในสมาร์ทโฟน เป็นต้น
การเรียนการสอนจึงเชื่อมโยงกับการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น การท�ำ
ความสะอาดบ้าน การกวาดถูบ้านเป็นพื้นฐานการเรียนรู้แบบการงานอาชีพ
แต่การออกแบบไม้กวาด และวิธีการกวาดบ้านใช้หลักทางวิทยาศาสตร์
เรือ่ งคานและการผ่อนแรงใช้หลักการทางฟิสกิ ส์ การสร้างไม้กวาดให้กวาดได้
สะอาดเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ผู้เรียนควรมีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น
การออกแบบกรอบมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ จึ ง ต้ อ งเน้ น ผลลั พ ธ์
ให้ผู้เรียนสามารถรู้ได้เอง มีปัญญา สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง มีสุขภาพแข็งแรง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ผู้เรียนจะต้อง
สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และน�ำเอาวิชาการงานมาใช้ประโยชน์ได้
และที่ ส� ำ คั ญ ต้ อ งก้ า วทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามเจตนารมณ์ที่ก�ำหนดไว้ไนยุทธศาสตร์ชาติ
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วิ ท ยาการค� ำ นวณในหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ป ระกาศใช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยก�ำหนดให้มี
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค�ำนวณ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยสาระการเรียนรู้นี้ มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจากสาระเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีใน 2 รายวิชา
คือ มาตรฐาน ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยีส�ำหรับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมาตรฐาน ว 4.2 วิทยาการค�ำนวณ ส�ำหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
มาตรฐาน ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยี
ผูเ้ รียนมีความเข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพือ่ การด�ำรงชีวติ ในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อนื่ ๆ เพือ่ แก้ปญ
ั หา หรือพัฒนางานอย่างมีความคิด
สร้ า งสรรค์ ด ้ ว ยกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม เลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการค�ำนวณ)
ผู้เรียนมีความเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณในการแก้ปัญหาที่พบ
ในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารในการเรียนรู  ้ การท�ำงานและการแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รู้เท่าทันและมีจริยธรรม
ทั้งนี้ ในปี 2560 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) ได้ ร ่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.)
ด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
โดยได้เพิ่มเติมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในมาตรฐานการออกแบบ

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

23

และเทคโนโลยี และวิทยาการค�ำนวณ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูว้ ธิ กี ารแก้ปญ
ั หา
อย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนและเป็ น ระบบ รู ้ เ ท่ า ทั น เทคโนโลยี และเริ่ ม ใช้ บั ง คั บ
ในปี 2561 โดยเพิ่มเข้ามาในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปี
การศึกษา 2562 เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 และในปีการศึกษา 2563 เปิดสอน
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยทาง สสวท. ได้วางแผนวิชา ออกแบบหนังสือเรียน
แบบฝึกหัด คู่มือครู และมีการจัดอบรมครูในรายวิชาใหม่ และมีการเปิด
การเรียนการสอนให้ครบ 12 ชั้นเรียน ทั้งชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในปี 2563 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังรวมถึงระดับอาชีวศึกษา การศึกษา
นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาทางเลือกอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย
เป้าหมายของหลักสูตรรายวิชาสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค�ำนวณ)
การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณมี เ ป้ า หมายที่ ส� ำ คั ญ
ในการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1) เพื่อใช้ทักษะการคิดเชิงค�ำนวณในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่าง
เป็นขั้นตอนและเป็นระบบ
2) เพื่อให้มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และน�ำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา
3) เพือ่ ประยุกต์ใช้ความรูด้ า้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์ สือ่ ดิจทิ ลั เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง การท�ำงานร่วมกัน
อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือสังคม
4) เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน
มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม โดย Coding เป็นส่วนหนึง่ ของรายวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณ มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหาโดยผ่าน
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การคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลและการคิดอย่างสร้างสรรค์ ในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ต้องพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา โดย
ยังไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงการเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged)
เป็นการใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณ (Computational Thinking) ในการพัฒนา
ทักษะ การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ การออกแบบ และการแก้ปัญหา ก่อนที่
จะพัฒนาไปสู่การเขียนโปรแกรมหรือการ Coding โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้
การคิดเชิงค�ำนวณ 4 ขัน้ คือ (1) ใช้คำ� ถามเพือ่ พัฒนาการคิด เป็นค�ำถามส�ำคัญ
ให้พิจารณาปัญหาโดยการย่อยปัญหา การหารูปแบบและพิจารณาแนวคิด
ตามรูปแบบ (2) การออกแบบและเรียงล�ำดับการแก้ปัญหา (3) การเขียน
โปรแกรม (Coding) และ (4) การตรวจสอบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข หากต้อง
แก้ไขให้ย้อนกลับไปที่ข้อ (2) เพื่อพิจารณาล�ำดับขั้นตอนอีกครั้ง
ส�ำหรับเทคโนโลยี (วิทยาการค�ำนวณ) ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2560) ในแต่ละระดับชั้น
มีรายละเอียดส�ำคัญ ดังนี้
1) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 การแก้ปัญหาอย่างง่ายและเป็นขั้นตอน
เนือ่ งจากผูเ้ รียนในช่วงชัน้ นีย้ งั ไม่สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
เพราะต้องใช้คำ� สัง่ เป็นภาษาอังกฤษและยังเป็นค�ำสัง่ เฉพาะของแต่ละภาษา
จึงใช้เครื่องมือต่าง ๆ ช่วยในการพัฒนาทักษะให้รู้จักการคิดอย่างมีเหตุผล และ
ออกแบบกระบวนการแก้ปญ
ั หา รวมทัง้ การใช้สอื่ การเรียนรูป้ ระเภทต่าง ๆ เข้ามา
ช่วยสอน เช่น แบบฝึกหัด การ์ดค�ำสั่ง บอร์ดเกม ภาพวาด หรือสัญลักษณ์ เป็นต้น
2) ระดั บ ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 - 6 จะเน้ น การเรี ย นการสอนในการ
ออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่านโปรแกรม Scratch ซึ่งเป็น
การน� ำ ซอฟต์ แ วร์ ห รื อ สื่ อ การเรี ย นการสอน เรี ย นรู ้ วิ ธี ก ารค้ น หาข้ อ มู ล
จากอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม และเป็นการตัดสินใจใช้เหตุผลในการ
แก้ปัญหา
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ทั้งนี้ ผู้เรียนระดับประถมศึกษาไม่จ�ำเป็นต้องเรียนวิทยาการค�ำนวณ
ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แต่เป็นการเรียนผ่านชุดกิจกรรมหรือบัตรค�ำสั่ง
เพื่อพัฒนาความคิดอย่างเป็นขั้นตอน และฝึกพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
เบื้องต้น โรงเรียนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์สามารถจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อหรืออุปกรณ์
ที่ครูสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น
3) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  จะเป็นการเรียนการสอนทีเ่ น้นการออกแบบ
ใช้ทกั ษะการคิดเชิงค�ำนวณ และการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพือ่ เป็นการฝึก
แก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน
4) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 - 6 เป็ น การใช้ ข ้ อ มู ล เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา และ
เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เชิ ง ค� ำ นวณ เพื่ อ น� ำ ไปใช้ ใ นการบู ร ณาการ
กับโครงงานวิชาอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
นอกจากนี้ ยืน ภูว่ รวรรณ ยังได้กล่าวว่าการเรียนการสอน Coding สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือและใช้เครื่องมืออื่น
ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ ส�ำหรับในกรณีที่ใช้คอมพิวเตอร์ หลักการ Coding
แนวใหม่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบที่สร้างความพอใจให้ผู้เรียน เพื่อให้เกิด
ความสนุ ก สนาน โดยไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเป็ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส ่ ว นบุ ค คล
(Personal Computer) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในรูปของอุปกรณ์
ควบคุมขนาดเล็กคล้ายของเล่น เช่น Microbit และ KidBright โดยได้
มีการพัฒนาเครื่องมือการเขียนโค้ดแบบง่าย ๆ ส�ำหรับเด็ก เช่น Scratch
Blockly และยังมีการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้บนเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น
Code.org, Khan Academy เป็นต้น
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สรุป กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยก�ำหนดให้มี
สาระเทคโนโลยี (วิทยาการค�ำนวณ) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง และเปลี่ ย นแปลงจากสาระเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยวิชาวิทยาการค�ำนวณ
มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณ
ในการแก้ ป ั ญ หาที่ พ บในชี วิ ต จริ ง อย่ า งเป็ น ขั้ น ตอนและเป็ น ระบบ
ใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการเรี ย นรู ้ การท� ำ งานและ
การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม โดย Coding
เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาการค�ำนวณ

3. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการค�ำนวณ Coding
ไคล์ฟ บีล (2557 อ้างถึงในสายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี, 2560)
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา Raspberry Pi Foundation สหราชอาณาจักร กล่าวถึงบทบาทส�ำคัญของการเขียน Coding ว่าในช่วงเวลา
ที่ ส หราชอาณาจั ก รประกาศปรั บ หลั ก สู ต รวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ที่ ส อนอยู ่ ใ น
โรงเรียนโดยเริ่มแนะน�ำให้ผู้เรียนรู้จักกระบวนการคิดในทางคอมพิวเตอร์
(Computational Thinking) ตั้งแต่ระดับ Key Stage 1 (อายุ 5 - 6 ปี) โดยมี
สาระส�ำคัญสรุปได้ว่า หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้สอนดนตรีเพื่อให้
ผู้เรียนทุกคนกลายเป็นนักไวโอลินระดับวงซิมโฟนี ไม่ได้ก�ำลังพยายาม
ท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย นทุ ก คนเป็ น เลิ ศ ทางคอมพิ ว เตอร์ การบรรจุ วิ ช าเหล่ า นี้ เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของการศึกษา คือ การบอกว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร ท�ำงานอย่างไร
การท�ำความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ไคล์ฟ บีล เห็นว่ากระบวนการคิด
ทางคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น กระบวนการแก้ โ จทย์ ป ั ญ หาแบบหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ย
เพิม่ ทักษะการคิดและความมั่นใจในการรับมือกับปัญหาปลายเปิดทีซ่ ับซ้อน

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

27

ทัง้ ยังสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เพือ่ ช่วยแก้โจทย์ปญ
ั หาในวิชาการสาขาอืน่ ๆ
ได้ด้วย โดยไคล์ฟ บีล ชี้ให้เห็นภาพการบูรณาการการเขียนโค้ดเข้ากับเนื้อหา
วิชาอื่น ๆ ว่า “ผู้เรียนอาจเขียนโปรแกรมเพื่อส่งกล้องขึ้นไปในชั้นบรรยากาศ
ระดับต�่ำ  ให้บันทึกภาพส�ำหรับโครงงานทางวิทยาศาสตร์ อาจใช้ค�ำนวณผล
ในวิชาคณิตศาสตร์ ใช้ท�ำงานศิลปะ เขียนโปรแกรมในวิชาดนตรี หรือแม้แต่
วิชาพละก็ได้”
Alice Steinglass (2561) มีแนวคิดว่า เด็กทุกคนควรได้เรียนวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding เนื่องจากในปัจจุบันโลกแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีมากมาย
คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งส�ำคัญของระบบการศึกษา เป็นสิ่งทีค่ รูและผู้เรียนต้องใช้
และเหตุผลทีส่ ำ� คัญคือท�ำให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูแ้ ละสร้างสรรค์สงิ่ ต่าง ๆ ได้
เมื่อตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลง มีการคาดการณ์ไว้ว่าอีก 15 ปีข้างหน้า
ครึง่ หนึง่ ของตลาดแรงงานจะถูกแทนทีด่ ว้ ยคอมพิวเตอร์ ดังนัน้ จะต้องเตรียม
ผู้เรียนให้พร้อมสู่การท�ำงานทุก ๆ ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computing
Science) ซึ่งจะมีมีบทบาทและความส�ำคัญมากขึ้น และในอนาคต  5 - 10 ปี
ข้างหน้า งานต่าง ๆ จะต้องใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น เมื่อผู้เรียน
ส�ำเร็จการศึกษาจะได้รบั การเตรียมความพร้อม มีทกั ษะส�ำหรับการไปท�ำงาน
ในด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Google for Education (2561 อ้างถึงใน ภาสกร เรืองรอง และคณะ, 2561)
มีความเห็นว่า ขัน้ ตอนการแก้ปญ
ั หาทีม่ จี ำ� นวนของลักษณะและการแสดงออก
ด้วยการคิดเชิงค�ำนวณ (Computational Thinking) เป็นสิง่ จ�ำเป็นในการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และยังสามารถน�ำมาใช้เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหา
ได้ทุกสาขารวมทั้งมนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผู้เรียน
ที่เรียนรู้ด้านการคิดเชิงค�ำนวณแบบข้ามหลักสูตร สามารถเริ่มต้นที่จะเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาเช่นเดียวกับการด�ำรงชีวิตทั้งภายในและ
นอกห้องเรียน โดยการคิดเชิงค�ำนวณมีองค์ประกอบ ดังนี้ (1) การแบ่งแยก
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ข้อมูลหรือปัญหาออกเป็นส่วนย่อยเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ (Decomposition)
(2) การสังเกตรูปแบบแนวโน้มของปัญหา และความสมํ่าเสมอในข้อมูล
ทีส่ ามารถเกิดขึน้ ซ�ำ 
้ ๆ (Pattern Recognition) (3) การระบุหลักการทัว่ ไป และ
การดึงข้ อ มูล ที่ เกี่ ยวข้องเพื่อก�ำหนดความคิดหลัก (Abstraction) และ
(4) การออกแบบขัน้ ตอนตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับการแก้ปญ
ั หา (Algorithm Design)
Tim Cook ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท Apple (2560)
กล่าวว่า การเรียนรูว้ ธิ เี ขียนโค้ดมีความส�ำคัญมากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาทีส่ อง เนือ่ งจากสามารถน�ำไปใช้เพือ่ แสดงความเป็นตัวตนทีแ่ ท้จริง
ให้กับผู้คนกว่า 7,000 ล้านคนทั่วโลก และมีความเห็นว่าควรมีการเรียน
เขียนโค้ดในโรงเรียนของรัฐทุกแห่งในโลก โดยความสามารถในการเขียนโค้ด
จะท�ำให้เพิ่มโอกาสในการได้รับค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่สูงขึ้น เนื่องจาก
งานที่จ่ายค่าตอบแทนสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกากว่าหนึ่งในสามขณะนี้ คือ
ต้องการคนที่มีทักษะและความคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยได้กล่าวถึงประโยชน์ของภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ว่าเป็นภาษา
ที่ทุกคนต้องการ ไม่ใช่ส�ำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่เป็น
ภาษาส�ำหรับทุกคนในยุคปัจจุบัน
ภาสกร เรืองรอง และคณะ (2561) ได้กล่าวถึงการคิดเชิงค�ำนวณ
(Computational Thinking) กับการศึกษาไทยไว้ว่า การคิดเชิงค�ำนวณ
จะมีความเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่เน้นการเสริมสร้างความสามารถในการ
แก้ปัญหา จะเห็นได้ชัดเจนจากห้องเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้าน STEM
เนื่องจากสาระหลักของการคิดเชิงค�ำนวณ คือ การแยกแยะปัญหาออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการ ซึ่งผู้เรียนที่ใช้แนวคิดนี้จะมีวิธี
ในการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน โดยเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นหลาย ๆ
ปัญหาย่อยที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งกลยุทธ์นี้นอกจากจะท�ำให้ง่ายต่อการ
แก้ปัญหาแล้ว ยังท�ำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย
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นอกจากนี้ ยังได้กล่าวว่า ปัจจุบนั มีแหล่งการเรียนรูห้ ลากหลายทีส่ ามารถ
ใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะแนวคิ ด
เชิงค�ำนวณ ได้แก่ (1) Project Bloks พัฒนาขึ้นโดย Google เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถฝึกทักษะในการแก้ปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์ในการคิด
เชิงค�ำนวณ ด้วยการใช้ตัวต่อแบบ Open Hardware Platform เข้ามาช่วย
แก้ปัญหาให้ผู้เรียนได้หัดเขียนโปรแกรมแบบ Physical Coding (2) เว็บไซต์
Code.org เป็นเว็บไซต์ที่ให้ผู้เรียนฝึกหัดได้โดยการเปิดเว็บไซต์เท่านั้น
ไม่จ�ำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม โดยการออกแบบแบบฝึกหัดให้มี
รูปแบบเป็น Block Programming ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจมากกว่าการเขียน
ด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีลักษณะเหมือนการต่อจิ๊กซอว์
ทีบ่ ล๊อคแต่ละชิน้ มีสที แี่ ตกต่างกัน ซึง่ หมายถึงรูปแบบการเขียนหรือโครงสร้าง
ของโปรแกรมที่แตกต่างกัน ท�ำให้ไม่ต้องสนใจกับไวยากรณ์อันซับซ้อน
ของตัวภาษา แต่เน้นไปที่การพัฒนาตรรกะและทักษะในการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน ซึ่งเมื่อผู้เรียนคุ้นเคยกับโครงสร้างของการเขียนโปรแกรม และเข้าใจ
วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์แล้ว จะท�ำให้สามารถเปลี่ยนไปเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อนื่ ๆ ได้โดยง่าย (3) CodeCombat
เป็นแพลตฟอร์มส�ำหรับผู้เรียนที่จะเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในขณะที่
เล่นผ่านเกมจริง เป็นหลักสูตรที่มีการสอนโดยเฉพาะเพื่อให้มีความโดดเด่น
ในห้องเรียน แม้กระทัง่ ส�ำหรับครูผสู้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม
เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย โดยมีหลักสูตร JavaScript และ Python หลักสูตร
การพัฒนาเว็บไซต์ HTML CSS และ jQuery และ (4) Blockly เป็นเครื่องมือ
พัฒนาโปรแกรมแบบวิชวล (Visual) โดยใช้สัญลักษณ์ภาพแบบจิ๊กซอว์
แทนค�ำสั่งมาเรียงต่อกันตามเงื่อนไขที่ต้องการ พัฒนาขึ้นโดย Google for
Education เปิดให้ทดลองใช้บนเว็บไซต์ของกูเกิ้ลหรือนักพัฒนาสามารถ
ดาวน์โหลดไปติดตั้งบนเว็บไซต์ของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดได้
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ชลิตา ธัญญะคุปต์ (2561) อธิบายว่า วิทยาการค�ำนวณ หรือภาษาอังกฤษ
ใช้ค�ำว่า Computing เป็นวิชาใหม่เพื่อเรียนให้ทันโลกวิทยาศาสตร์ และ
เพื่ อ พั ฒ นาประเทศให้ ก ้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลง โดยการจั ด การเรี ย นรู ้
ด้ า นวิ ท ยาการค� ำ นวณ มี อ งค์ ป ระกอบหลั ก 3 ส่ ว น คื อ (1) วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ (2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (3) การรู้เรื่อง
ดิจทิ ลั ซึง่ การเขียนโปรแกรมทีภ่ าษาอังกฤษเรียก Coding หรือ Programming
ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์อย่าง Python เสมอไป เด็กเล็ก
ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อาจใช้บัตรค�ำ  เช่น ให้เด็กใช้บัตรภาพ
ลูกศรกับแผนทีเ่ พือ่ วางแผนเดินทางไปบ้านเพือ่ น หรือใช้เกมเป็นสือ่ การเรียนรู้
แบบ Code.org หรื อ Codingthailand.org เมื่ อ ผู ้ เ รี ย นเรี ย นถึ ง ชั้ น
มัธยมศึกษาจะได้แก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น หลักสูตรวิทยาการค�ำนวณ
ออกแบบมาให้ เ หมาะสมกั บ วั ย และพั ฒ นาการของเด็ ก มี เ ป้ า หมาย
ในระยะยาวส่วนหนึ่งเพื่อเปลี่ยนบทบาทคนไทยจากผู้ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ผู้สร้างเทคโนโลยีได้ในอนาคต
ณัฐสิฎ รักษ์เกียรติวงศ์ และคณะ (2561 อ้างถึงใน กชกร ความเจริญ, 2561)
ได้กล่าวไว้ในบทความเรื่อง “ปรับการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่” ว่าเยาวชน
ในปัจจุบันจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับงานที่ยังไม่มีในวันนี้ ใช้เทคโนโลยี
ที่ยังไม่เกิดขึ้น และแก้ปัญหาที่วันนี้ยังไม่รู้ว่าคืออะไร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะแห่งอนาคต มีพร้อมทั้งทัศนคติ
(Attitude) ทักษะ (Skill) และความรู้ (Knowledge) การจ�ำความรู้จะมี
ประโยชน์ลดลงเมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้ามา สิ่งส�ำคัญกว่าคือทัศนคติใฝ่เรียนรู้
ทักษะคิดสร้างสรรค์ สื่อสารเก่ง คิดแก้ปัญหาเป็น และสามารถท�ำงาน
เป็นทีมเพื่อรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียว
ในโลกอนาคต ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนที่จะท�ำให้ผู้เรียนพร้อมรองรับ
โลกอนาคตได้ จะต้องเป็นกระบวนการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วม
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และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ
เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และการท�ำกรณีศกึ ษา หรือเรียกว่ากระบวนการเรียนรูผ้ า่ นการลงมือปฏิบตั จิ ริง
(Active Learning)
ทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) เป็นทักษะที่มีความจ�ำเป็นต่อโลก
อนาคต ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต เช่น AI หรือ Robot รวมถึงพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
ทุ ก ขั้ น ตอน โดยการเรี ย นเขี ย นโปรแกรม ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น ที่ ห น้ า
คอมพิวเตอร์เสมอไป ประเทศฟินแลนด์สอนให้เด็กเขียนโปรแกรมด้วยโจทย์
การจัดโต๊ะอาหาร สร้างสถานการณ์สมมุติว่าจะไม่ได้กินข้าว หากเอาอาหาร
วางก่อน ตามด้วยจาน ต่อด้วยช้อนส้อม และเอาผ้าปูโต๊ะคลุมสุดท้าย
การเรี ย นเช่ น นี้ ท้ั ง สนุ ก และได้ ซึ ม ซั บ ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ และ
เป็นล�ำดับขั้นในทุกขั้นตอน ประเทศไทยยังมีครู โรงเรียน และองค์กรที่มี
ความสามารถ มีความคิดและพลังที่จะท�ำให้การศึกษาไทยเป็นการศึกษา
แห่งอนาคต เพียงแต่ปจั จุบนั เยังท�ำงานแยกส่วนกัน ภาคการศึกษาต้องเปิดรับ
เทคโนโลยีเข้ามาเสริมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชากรทุกช่วงวัยกลับเข้ามา
พัฒนาตัวเอง เอกชนสนับสนุนให้พนักงานได้เพิ่มพูนทักษะ รัฐบาลต้องมี
นโยบายสนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ โดยเฉพาะช่วยเหลือคนทีม่ โี อกาสน้อย
ได้มีโอกาสเปลี่ยนอาชีพ
สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ (2561) กล่าวถึงวิทยาการค�ำนวณว่าเป็น
องค์ความรู้ส�ำคัญแห่งโลกอนาคต เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว ประเทศ
ที่ พั ฒ นาแล้ ว จะมุ ่ ง ไปสู ่ ก ารท� ำ โค้ ด ดิ้ ง เพื่ อ สร้ า งทั ก ษะให้ กั บ ประชากร
หลายประเทศให้ผเู้ รียนได้เรียนการเขียนโปรแกรม เพราะโลกอนาคตเป็นโลก
แห่ ง ไอที คนจึ ง ต้ อ งมี ทั ก ษะด้ า นไอที ใ นระดั บ หนึ่ ง อย่ า งน้ อ ยเพื่ อ ให้
เข้าใจโลกรอบตัวว่าท�ำงานกันอย่างไร และวิธีที่จะท�ำให้เข้าใจไอทีได้ดีที่สุด
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วิธหี นึง่ คือการได้ลองน�ำไอทีไปใช้อย่างจริงจัง ซึง่ หมายถึงการเขียนโปรแกรม
การเรียนเขียนโปรแกรมสามารถเรียนได้ตั้งแต่เด็ก ๆ และทุกคนสามารถ
เรียนได้อย่างสนุกสนานและเรียนได้ทุกคน เช่น กรณีตัวอย่างผู้น�ำประเทศ
เอสโตเนี ย มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ เ ชื่ อ ว่ า โลกอนาคตคื อ โลกดิ จิ ทั ล และคนต้ อ งมี
ทั ก ษะดิ จิ ทั ล หรื อ โค้ ด ดิ้ ง ในประเทศเอสโตเนี ย จึ ง มี โ ครงการไทเกอร์
(Tiger Project) เป็นโครงการที่ให้โรงเรียนต่าง ๆ สามารถเรียนรู้การท�ำ
โครงการ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์ และใช้การเขียนโค้ดดิ้ง
เป็นเครื่องมือหลัก ช่วงเริ่มต้นมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 20 โรงเรียน
ขณะนี้ขยายเป็น 440 โรงเรียนจากโรงเรียนทั้งหมดในเอสโตเนียจ�ำนวน
550 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 ของจ�ำนวนโรงเรียนในประเทศ ความส�ำเร็จ
เกิดขึน้ ได้เนือ่ งจากการได้รบั ความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐของเอสโตเนีย
ที่ ท� ำ หลั ก สู ต รบู ร ณาการโดยไม่ ไ ด้ แ ยกการเรี ย นโค้ ด ดิ้ ง ออกมาเป็ น วิ ช า
ต่างหาก แต่นำ� โค้ดดิง้ ไปใส่ในวิชาต่าง ๆ  เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น
โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณท�ำให้โครงการแพร่หลายไปได้ และยังมี
หน่วยงานไม่แสวงหาผลก�ำไร คือ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ที่ช่วยขยายผลอบรมครู จัดหาสื่อการสอนให้โรงเรียนที่ขาดแคลน รวมถึง
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการมีเครือข่ายครูจ�ำนวนมาก ที่ทดลอง
สอนวิทยาการค�ำนวณในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสอน
ว่าแบบไหนจึงจะสอนให้เด็กเขียนโค้ดดิ้งได้ดีที่สุด ทั้งนี้ หลักการส�ำคัญ
ของการเรียนวิชาวิทยาการค�ำนวณอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ได้ส�ำคัญที่
อุปกรณ์ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ถ้าโรงเรียนไม่มงี บประมาณในการซือ้ อุปกรณ์
ให้กับผู้เรียน ครูก็ยังสามารถสอนวิทยาการค�ำนวณได้ โดยสอนให้เด็กเข้าใจ
ขั้นตอนการท�ำงานหรืออัลกอริทึม เพราะอัลกอริทึมสอนได้โดยไม่ต้องมี
คอมพิว เตอร์ โดยวิ ทยาการค�ำนวณจะเป็นการเปิ ดโลกทั ศน์ ใ หม่ ใ ห้ กับ
ประเทศไทย ท�ำให้ผู้เรียนมีจินตนาการและมีความสามารถในการแก้ปัญหา
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ยืน ภู่วรวรรณ (2562) ได้อธิบายถึงการอ่านออกเขียนได้ทางดิจิทัล
(Digital Literacy) กับวิทยาการค�ำนวณไว้ว่า การเรียนวิทยาการค�ำนวณ
ในวัยเด็กมีจดุ เน้นในเรือ่ งการพัฒนาทักษะทางด้านความคิด เพือ่ สร้างวิธกี าร
เรียนรู้ในเรื่องหลักการ ขั้นตอน วิธีการ ที่สร้างรูปธรรมใกล้เคียงกับการเรียนรู้
การวางแผนการท�ำงานและชีวิต รู้จักการสร้างล�ำดับและการคิดเป็นขั้นตอน
การสร้างชีวิตให้สมบูรณ์ สร้างทักษะความคิดริเริ่ม (Creative) ความคิดเป็น
ระบบ (Systematic) มีเหตุมผี ล (Logical Idea) ท�ำงานร่วมกันได้ (Teamwork)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดับประถมศึกษาไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้
การจัดการเรียนรู้ในวัยต้นเป็นเรื่องการวางรากฐานชีวิต ต้องเน้นทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสนุก สนใจในกระบวนการทางความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ และการแก้ปัญหา ส่งเสริมการสร้างจินตนาการ สร้างสรรค์
พัฒนาความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา รู้จักใช้เหตุผล
ต้องสร้างความประทับใจท�ำให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ แสวงหาและสร้าง
กิจ กรรมที่เกิ ดจากการท�ำงานร่วมกัน ครั้นเมื่ อ ผู ้ เรียนมี ความพร้ อ มเป็ น
พลเมืองที่เติบโตมาพร้อมกับยุคเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนรู้เทคโนโลยี
การเขียนโค้ดจึงไม่ใช่เรื่องยาก ปัจจุบันมีทางเลือกให้เรียนรู้ได้มากมาย
แต่ สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ ไม่ ไ ด้ ต ้ อ งการสอนหรื อ เรี ย นเพื่ อ เป้ า หมายการเป็ น
นักคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมเมอร์เท่านั้น
นอกจากนั้น สิ่งที่ต้องวางรากฐานให้ได้ในการเรียนการสอนวิทยาการ
ค�ำนวณ คือ การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานด้านดิจิทัลให้สามารถ
อ่ า นออกเขี ย นได้ ท างดิ จิ ทั ล การอ่ า นออกเขี ย นได้ ท างดิ จิ ทั ล จึ ง มี ก รอบ
ที่ต้องสร้างทักษะที่จ�ำเป็นในหลาย ๆ ด้าน ประกอบด้วย (1) Media Literacy
การรู้เท่าทันสื่อ สร้างสรรค์ สร้างสื่อ ใช้สื่อเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ และ
สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง สังคม สามารถแยกแยะและใช้สื่อได้อย่างมีคุณค่า
เพื่อให้เด็กยุคใหม่ รู้เท่าทัน สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding

34 เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

รวมถึงข่าวลวงได้ (2) Information Literacy มีทกั ษะในการใช้ขา่ วสาร การค้นหา
แปลความ ประเมิน การจัดการข่าวสาร การแบ่งปัน การส่งกระจาย การมองเห็น
การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้ ท�ำให้แสวงหาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถน�ำไปเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (3) Communications
and Collaboration Skill มี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การสื่ อ สาร
เพื่อการท�ำงานร่วมกัน ใช้งานระบบออนไลน์ เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
รู ้ วิ ธี สื่ อ สาร มารยาทในสั ง คม และการอยู ่ ร ่ ว มกั น ในสั ง คมข่ า วสารได้
(4) Career & Identity Management มีทกั ษะในการจัดการตัวตน เอกลักษณ์
แห่งตัวตน มีความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสารของตนเอง สร้างสรรค์
ประโยชน์จากการใช้งานข้อมูล ดูแลและจัดการตนเอง รับรู้ความเสี่ยง
สามารถจัดการความเสี่ยง ปกป้องอันตรายจากการใช้ดิจิทัล มีคุณธรรม
จริยธรรมการใช้ดิจิทัล (5) ICT Literacy รู้จัก เข้าใจ การใช้อุปกรณ์ทางด้าน
ไอซีที ใช้บริการจากที่ให้บริการได้ ใช้อย่างรู้คุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรม
กับการใช้งาน ใช้อย่างรับผิดชอบ ใช้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะโลกยุคใหม่
ซึง่ ก�ำลังก้าวสูส่ รรพสิง่ ทางอินเทอร์เน็ตทีม่ อี ปุ กรณ์  IoT จ�ำนวนมาก (6) Learning
Skills มี ทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ แยกแยะข้ อ มู ลข่ าวสาร
สร้างคุณค่า สร้างสรรค์งานจากการเรียนรู้ ท�ำให้เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และ (7) Digital Scholarship มีทกั ษะในการเรียนรูจ้ ากการให้บริการทางการ
ศึกษาที่มีในระบบดิจิทัล สื่อสารระบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้จากสื่อ
การท�ำวิจัยสร้างสรรค์ผลงานจากดิจิทัล
ธนชาติ นุ่มนนท์ (2562) มีความเห็นว่า การศึกษาการเขียนโปรแกรม
(Coding) ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องจ�ำเป็นส�ำหรับทุกคนในยุคปัจจุบัน
หลักการที่แท้จริงของการเรียนโค้ดดิ้งเพื่อเน้นพัฒนาความคิดให้เป็นระบบ
การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล รู้ล�ำดับขั้นตอน ไม่ใช่หมายความว่าจะต้อง
เรี ย นไปเพื่ อ เป็ น โปรแกรมเมอร์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี
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ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ�ำเป็นที่ทุกคนต้องเข้าใจโค้ดดิ้ง
เพือ่ การใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน หรือการท�ำงานในอนาคต  แม้จะไม่ใช่คนในสายวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ตาม นอกจากนี้ ในอนาคตคนต้องท�ำงานร่วมกัน
กับระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) ซึ่งอาจเป็น
หุ่นยนต์ หรือระบบอัจฉริยะที่ต้องมีการเขียนโปรแกรม สอนล�ำดับขั้นตอน
การท�ำงาน เพื่อให้เข้าใจระบบการท�ำงานเหล่านั้น ผู้ที่ประกอบอาชีพต่าง ๆ
ในอนาคตจ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะในการเขี ย นโปรแกรมขั้ น ต้ น อย่ า งง่ า ย ๆ
เช่นกัน รวมถึงมีแนวคิดว่า การสอนโค้ดดิ้งจะเป็นแบบใด จะมีหรือไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ เพียงแต่ต้องสอนให้ผู้เรียนเข้าใจ สอนให้สนุก
เพื่อเป็นรากฐานการใช้ชีวิตประจ�ำของเยาวชนทุกคนต่อไปในอนาคต
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2562) กล่าวว่าวิทยาการค�ำนวณมีพัฒนาการจาก
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการค�ำนวณ อาทิ การค�ำนวณในด้านธุรกิจ เพื่อจ�ำแนก
ข้อ มู ล การขาย เรียกว่า สารสนเทศ (Information) หรื อ การเก็ บข้ อ มู ล
เพื่อให้รู้ข้อเท็จจริง และใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร ต่อมา
เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล จึงเป็นการค�ำนวณ (Computation) ที่มีกระบวนการ
ท�ำงานเป็นขั้นเป็นตอน ต้องใช้ค�ำสั่งเพื่อสั่งการทีละขั้นตอน สิ่งที่ส�ำคัญ
คือ การมีทักษะในการแก้ปัญหา และการคิดอย่างเป็นระบบในศาสตร์
หลาย ๆ สาขา จึงเรียกรวมว่า วิชาวิทยาการค�ำนวณ และได้นำ� ไปผนวกกับวิชา
อืน่ ๆ อย่างหลากหลาย เช่น Computational Linguistics และ Computational
Biology เป็นต้น ดังนั้น การน�ำวิทยาการค�ำนวณมาใช้ในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อให้รอบรู้การใช้อุปกรณ์และสื่อดิจิทัล
รู้จักข้อมูลข่าวสาร และรู้เท่าทันว่าเรื่องใดเป็นเรื่องจริงหรือเท็จด้วยการ
ใช้เหตุผล จึงเป็นประเด็นที่คนในยุคปัจจุบันต้องเรียนรู้และประยุกต์ใช้
ในการเรียนและการด�ำรงชีวิตประจ�ำวันอย่างเหมาะสมต่อไป
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กันต์ เอี่ยมอินทรา (2562) กล่าว่าอนาคตอันใกล้ Coding จะไม่ใช่แค่
ทางเลือกของผู้สนใจเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ได้เข้าไปอยู่ในองค์ประกอบต่าง ๆ
ในการใช้ชีวิตและสร้างธุรกิจในอนาคต เพราะเป็นพื้นฐานของความเข้าใจ
กระบวนการคิด และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถต่อยอด
สูก่ ารพัฒนาอืน่ ๆ ทัง้ ความเข้าใจทัง้ ด้านหุน่ ยนต์ IoT Machine Learning หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ การน�ำองค์ความรูม้ าบูรณาการกัน  ไม่วา่ จะเป็นภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สามารถประยุกต์ผสมผสานกับศาสตร์อื่น ๆ ได้
การได้ เ ขี ย นโปรแกรมค� ำ สั่ ง จะฝึ ก ให้ ผู ้ เ รี ย นรู ้ จั ก การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ
รู้จักการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว ่ า วิ ท ยาการค� ำ นวณเป็ น วิ ช าที่ มุ ่ ง พั ฒ นาทั ก ษะ
การเรียนรู้หรือสมรรถนะของคนไทยให้เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณ
ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การท�ำงาน และ
การด�ำรงชีวิต สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและ
มีจริยธรรม อันเป็นคุณลักษณะที่ส�ำคัญที่จะต้องเตรียมคนไทยให้พร้อม
สู่ศตวรรษที่ 21 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง วิทยาการค�ำนวณโดยรวมเป็นเรื่อง
การใช้งานดิจิทัลในชีวิตประจ�ำวัน เป็นการวฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์
สร้างสรรค์ การแสวงหา การอ่าน การเขียนดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ การใช้
เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย การได้ประโยชน์จากสือ่ การสร้างสรรค์สอื่ การแบ่งปัน
มีความเข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลง คาดการณ์อนาคตได้ และสามารถพัฒนา
ไปสู่การเขียน Coding หรือการเขียนค�ำสั่ง หรือเขียนโปรแกรมด้วยรูปแบบ
ที่ง่าย เพื่อให้เข้าใจรูปแบบ ล�ำดับขั้นตอนการท�ำงาน การตัดสินใจ ซึ่งครู
ผู ้ ส อนสามารถหาสื่ อ การเรี ย นการสอนอื่ น มาใช้ ไ ด้ โดยปั จ จุ บั น ทั่ ว โลก
มีการพัฒนาเครื่องมือหรือสื่อการเรียนรู้ Coding มาก เช่น สหราชอาณาจักร
พัฒนาไมโครบิตให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ทั้งนี้ ปัจจัยส�ำคัญ
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ของวิทยาการค�ำนวณตามหลักสูตรใหม่ คือ ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัล
(Digital Literacy) ทีจ่ ะช่วยสร้างประชากรไทยให้พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลง
ในชีวิต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

4. ทักษะในศตวรรษที่ 21
โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคที่มีความซับซ้อนและมีความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิง่ แวดล้อม ในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาให้มที กั ษะทีส่ อดรับกับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว เพือ่ ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นอกเหนือจากทักษะขั้นพื้นฐานที่พึงมี คือ การอ่านออก
เขี ย นได้ และคิ ด ค� ำ นวณเป็ น แล้ ว จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
คิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถสื่อสาร และท�ำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งรู้เท่าทัน
การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถก�ำหนดทิศทางการผลิตและ
พัฒนาก�ำลังคนของประเทศให้มที กั ษะและสมรรถนะระดับสูง มีความสามารถ
เฉพาะทางมากขึ้น ส่วนก�ำลังแรงงานที่ไร้ฝีมือ และมีทักษะต�่ำจะถูกแทนที่
ด้วยหุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบประเทศไทย
กับประเทศที่พัฒนาแล้ว (World Intellectual Property Organization :
ออนไลน์) พบว่าคนไทยมีขีดความสามารถหรือสมรรถนะทางด้านความคิด
สร้างสรรค์ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาน้อยมาก
ยืน ภู่วรวรรณ และพันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า (2563) กล่าวว่าระบบการศึกษา
ไทยสอนโดยเน้นเนื้อหา และการท่องจ�ำ  เพื่อสอบมากกว่าการพัฒนาทักษะ
ด้านความคิด การสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม จึงต้องมีการปรับระบบ
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจากการเน้นให้ความรู้ และการวัด
ประเมินผลจากคะแนนการสอบมาเป็นการพัฒนาการคิด และเพิ่มทักษะ
ที่จ�ำเป็นต่อชีวิต รวมทั้งทักษะการแก้ปัญหาให้มากขึ้น โดยเฉพาะทักษะ
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แห่งอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถสร้างสรรค์ และน�ำ
ความรู ้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ทั ก ษะการคิ ด มี ค วามส� ำ คั ญ มากกว่ า เนื้ อ หา
เพราะเนื้อหาสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตหรือแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
ในสถานศึกษา จากการให้เนื้อหาความรู้ และการวัดประเมินผลจากคะแนน
การสอบมาเป็นการพัฒนาการคิด การคิดออกแบบ และเพิ่มทักษะที่จ�ำเป็น
ในชีวิต หรือทักษะการแก้ปัญหาให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการคิดต่าง ๆ
เช่น การคิดสร้างสรรค์ การสร้างจินตนาการ การคิดเชิงดิจิทัล การคิดเป็นทีม
การคิดวิพากษ์ ซึ่งเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาการศึกษา และแม้ว่าการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถ
สอดแทรกได้ในการเรียนวิชาต่าง ๆ  อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตั พิ บว่าโครงสร้าง
หลักสูตรในปัจจุบันยังอยู่ในรูปแบบของรายวิชา เพื่อเป็นการถ่ายทอด
ความรู้เฉพาะ ซึ่งถ้าหากไม่มีการก�ำหนดแยกออกมาให้เห็นชัดเจน แนวคิด
ที่สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจาก
กระบวนการคิดในรูปแบบต่าง ๆ มักมีลักษณะเป็นนามธรรม ในขณะที่
กระบวนการแก้ปญ
ั หาเชิงดิจทิ ลั มีรปู แบบทีช่ ดั เจน และมีเครือ่ งมือทีจ่ ะท�ำให้
การแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง
การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองกับทิศทาง
การผลิ ต และการพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนดั ง กล่ า ว โดยมุ ่ ง เน้ น การจั ด การเรี ย น
การสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และ
ทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีวติ การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
แบบพลิกผัน
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ความหมายและกรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ศตวรรษที่ 21
การปฏิวัติทางเทคโนโลยี พลิกวิถีการด�ำรงชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน
เป็นอย่างมากด้วยประสิทธิภาพของความเร็ว ความกว้าง และความลึก
ที่มากกว่า จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ซับซ้อนและบูรณาการร่วมกับ
ศาสตร์อื่น ๆ มากยิ่งขึ้น ระบบอินเทอร์เน็ตแพร่หลายและเคลื่อนที่ได้ ปัญญา
ประดิษฐ์และจักรกล การเรียนรู้ที่มีความสามารถในการค�ำนวณเพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับสภาวะของการมีข้อมูลจ�ำนวนมากมายมหาศาล การด�ำรงชีวิต
ในปัจจุบันจึงต้องใช้ชีวิตอยู่กับข้อมูล เทคโนโลยี สื่อ และความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนยากที่จะคาดเดามากยิ่งขึ้น ดังนั้น กรอบแนวคิด
การพัฒนาคนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
ดังกล่าว
นั ก คิ ด และผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการศึ ก ษาระดั บ โลกซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ
ในปัจจุบัน หรือภาคีความร่วมมือเพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ P21
(Partnership for 21st Century Skills) ซึ่งเป็นภาคีร่วมระหว่างบริษัทเอกชน
ชั้นน�ำขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟต์ บริษัทวอล์ดิสนีย์
องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และส�ำนักงานด้านการศึกษาของรัฐ ซึ่งได้รับ
การจัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนด
มาตรฐานการศึกษาที่เน้นการสร้างทักษะความรู้ที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เรียน
ทัง้ ในด้านการท�ำงานและการด�ำรงชีวติ ให้สอดคล้องกับความเป็นไปดังกล่าว
ภาคี P21 อาศัยแนวทางจากครูผู้สอน นักการศึกษา และนักพัฒนาองค์กร
ธุรกิจต่าง ๆ ก�ำหนดกรอบการพัฒนาการศึกษาขึ้น เรียกว่า กรอบการเรียนรู้
ทักษะจ�ำเป็นเพื่อศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning)
โดยกรอบการเรียนรู้ดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในสถานศึกษา
ของสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลก
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แผนภาพ 1 : กรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
(Framework for 21st Century Learning ของ P21)

ที่มา : https://www.battelleforkids.org/networks/p21
กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายต้องการให้
ผู ้ เ รี ย นเกิ ด คุ ณ ลั ก ษณะในศตวรรษที่ 21 โดยผู ้ เ รี ย นจะใช้ ค วามรู ้ ส าระ
หลักบูรณาการสั่งสมประสบการณ์กับทักษะ 3 ทักษะ เพื่อการด�ำรงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ
สือ่ และเทคโนโลยี และทักษะชีวติ และงานอาชีพ ซึง่ จากการจัดการศึกษา
จะต้องใช้ระบบส่งเสริมการเรียนู้ในศตวรรษที่ 21 ห้าระบบ ได้แก่ ระบบ
มาตรฐานการเรียนรู้ ระบบการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ ระบบหลักสูตร
และวิ ธี ก ารสอน ระบบพั ฒ นางานอาชี พ และระบบแหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละ
บรรยากาศการเรียนรู้ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้
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บรรลุผลลัพธ์ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง มุ่งไปที่ผู้เรียน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ก้าวข้ามสาระวิชาไปสู่การเรียนรู้
เพื่อการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีครูเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ต้องสอน
ผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้การใช้ทักษะเพื่อการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
เป็นผูอ้ อกแบบการเรียนรู้ และอ�ำนวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้
เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการลงมือท�ำ และกระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดแรงบันดาลใจ
ในการเรียนรู้ เพื่อน�ำไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ โดยกรอบความคิดดังกล่าว
ของภาคีความร่วมมือเพือ่ การศึกษาในศตวรรษที่ 21 หรือ P21 สามารถอธิบาย
รายละเอียดโดยสรุปได้ดังนี้
1. ทักษะด้านการรูเ้ นือ้ หาสาระหลักหรือพืน้ ฐานการเรียนรูส้ าระวิชาหลัก
(3Rs & 21st Century Themes) ได้แก่ ทักษะการอ่าน (Reading) ทักษะการเขียน
(Writing) และทักษะการค�ำนวณ (Arithmetic) นับเป็นทักษะพื้นฐานที่มี
ความจ�ำเป็นที่จะท�ำให้รู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักที่แสดงความเป็น
สาระวิชาหลักของทักษะเพื่อการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ภาษา
ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
นอกจากนั้น ในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ความตระหนักรู/้ ความรอบรู้ (Literacy) อืน่ ๆ ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับโลก (Global
Awareness) ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
(Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้
ด้านการเป็นพลเมืองดี (Civil Literacy) ความรูด้ า้ นสุขภาพ (Health Literacy)
และความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environtmental Literacy) เป็นต้น
2. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills 4Cs) โลกในยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง
และคาดไม่ถึงต่อการด�ำรงชีวิต ดังนั้น คนในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีทักษะสูง
ในการเรียนรูแ้ ละปรับตัว ได้แก่ (1) การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการแก้ปญ
ั หา
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(Critical Thinking and Problem Solving) (2) ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and Innovation) (3) การสื่อสาร (Communication)
โดยต้องเป็นทักษะการสือ่ สารอย่างชัดเจน และ (4) ความร่วมมือ (Collaboration)
โดยสามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media &
Technology Skills) ประกอบด้วย (1) การรู้เท่าทันสารสนเทศ (Information
Literacy) การรับรูข้ อ้ มูลสารสนเทศต่าง ๆ  ผา่ นกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
(2) การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) มีทักษะการวิเคราะห์สื่อให้เท่าทัน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสื่ อ (3) การรู ้ ทั น ทั น เทคโนโลยี (ICT : Information,
Communication and Technology Literacy) สามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อวิจัย จัดระบบ ประเมิน และสามารถใช้สื่อสารเชื่อมโยงเครือข่ายและ
สื่อสังคมได้อย่างเหมาะสม
4. ทั ก ษะชี วิ ต และงานอาชี พ (Life & Career Skills) เป็ น ทั ก ษะ
ที่ ส นั บ สนุ น การด� ำ รงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ ในยุ ค ศตวรรษที่ 21
ซึ่งควรจะมีการพัฒนาคุณลักษณะดังนี้ (1) ความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) (2) การริเริ่มสร้างสรรค์
และก�ำกับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self - Direction) (3) ทักษะสังคม
และสังคมข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross - Cultural Skills) (4) การเป็น
ผู้สร้างผลงานหรือผลผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ (Productivity
and Accountability) และ (5) ภาวะผู้น�ำและความรับผิดชอบ (Leadership
and Responsibility)
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5. แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
ประเทศไทยให้ความส�ำคัญกับวิทยาการค�ำนวณ Coding เนื่องจาก
เห็นความส�ำคัญของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding ว่าเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ในการพัฒนาก�ำลังคนของประเทศให้มีความพร้อมในการด�ำรงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 และสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยน
อย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบันได้ โดยการพัฒนาปรับโครงสร้างหลักสูตร
การศึกษาให้ทันสมัย มีการน�ำเทคโนโลยีและการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้
มู่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศกรรม คณิตศาสตร์
และโปรแกรมเมอร์ และส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนการเขี ย นโปรแกรม
หรื อ ภาษาคอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษา โดยหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการด�ำเนินงานส�ำคัญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ดังนี้
5.1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพือ่ ขับเคลือ่ นการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณในโรงเรียนทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา และการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทั้งนี้
เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และให้มีการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
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5.1.1  การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
สสวท. ได้รบั มอบหมายให้ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยการปรับมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  เพือ่ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน
รวมถึงเป็นการยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย
4.0 โดยปรับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 12 ชั้นปี ซึ่งการปรับเป็นชั้นปีจะท�ำให้
ครูผู้สอนสามารถล�ำดับเนื้อหาที่มีความยากง่ายตามระดับชั้น การปรับ
หลักสูตรครั้งนี้ได้เปลี่ยนสาระเทคโนโลยีที่เดิมอยู่ในกลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มาอยู่ในกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ เนื่องจากต้องเตรียม
ความพร้ อ มก� ำ ลั ง คนให้ มี ค วามรู ้ โดยเฉพาะด้ า นเทคโนโลยี ซึ่ ง เนื้ อ หา
จะสนับสนุนกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับ
หลักสูตรแล้ว จะส่งผลให้การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล รวมไปถึง
แบบเรียน ซึ่งจะต้องมีการปรับให้ได้มาตรฐานสอดคล้องตามกันไปด้วย
โดยเงื่อนไขการใช้มาตรฐานการเรียนรู้จะเริ่มตั้งแต่ปี 2561 เริ่มใช้ในระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 เปิ ด สอนในระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2563 เป็นต้นไปให้ใช้ในทุกระดับชัน้
ซึ่ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษาจะเน้ น ในเรื่ อ งการอ่ า นมากขึ้ น รวมถึ ง การเก็ บ
สาระส�ำคัญ การสรุปความ ให้มีการฝึกปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้สนุก
กับการเรียนรู้ ส่วนในระดับมัธยมศึกษาจะมีการเพิม่ การฝึกปฏิบตั กิ ารเพิม่ ขึน้
รวมถึงออกแบบตัวชีว้ ดั ในรายวิชาพืน้ ฐานเพิม่ เติมให้มคี วามแตกต่างกันด้วย
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เพื่อไม่ให้ยากเกินไปส�ำหรับเด็กที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ รายละเอียด
โดยสังเขปของหลักสูตรดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว
		 5.1.2 การออกแบบหนั ง สื อ เรี ย น แบบฝึ ก หั ด และคู ่ มื อ ครู
ในรายวิชาใหม่
นอกจากการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ในปี 2560 แล้ว สสวท. ได้ออกแบบหนังสือเรียน  แบบฝึกหัด
และคู่มือครูในรายวิชาใหม่โดยมุ่งเน้นการน�ำรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาสอนเด็ ก อย่ า งเหมาะสมตามพั ฒ นาการแต่ ล ะวั ย เด็ ก เล็ ก จะเน้ น สื่ อ
การเรียนรู้ประเภทไม่ใช้คอมพิวเตอร์ เช่น แบบฝึกหัด การ์ดค�ำสั่ง บอร์ด
เกม เป็นต้น และค่อย ๆ ปรับสื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมขึ้นตามระดับชั้นปี
เช่น ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้เรียนเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่าน Scratch เป็นต้น
ส�ำหรับเนื้อหาที่จะน�ำมาใช้ในการเรียนการสอน จะมีความแตกต่างกัน
ไปในแต่ ละระดั บ ชั้นการศึกษา ซึ่งสามารถแบ่ ง ออกได้ ดัง นี้ ชั้ น ประถม
ศึกษาตอนต้นจะเน้นเรียนการแก้ไขปัญหาอย่างง่าย โดยใช้สื่อการเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ เข้ามาช่วยสอน เช่น แบบฝึกหัด การ์ดค�ำสัง่ บอร์ดเกม ภาพวาด
หรือสัญลักษณ์ เป็นต้น ชั้นประถมศึกษาตอนปลายจะเน้นการเรียนการสอน
ในการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายผ่าน Scratch เป็นการน�ำ
ซอฟต์แวร์หรือสือ่ การเรียนการสอน เรียนรูว้ ธิ กี ารค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
อย่ างเหมาะสม ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะเป็ น การเรี ย นการสอนที่ เน้ น
การออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อเป็นการฝึกแก้ไขปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน และชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จะเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณ เพื่อน�ำไปใช้ในการบูรณาการ
กับโครงงานวิชาอื่น ๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้
การเรียนวิชาวิทยาการค�ำนวณจะไม่จ�ำกัดอยู่เพียงแค่การคิดให้เหมือน
คอมพิวเตอร์เท่านัน้ และไม่ได้จำ� กัดอยูเ่ พียงการคิดในศาสตร์ของนักวิทยาการ
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คอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อน�ำมาใช้
แก้ปัญหาของมนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ท�ำงานและช่วยแก้ไข
ปัญหาตามที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.3 การอบรมครู อ อนไลน์ ห ลั ก สู ต ร “การจั ด การเรี ย นรู ้
วิทยาการค�ำนวณ”
							 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีค�ำสั่งให้ใช้มาตรฐานหลักสูตร
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศ าสตร์ ในกลุ ่ ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม
ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2560) สสวท.ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์   ส�ำหรับ
สาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการพัฒนา
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ท�ำให้ผู้สอนอาจไม่เข้าใจ
หรือมีความคลาดเคลื่อนในหลักการต่าง ๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด สสวท.
จึงจัดอบรมครูออนไลน์ หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ” ขึ้น
เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้ง
การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถน�ำความรู้
ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง หรือสถานศึกษาอื่นได้
การจัดการอบรมมีกลุม่ เป้าหมายประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์
หรือครูผสู้ อนทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้สอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ สาระเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยีในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6) ทุกสังกัด และผูเ้ คยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
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การจัดการเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ ปี 2561 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยผู้เข้ารับ
การอบรมต้องมีความรู้ และทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และมีความพร้อมในการเข้าร่วมศึกษาและท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ ในระบบการอบรมจนจบหลักสูตร ส�ำหรับรูปแบบการอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ และท�ำกิจกรรมต่าง ๆ  แบบออนไลน์ผา่ นระบบ
อบรมครูของศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี สสวท. หรือ IPST Learning Space จากคอมพิวเตอร์
ของตนเองในทุกสถานที่ ไม่มีการอบรมแบบเผชิญหน้า โดยแต่ละวิชา
จะมีการแบ่งกิจกรรมเป็นตอน แต่ละตอนจะมีเนื้อหาในลักษณะคลิปวีดิโอ
สไลด์เนื้อหา หรือข้อความรวมทั้งการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเรียน
คู่มือครูของ สสวท. และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ภายนอกระบบการอบรม
ทั้ ง นี้ ผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมต้ อ งท� ำ แบบฝึ ก หั ด แบบทดสอบ หรื อ กิ จ กรรม
ในแต่ ล ะตอนให้ ไ ด้ ค ะแนนตามที่ ก� ำ หนด โดยผู ้ เ ข้ า รั บ การอบรมและ
วิทยากรสามารถสื่อสารกันได้ผ่านกระดานข่าวรายวิชา และห้องสนทนา
สสวท.ได้จัดให้มีหลักสูตรการอบรม จ�ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ ปี 2561
หลักสูตร 1 จ�ำแนกเป็น  3 วิชา 3 ระดับ ได้แก่ (1) ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4
(2) มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (3) มัธยมศึกษาปีที่ 4
2) หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ ปี 2562
หลักสูตร 2 จ�ำแนกเป็น 3 วิชา 3 ระดับ ได้แก่ (1) ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5
(2) มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ (3) มัธยมศึกษาปีที่ 5
							 ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร
และมากกว่า 1 วิชา โดยในแต่ละหลักสูตร และแต่ละวิชาจะมีการประเมิน
ผลการเรียนด้วยแบบฝึกหัด แบบทดสอบ หรือกิจกรรมรายบุคคล และ
เมื่ออบรมจบแล้ว ระบบจะท�ำการประมวลผลคะแนนว่าผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดหรือไม่
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			 5.1.4 การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาการ
ค�ำนวณ และ Coding
สสวท. ร่วมกับ สพฐ. ได้จดั การอบรมครูเชิงปฏิบตั กิ ารการจัด
การเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณ และ Coding เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน
และครูผสู้ อนวิทยาการค�ำนวณ จ�ำนวน 350 โรงเรียน รวม 1,050 คน (ประกอบด้วย
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครูประถมศึกษาตอนต้น ครูประถมศึกษาตอนปลาย)
และโรงเรียนมัธยมศึกษา (ประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ครูมธั ยมศึกษา
ตอนต้น ครูมธั ยมศึกษาตอนปลาย) ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐาน
การเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั วิทยาการค�ำนวณ และสามารถจัดการเรียนรูท้ สี่ อดคล้อง
กับตัวชีว้ ดั ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีระยะเวลาด�ำเนินการ
3 วัน และก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าอบรม ดังนี้
1) โรงเรียนใช้สอื่ การเรียนรูท้ มี่ คี วามสอดคล้องกับเนือ้ หาวิชา
วิทยาการค�ำนวณที่พัฒนาโดย สสวท.
2) โรงเรี ย นที่ เ คยส่ ง ครู แ ละผู ้ เ รี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า น
วิทยาการค�ำนวณ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ เช่น การอบรม
ครู การเข้ า ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น
การประกวดหรือแข่งขัน เป็นต้น
3) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมีความมุ่งมั่นพัฒนาวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถเข้ารับการอบรม
ตลอดหลักสูตร
4) ครูผรู้ บั ผิดชอบสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณสามารถเข้ารับ
การอบรมตลอดหลักสูตรและหลังการอบรมต้องกลับไปสอนวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณในภาคเรียนที่ 2/2562
การด�ำเนินโครงการอบรมดังกล่าวท�ำให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา
และครูได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวิธี
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การจั ด การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาการค� ำ นวณ ท� ำ ให้ ค รู ผู ้ ส อนวิ ท ยาการค� ำ นวณ
มีความพร้อม และจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาการค�ำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1.5 โครงการฝึกอบรมสาระเทคโนโลยี (วิทยาการค�ำนวณ
และการออกแบบและเทคโนโลยี) ให้แก่ครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน
สสวท. ได้ ด� ำ เนิ น โครงการฝึ ก อบรมสาระเทคโนโลยี
(วิทยาการค�ำนวณ และการออกแบบและเทคโนโลยี) ให้แก่ครูโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการหลักการพัฒนาครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการ
พระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ พัฒนา
ครูของโรงเรียนโครงการพระราชด�ำริ ฯ ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้
กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการค�ำนวณ) สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
กระบวนการสืบเสาะหาความรูท้ างวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิด และมีเจตคติ
ทีด่ ตี อ่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายการอบรม
ครู รุน่ ละ 420 คน จ�ำนวน 3 รุน่ ประมาณ 1,260 คน เนือ้ หาการอบรมแบ่งเป็น
3 ส่วน ดังนี้
1) ทบทวนมาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละตั ว ชี้ วั ด กลุ ่ ม สาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี และ
วิทยาการค�ำนวณ) สาระเทคโนโลยีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานสาระที่ 4
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งประกาศใช้
ในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้
และตั ว ชี้ วั ด ใหม่ จึ ง ต้ อ งทบทวนและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการเรี ย นรู ้ แ ละ
ตัวชี้วัดใหม่ รวมทั้งการปรับตารางเรียนในแต่ละชั้นให้มีความสอดคล้องกัน
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2) อบรมเนื้อหาสาระ กระบวนการคิด และกระบวนการจัด
การเรียนการสอน อบรมเนือ้ หาของสาระเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 มาตรฐาน
การเรียนรู้ ได้แก่ การออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology)
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 และวิทยาการค�ำนวณ
(Computing Science) จัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น เพื่อให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจแนวคิด เป้าหมายของสาระวิชา และแนวทางการจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสม เพื่อน�ำไปจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
3) การวั ด และประเมิ น ผล แนะน� ำ แนวทางการวั ด และ
ประเมินผลที่เหมาะสม ซึ่งจะใช้ทั้งวิธีวัดความรู้ด้วยการสอบข้อเขียน และ
การประเมินตามสภาพจริง
การจัดอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่
1) รุ่นที่ 1 ปี 2561 อบรมครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 420 คน
2) รุ่นที่ 2 ปี 2562 อบรมครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 420 คน
3) รุ่นที่ 3 ปี 2563 อบรมครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 420 คน
นอกจากนี้ ในปี 2563 สสวท.และ สพฐ. ได้ร่วมด�ำเนินการ
จัดอบรมให้แก่ผบู้ ริหารสถานศึกษาและครูมากขึน้ โดยมีเป้าหมายการอบรม
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ�ำนวน 25,000 คน เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับ
การพัฒนา มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เข้าใจหลักสูตร Coding และน�ำไปสู่
การถ่ายทอดไปยังผู้เรียน ให้ครูเป็นผู้อ�ำนวยการสอน ผู้สร้างบรรยากาศ
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สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ ได้เรียนตาม
ความต้องการ ครูที่ได้รับการอบรมจะทราบถึงหลักการจัดการเรียนการสอน
โดย Coding และเทคนิควิธีการสอนที่แตกต่างกัน ภายใต้การจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ โดยในการอบรมวิทยากรจะมีเทคนิคถ่ายทอดให้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ เกิดแนวคิดและได้แนวทางน�ำไป
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในแต่ละพื้นที่
5.2 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ให้ความส�ำคัญ
กับการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและนวัตกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการสอนวิทยาการค�ำนวณ
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สร้างกระบวนการคิด เช่น การคิดเชิงตรรกะ
การคิดเชิงค�ำนวณ การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
ซึ่งกระบวนการคิดดังกล่าวเป็นสิ่งส�ำคัญที่ผู้เรียนทุกคนควรได้รับการปลูกฝัง
สพฐ. จึงได้ด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.2.1 การอบรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค�ำนวณในโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สพฐ. มีนโยบายให้ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งจัดอบรมวิทยาการ
ค�ำนวณให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล จ�ำนวน 8,224
โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ
สามารถน�ำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ
ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักสูตรอยู่ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อปลูกฝัง
ให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเชิงค�ำนวณ วางแผนการท�ำงาน
อย่างเป็นระบบ เป็นขัน้ ตอน และรูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู้
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และช่วยแก้ปัญหาการท�ำงานในชีวิตประจ�ำวันได้ เป็นไปตามมาตรฐานและ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก� ำ หนดไว้ ซึ่ ง มี รู ป แบบการจั ด อบรม ได้ แ ก่ รั บ ฟั ง การบรรยาย
ชมการสาธิ ต และฝึ ก ปฏิบัติจ ริง โดยมีเนื้อหาการอบรม เช่ น หลั ก สู ตร
วิ ท ยาการค� ำ นวณ การสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณด้ ว ยรู ป แบบที่ ไ ม่ ต ้ อ งใช้
คอมพิวเตอร์ การสอนวิทยาการค�ำนวณโดยใช้โปรแกรม Scratch การสอน
วิทยาการค�ำนวณโดยใช้บอร์ด KidBright และการสอนวิทยาการค�ำนวณ
โดยใช้บอร์ด Microbit เป็นต้น
				5.2.2 การจัดการเรียนรูร้ ายวิชาเพิม่ เติมทีส่ อดคล้องกับการเรียน
การสอนวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณ คื อ รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม หุ ่ น ยนต์ บั ง คั บ มื อ
โดยให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาออกแบบชิ้นงาน
โดยประกอบเป็นหุ่นยนต์ หรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้งานต่าง ๆ และจัดให้มีการ
แข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ครูผู้สอน นักเรียน
ที่สนใจได้ พัฒ นาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ น ส� ำ คั ญ ด้ วยหุ ่ น ยนต์
และโครงงานหุ่นยนต์ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นให้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการน�ำสื่อหุ่นยนต์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และทั ก ษะความสามารถด้ า นการพั ฒ นาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ควบคุ ม หุ ่ น ยนต์ พร้ อ มทั้ ง ค้ น หาเด็ ก เก่ ง ด้ า นการเรี ย นรู ้ พั ฒ นาหุ ่ น ยนต์
เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยการแข่งขัน
จะแบ่ ง ออกเป็ น 4 ระดั บ คื อ ระดั บ ประถมศึ ก ษา ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนต้น (ขยายโอกาส) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
		 5.2.3 จัดอบรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding
at School) ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่ ง ชาติ (สวทช.) เพื่อพัฒนาครูให้สามารถน�ำความรู้ไปพัฒนาและ
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จัดการเรียนการสอน Coding ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2562 เป็นการ
พัฒนาก�ำลังคนด้านการเขียนโปรแกรมมิง่ ในโรงเรียน ยกระดับความสามารถ
ของเด็ ก ไทยสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ และสร้ า งบุ ค ลากรด้ า นการศึ ก ษาให้ มี
ความเชีย่ วชาญในการสอนตามแนว STEM Education จ�ำนวน 900 โรงเรียน
(โรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบล 450 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีความพร้อม
450 โรงเรียน) โดยผูเ้ ข้าอบรมประกอบด้วยครูวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ สพฐ. และ สวทช. ยังได้รว่ มกันจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเพื่ อ การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณด้ ว ย
IoT (IoT ในวิทยาการค�ำนวณ เป็นศาสตร์การเขียนและพัฒนา Coding
ร่ ว มกั บ การสร้ า งสรรค์ ท างฮาร์ ด แวร์ ให้ จิ น ตนาการออกมาเป็ น รู ป ธรรม
โดยการบูรณาการแบบสะเต็ม) และการเข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบ
ทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) ส�ำหรับครูระดับมัธยมศึกษาเพื่อให้ครู
เข้าใจแนวคิดการบูรณาการความรู้เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ต่อยอด IoT เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และสามารถที่จะ
ขยายผลไปยังโรงเรียน ในการน�ำแนวคิดไปจัดการศึกษา และการน�ำไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างโครงงานได้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษา จากโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
			 5.2.4 จัดอบรมวิทยากรแกนน�ำ จ�ำนวน 150 คน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นวิทยากรในการขยายผลการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding จ�ำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 1,500 คน รวม 4,500 คน ซึ่งการอบรม
จะแบ่งครูตามระดับชัน้ ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษา
ตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding

54 เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

5.3 ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy Promotion
Agency : DEPA หรือดีป้า)
			 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คม นั บ เป็ น “องค์ ก รน� ำ ในการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาประเทศไทย
สู่เศรษฐกิจดิจิทัล” มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิด
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และความมั่นคงของประเทศ
การด�ำเนินงานส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน Coding
ในปี 2561 - 2562 ดีป้าได้ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญให้กับ
ประเทศ เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั พ.ศ. 2561 - 2564 (ส�ำนักงานส่งสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ,
2560) และนับว่าประสบความส�ำเร็จตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายในการ
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ได้อย่างต่อเนือ่ งเป็นรูปธรรม ทัง้ ในด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และการพัฒนาคน
ให้เข้าถึงและรู้เท่าทันการใช้ประโยชน์ของดิจิทัล ผ่านการพัฒนาก�ำลังคน
และการเพิ่มศักยภาพบุคลากรของประเทศด้วยโครงการ Coding Thailand
เพือ่ เป้าหมายในการขับเคลือ่ นดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมให้มคี วามส�ำเร็จ
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั เป้าหมายระยะ 4 ปีของหน่วยงาน
โดยมีตัวชี้วัดที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับ Coding เป็น 1 ใน 13 ตัวชี้วัด คือ การพัฒนา
เยาวชนให้ มี ทั ก ษะ Coding จ� ำ นวน 100,000 คน จ� ำ แนกเป็ น รายปี
ตั้งแต่ปี 2561 - 2564 ดังนี้ ปี 2561 จ�ำนวน 13,000 คน ปี 2562 จ�ำนวน
17,000 คน ปี 2563 จ�ำนวน 25,000 คน และปี 2564 จ�ำนวน 45,000 คน
ตามล�ำดับ โดยดีปา้ ได้ดำ� เนินโครงการต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาการค�ำนวณ
Coding ดังนี้
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				5.3.1 โครงการแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ระดับประเทศ (Coding Thailand) ดีป้าด�ำเนินโครงการ
Coding Thailand โดยพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ เพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงฝึก
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ต่อยอดความคิดเป็นนวัตกรรมดิจทิ ลั อันเป็น
รากฐานส�ำคัญในการพัฒนาก�ำลังคนด้านดิจิทัล เพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศ
ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดย
ร่วมมือกับ Code.org ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก�ำไรที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียน
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้าถึงหลักสูตรการเรียนรู้ได้โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และเป็นผู้น�ำในด้านการเรียนการสอนวิทยาการคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมี
ผู้เรียนกว่า 25 ล้านคน และครูจ�ำนวนประมาณ 800,000 คน จากกว่า 180
ประเทศทั่วโลกลงทะเบียนเพื่อร่วมเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม  และนับเป็นแหล่ง
เรียนรูว้ ทิ ยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ชนั้ น�ำของโลก โดยด�ำเนินการ
พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ ไมโครซอฟต์ ซิสโก้ กูเกิ้ล และอักษร
เอ็ดดูเคชัน่ ฯลฯ พัฒนาแพลตฟอร์ม Codingthailand.org ให้มเี นือ้ หาการเรียนรู้
ที่เหมาะกับบริบทการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
ส่งเสริมความสนใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน และช่วยพัฒนา
ทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
ทักษะทีจ่ ำ� เป็นและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจทิ ลั
ในระดับสูง ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาก�ำลังคนด้านดิจิทัล
ให้พร้อมเข้าสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ดังนัน้ Codingthailand.org จึงเป็นเสมือนชุมชนการเรียนรูอ้ อนไลน์ทสี่ ามารถ
เรียนรูไ้ ด้ทกุ ทีท่ กุ เวลา โดยผสมผสานระหว่างความรูแ้ ละสือ่ เพือ่ ความบันเทิง
เพื่ อ เป็ น การกระตุ ้ น ให้ ผู ้ เ รี ย นเกิ ด ความสนใจบทเรี ย นโดยไม่ เ บื่ อ หน่ า ย
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ด้วยการสร้างเนื้อหาของบทเรียนทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงทฤษฎีให้กับผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษา นอกจากนัน้ ยังสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือการเรียนการสอน
ทีค่ รูอาจารย์สามารถน�ำวิชาการเขียนโปรแกรมผนวกเข้าไปรวมไว้ในหลักสูตร
เพือ่ ให้นำ� ความรูด้ า้ นวิทยาการคอมพิวเตอร์สนู่ กั เรียนจ�ำนวนมาก ผ่านบทเรียน
แบบง่าย ๆ ในช่องทางต่าง ๆ ทัง้ ผ่านเว็บไซต์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์อจั ฉริยะ
อื่น ๆ
โครงการ Coding Thaland ได้มีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ Codingthailand.org ในระยะแรก ในช่วงเดือนมิถุนายน 2561
เน้นการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านต้นแบบคนรุ่นใหม่ และ
สามารถสร้างความตระหนักในกลุ่มเป้าหมายเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ส�ำคัญผ่านต้นแบบที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้เยาวชนมีความกล้า
ที่ จ ะก้ า วสู ่ โ ลกแห่ ง ดิ จิ ทั ล ทั้ ง นี้ การจะสร้ า งเด็ ก และเยาวชนไทยให้ มี
ความคุน้ เคยกับ Coding ซึง่ จะได้รบั การปลูกฝังด้านวิชาการอย่างเดียวไม่ใช่
ค�ำตอบ โดยเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุด
ส�ำหรับ เยาวชน คื อ การเรียนรู้แ บบสาระบันเทิง (Edutainment) และ
การเล่มเกม (Gamification) ทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ความสนใจ เปิดโอกาสให้เยาวชน
น� ำ การเรี ย นรู ้ มาผนวกกั บ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ความสนุ ก การแข่ ง ขั น
ซึง่ จะท�ำให้เกิดทัง้ ความภาคภูมใิ จ ความต้องการพัฒนา และความกระตือรือร้น
ที่ จ ะเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตนเองต่ อ ไป อั น จะเป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ในการสร้ า งหั ว ใจของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เยาวชน จึงเป็นที่มาของโครงการ “สนามเด็กเล่น
ของคนชอบโค้ด” (The Coding Colosseum) โครงการ Coding Thailand
นับเป็นหนึง่ ในนวัตกรรมทางด้านนโยบายทีก่ ระทรวงดิจทิ ลั ฯ  รเิ ริม่ ด�ำเนินการ
และน�ำไปสู่การปฏิบัติ โดยหลักการส�ำคัญ คือ การเปลี่ยนห้องเรียนที่คุ้นเคย
มาเป็นห้องเรียนบนมือถือ โน๊ตบุค๊ และไอแพด ซึง่ กระทรวงดิจทิ ลั ฯ เชือ่ มัน่ ว่า
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โครงการ Coding Thailand จะกลายเป็ น ศู น ย์ ก ลางความรู ้ วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ของประเทศไทย ที่จะช่วยให้เยาวชนและประชาชนทุกคน
มีโอกาสได้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถก้าวทันเทคโนโลยี รู้เท่าทัน และ
สร้างสรรค์การใช้เทคโนโลยีได้ ทั้งยังจะเป็นหนึ่งในกลไกส�ำคัญที่จะช่วยลด
ความเหลือ่ มลาํ้ ทางสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจ ด้วยมิตใิ หม่ของการเรียนรู้
ผ่ า น Codingthailand.org เพื่ อ ช่ ว ยให้ เ กิ ด การพั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐาน
ด้านการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะ
ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิตและในการท�ำงานทุกอาชีพ ทั้งยังสามารถต่อยอด
ไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูงต่อไป
รูปแบบการเรียนรู้ผ่าน Codingthailand.org ครอบคลุม
ทั้งการเรียนรู้แบบทางการและไม่เป็นทางการ โดยเน้นเนื้อหาของบทเรียน
Coding ให้เข้ากับบริบทการศึกษาในชั้นเรียนระดับต่าง ๆ ควบคู่กับการท�ำ
กิจกรรมสนุกสนานเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียน อีกทั้งยังมี
กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมทีม่ งุ่ พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ตลอดจนทักษะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงต่อยอด
การเรียนรูด้ า้ น Coding เพือ่ ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยสามารถเรียนรู้
ได้ ตั้ ง แต่ รู ป แบบ Unplugged หรื อ การเรี ย นรู ้ ที่ ไ ม่ ต ้ อ งใช้ ค อมพิ ว เตอร์
ซึ่งเหมาะกับเด็กปฐมวัย แต่เรียนรู้ด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม ที่ส�ำคัญ
ยังมีแผนการจัดแข่งขัน Coding Thailand Tournament ทีจ่ ะสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ Coding ให้เข้ากับวิถีชีวิตของเยาวชนไทยในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็น
การปฏิวัติรูปแบบการเรียนรู้ด้านดิจิทัลของเยาวชนไทยอย่างแท้จริง ทั้งนี้
โรงเรียนต้นแบบห้องเรียนออนไลน์ที่น�ำแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Codingthailand.org
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน Coding ได้ประสบผลส�ำเร็จ เช่น โรงเรียนมีชยั
โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
เป็นต้น
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				 ดีป้าก�ำหนดเป้าหมายว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ Codingthailand.org จะสามารถเข้าถึงเยาวชนได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ
ภายใน 3 ปีหลังจากการเปิดตัว และจะกลายเป็นโลกของการศึกษาแบบใหม่
ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทั้งยังจะช่วยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการเรียนรู้
ที่ไม่รู้จบ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกช่องทาง จะเกิดรูปแบบการศึกษา
ที่ขนานไปกับวัฒนธรรมในมิติของบุคคล คือ เยาวชน และในมิติของสังคม
คือ ครอบครัว ซึ่งจะได้เห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ท่ีเปลี่ยนไปจาก
การเรียนแบบเดิม ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญที่ดีป้าเชื่อมั่นว่า
เยาวชนไทยที่เป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศจะได้รับการพัฒนา ทั้งในเชิง
ความรู้ ความสามารถ และเกิดการแข่งขันได้บนพื้นฐานของความสุขร่วมกับ
ครอบครัวและสังคมไทย
5.3.2 โครงการ The Coding Colosseum เป็นแพลตฟอร์ม
การเรี ย นรู ้ แ รกของประเทศไทยที่ มุ ่ ง สู ่ ค วามเป็ น นั ก พั ฒ นาชุ ด ค� ำ สั่ ง ทาง
คอมพิวเตอร์ โดยจะมีการพัฒนาเกมหมูป่าเป็นเกมน�ำร่อง เพื่อเป็นสื่อ
การเรียนรู้ด้วยความบันเทิง (Edutainment) ส�ำหรับผู้เรียนหรือผู้ที่ไม่มี
พื้ น ฐานการเขี ย นค� ำ สั่ ง ทางคอมพิ ว เตอร์ ให้ ไ ด้ มี โ อกาสเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก
เขียนโค้ดค�ำสั่ง รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้นักพัฒนาเกมอิสระสามารถพัฒนา
เกมการเรี ย นรู ้ ใ นรู ป แบบอื่ น มาเผยแพร่ ใ นแพลตฟอร์ ม นี้ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ส�ำหรับการถามตอบ แบ่งปันองค์ความรู้ และศึกษา
รู ป แบบชุ ด ค� ำ สั่ ง ที่ มี ผู ้ พั ฒ นาไว้ เพื่ อ เป็ น แรงผลั ก ดั น ประเทศสู ่ ก ารเป็ น
ประเทศไทย 4.0 เป็นพืน้ ฐานของความเข้าใจกระบวนการคิด และการสือ่ สาร
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาอื่น ๆ รวมถึงความเข้าใจ
ด้านอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง วิทยาการหุ่นยนต์ การเรียนรู้ของเครื่องจักร
และปัญญาประดิษฐ์
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5.3.3  โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding ผ่านพืน้ ที่
พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (DEPA Young Maker Space Development)
ดีป้าพัฒนาต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ Codingthailand.org โดย
ร่วมกับภาคเอกชน / สตาร์ทอัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ed-Tech ในรูปแบบ
Public - Private - Partnership (PPP) ด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในโรงเรียนน�ำร่อง 200 โรงทั่วประเทศให้มีพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล
พร้ อ มพั ฒ นาทั ก ษะครู แ ละศึ ก ษานิ เ ทศก์ ร วม 272 คน มี ก ารต่ อ ยอด
การเรียนรูแ้ ละสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ผ่านการประกวดโครงงานนักเรียน
เพื่อส่งเสริมทักษะนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ รวมทั้งการสร้างครู Coding จ�ำนวน
3,400 คน จาก 2,000 โรงทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อความรู้แก่นักเรียนไม่น้อยกว่า
210,000 คน โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละภูมภิ าค ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาในภาคตะวั น ออก สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้า คุณทหารลาดกระบังในภาคกลาง และมหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ในภาคใต้
โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding ผ่านพื้นที่
พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (DEPA Young Maker Space
Development) ให้มีความพร้อมเป็นแหล่งศึกษา แบ่งปันความรู้ และพัฒนา
นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล (2) เพื่ อ พั ฒ นาศึ ก ษานิ เ ทศก์ ที่ รั บ ผิ ด ชอบการนิ เ ทศ
สาระวิทยาการค�ำนวณให้มีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Coding และนิเทศติดตามการด�ำเนินงาน
ของโรงเรี ย นต้ น แบบพื้ น ที่ พั ฒ นานั ก ประดิ ษ ฐ์ ดิ จิ ทั ล (DEPA Young
Maker Space Development) (3) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการค�ำนวณ
ของโรงเรี ย นต้ น แบบ ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในการออกแบบกิ จ กรรม

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding

60 เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Coding ให้กับนักเรียน โดยสื่อและอุปกรณ์
ในพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (DEPA Young Maker Space Development)
และ (4) เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ Coding และความรู้ดิจิทัล
พื้นฐาน อันจะเป็นรากฐานที่ท�ำให้เกิดระบบนิเวศด้านการศึกษาที่ยั่งยืนและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
5.4 ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง
บนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการน�ำความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถด�ำเนินงาน
ได้ดีและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สวทช.ด�ำเนินงานโดยผ่านการท�ำงานร่วมกัน
ของศูนย์ 5 ศูนย์ ได้แก่ (1) ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
(BIOTEC) (2) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) (3) ศูนย์
เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) (4) ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) และ (5) ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
(ENTEC)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National
Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค)
เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งของ สวทช. นับเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีขั้นสูง เปรียบเสมือน “เครื่องจักรส�ำคัญในการสร้างฐานราก
ทางเทคโนโลยีให้ประเทศ” รวมถึงเตรียมความพร้อมงานวิจัยเทคโนโลยี
แห่ ง อนาคต โดยร่ ว มกั บ พั น ธมิ ต รผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ระบบนิ เ วศของการใช้
เทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพื่อให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เสมือนกับการเป็นสาธารณูปโภค
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ทีส่ ง่ ให้ประชาชนทุกคน เนคเทคเป็นองค์กรวิจยั ทีด่ ำ� เนินการร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตรในสาขาเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพือ่ สร้างผลงาน
ที่เป็นเลิศและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สวทช. และเนคเทค มีการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับวิทยาการค�ำนวณ
Coding ดังนี้
				5.4.1 การพัฒนาบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อเป็น
เครื่องมือการเรียนการสดอน Coding และ IoT เนคเทคให้ความส�ำคัญ
กับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส่งเสริมความคิดเชิงระบบ การคิดเชิง
วิเคราะห์และคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นระบบการคิดที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น
ที่ต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนโดยเฉพาะในช่วงวัยเรียน ซึ่งกระบวนการสร้าง
ให้เกิดการคิดดังกล่าว ไม่สามารถท�ำได้อย่างตรงไปตรงมาผ่านการสอน
ทางทฤษฎี เนื่ อ งจากเป็ น กระบวนการคิ ด แต่ ส ามารถท� ำ ให้ เ กิ ด ขึ้ น ได้
โดยการออกแบบเครื่องมือและบทเรียนที่เหมาะสม เนคเทคจึงได้พัฒนา
บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียน Coding และ  IoT ขึ้น
โดย KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัวที่มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนา
เป็นระบบอัตโนมัติต่าง ๆ และควบคุมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
บอร์ดสมองกลหรือ KidBright ก่อตัวเป็นกระแสที่น่าสนใจ
ส�ำ หรั บ การขั บ เคลื่อนประเทศไปสู่ป ระเทศไทย 4.0 จากการขั บเคลื่ อ น
เมื อ งนั ก พั ฒ นา (Maker Nation) ที่ ก ่ อ ตั ว ขึ้ น จากนโยบายการพั ฒ นา
ประเทศไทยด้ า นเศรษฐกิ จ ใหม่ ไ ปพร้ อ มกั บ การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม พยายาม
พึ่งพาและลดการน�ำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ รวมไปถึงการส่งออก
สิ น ค้ า เทคโนโลยี ที่ ผ ลิ ต โดยคนไทยส่ ง ไปตลาดโลก เพื่ อ เป็ น กลไก
ในการขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยไปสู ่ ป ระเทศไทย 4.0 และ KidBright
เป็นเครื่องมือหนึ่งของการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM Education)
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ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนาทักษะของผู้เรียนด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และด้วยความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนพื้นฐาน
การเรี ย นการสอนของประเทศไทยในด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษา โดยการสร้ า ง
เครื่ อ งมื อ และกระบวนการเรี ย นรู ้ แ บบใหม่ ที่ จ ะพั ฒ นาเยาวชนไทยไปสู ่
อุตสาหกรรม หรือวิถีชีวิตที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วย
จุ ด เริ่ ม ต้ น แรกของ KidBright เกิ ด ขึ้ น ในเดื อ นมี น าคม
2559 จากนั ก วิ จั ย ของศู น ย์ เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์
แห่งชาติ (เนคเทค) 2 คน ที่ได้เห็นข่าวจาก BBC ว่าประเทศอังกฤษสนับสนุน
งบประมาณในการผลิตไมโครบิต จ�ำนวน 1 ล้านบอร์ด แจกให้กับผู้เรียน
อายุประมาณ 11 -12 ปีทั่ว ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ ผู ้ เรี ย นฝึ ก การเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จึงคิดว่าเด็กไทยควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็ก
ในประเทศอังกฤษ ประกอบกับทัง้ สองคนมีความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับสมองกล
ฝังตัวอยู่แล้ว สามารถพัฒนาบอร์ดลักษณะเดียวกับไมโครบิตได้ จึงได้ขอ
งบประมาณภายในเนคเทคท�ำบอร์ดรุ่นแรกจ�ำนวนหนึ่ง และน�ำมาทดสอบ
ใช้งานกับผู้เรียนอายุระหว่าง 7 - 13 ปี เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ต่อมาเนคเทค
ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หรือโครงการ
บัวหลวงเพื่อ KidBright ในการผลิตบอร์ดจ�ำนวน 500 บอร์ด และน�ำไป
ทดสอบใช้ ง านกั บ โรงเรี ย นน� ำ ร่ อ ง เช่ น โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย
นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงเรียนชิดใจชื่น ปราจีนบุรี
โรงเรี ย นบ้ า นนา นครนายก โรงเรี ย นสามโคก ปทุ ม ธานี และโรงเรี ย น
ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
				5.4.2 จัดอบรมวิธีการใช้งาน KidBright และกิจกรรมการ
ประกวดโครงงาน นอกเหนือจากการส่งมอบบอร์ดให้กับโรงเรียนน�ำร่อง
แล้ว เนคเทคได้จัดอบรมวิธีการใช้งาน KidBright และกิจกรรมการประกวด
โครงงาน อาทิ (1) อบรมการใช้งานให้ครูที่สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
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น�ำร่อง (2) จัดกิจกรรมให้นักเรียนส่งโครงการเข้าประกวดโดยจัดท�ำข้อเสนอ
โครงงานให้พิจารณา คัดเลือกโครงงานจ�ำนวน 10 โครงการจาก 77 โครงงาน
และน�ำนักเรียนเข้ารับการอบรมเพิ่มเติม จัดให้มีเวทีการประกวดโครงการ
เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บอร์ดสมองกล KidBright
เพิ่มมากขึ้น โดยเนคเทค-สวทช. ได้จัดท�ำโครงการ “สื่อการสอนโปรแกรมมิ่ง
ในโรงเรียน” (Coding at School Powered by KidBright) หลังจากพิธีการ
เปิดตัวโครงการ Coding at School โดยใช้บอร์ด KidBright ในการน�ำร่อง
เพื่อให้เด็กไทยกว่าล้านคนได้มีโอกาสเข้าถึงการเขียนโปรแกรมและอุปกรณ์
IoT (Internet of Things) เพื่อสร้างแพลตฟอร์มให้เยาวชนไทยได้มีโอกาส
เรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม และอุปกรณ์
IoT โดยผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละฝ่ายได้นำ� ประสบการณ์ดา้ นทีต่ วั เองถนัดมาช่วยกัน
พัฒนา KidBright และได้น�ำมาทดลองใช้ฝึกหัดให้กับนักเรียนตลอดปี 2560
ท�ำให้สามารถน�ำข้อเสนอแนะและปัญหาที่พบจริงกับโรงเรียนมาพัฒนา
ให้เป็นเวอร์ชนั่ ใหม่ทสี่ มบูรณ์มากขึน้ สร้างความมัน่ ใจได้วา่ ทุกกระบวนการเรียนรู้
จะท�ำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้แบบ STEM เพื่อยกระดับผู้เรียนให้สามารถคิดและจิตนาการ
สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้
ในช่วงเวลาต่อมา เนคเทคประกาศให้บอร์ด KidBright
เป็น Open source และ Hardware ท�ำให้เป็นที่รู้จักของนักประดิษฐ์ซึ่งท�ำให้
มีการพัฒนาเนือ้ หาการเรียนการสอนทีไ่ ม่ได้มาจากรัฐและหลักสูตรอย่างเดียว
แต่เป็นเนื้อหาที่มาจากชุมชนของ KidBright ที่กล้าคิด กล้าท�ำ  กล้าทดลอง
และเชื่อว่าชุมชนจะช่วยกันท�ำลายข้อจ�ำกัดของฮาร์ดแวร์ได้อย่างง่ายดาย
โดยมีแนวคิดว่า KidBright อาจไม่ใช่ Hardware หรือ Software หรือ Platform
ที่ดีที่สุด แต่ท�ำให้ชาวไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจว่าเป็นบอร์ดสมองกลที่เกิดขึ้น
มาจากการพัฒนาของคนไทย ผลิตโดยแรงงานไทย และใช้เพื่อเด็กไทย
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ที่ส�ำคัญ คือ สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้การเขียน
โปรแกรมและทั ก ษะที่ จ ะพั ฒ นาต่ อ ยอดมาเป็ น นั ก ประดิ ษ ฐ์ ใ นอนาคต
และนั บ เป็ น โอกาสอั น ดี ที่ จ ะได้ ส ่ ง เสริ ม ให้ ค นไทยได้ ม าร่ ว มกั น พั ฒ นา
ระบบนิ เ วศวิ ท ยาทางด้ า นเทคโนโลยี ทั้ ง บอร์ ด เสริ ม ชุ ด อุ ป กรณ์ แ ละ
บทเรียนต่าง ๆ เมื่อ KidBright จ�ำนวน 2 แสนบอร์ดได้รับการกระจายไปสู่
โรงเรียนทั่วประเทศพร้อมคู่มือการเรียนการสอน ท�ำให้โรงเรียนรัฐบาล
ทั่วประเทศกว่า 1,000 โรงได้ใช้งานพร้อมกับการเปิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
ระหว่างผู้เรียนและครู โดยทุกโรงเรียนจะต้องส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขัน
อย่างน้อยโรงเรียนละ 3 โครงงาน
				5.4.3 โครงการ Coding at School Powered by KidBright
ในปี 2561 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์) ได้ให้วิสัยทัศน์เกี่ยวกับโครงการ Coding
at School Powered by KidBright ว่าเปรียบเสมือนการขว้างหินก้อนใหญ่
ลงไปในสระ (โครงการ Big Rock) เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีพลัง
ต่อสังคมไทยในวงกว้าง ผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ คือ เด็กไทยจะเก่ง STEM
เพราะสามารถออกแบบเป็น คิดเชิงค�ำนวณ เขียนโปรแกรม และประดิษฐ์ได้
รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาทางวิศวกรรม เมื่อไปเข้าเรียนในสถาบันต่าง ๆ
เด็กไทยรุ่นนี้จะมีทักษะความช�ำนาญเทียบเท่าระดับสากลและสามารถ
พึง่ ตนเองได้ กระทรวงวิทย์ฯ ในขณะนัน้ จึงจัดงบประมาณแจกบอร์ดสมองกล
จ�ำนวนสองแสนชุดแรก เพื่อท�ำให้ KidBright เกิดความแพร่หลายและได้สื่อ
การเรียนรู้คุณภาพสูง โดยคาดว่าบอร์ดจ�ำนวนสองแสนบอร์ดที่รัฐบาล
อุดหนุนจะน�ำไปสู่การใช้งานที่คุ้มค่า เกิดการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
ในเวลาเดี ย วกั น ท� ำ ให้ เ กิ ด กลุ ่ ม ผู ้ พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ ด ้ ว ย KidBright
ที่เติบโตเป็นปึกแผ่น ท�ำให้มีการขยายตัวออกไปในวงกว้าง นอกจากนี้
เมื่อโครงการสองแสนบอร์ดส�ำเร็จ เนคเทค-สวทช. คาดว่าการท�ำบทเรียน

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

65

วิทยาศาสตร์ในหลาย ๆ ด้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะมีต�ำราและชุดทดลอง
ออกใหม่มารองรับกับเทคโนโลยีใหม่นี้ได้พอดีกับการการขยายตัวการใช้
KidBright ทีม่ กี ารจัดซือ้ จัดจ้างกันต่อไปในประเทศได้มากกว่านี้ นอกจากนัน้
ได้มีการเขียนต�ำราและคู่มือการใช้ KidBright ในระดับสูงด้วย เพราะ
ฮาร์ดแวร์บนบอร์ดมีความสามารถในระดับสูง หากเขียนโปรแกรมในระดับสูง
จะสามารถน�ำไปใช้จริงในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีความยากได้ เช่น หุ่นยนต์
สองล้อ (Balancing Robot) ที่ทรงตัวและวิ่งตามค�ำสั่งได้ด้วยสมองกล
ในบอร์ด KidBright เรียกได้ว่าจะเป็นโอกาสของนักวิจัยรวมถึงนักประดิษฐ์
ทั่ ว ประเทศที่ จ ะใช้ บ อร์ ด นี้ ไ ปสร้ า งสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ใ หม่ อ อกมาได้ ดี เ ท่ า กั บ
หรือดีกว่าบอร์ดอื่น ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้
		 5.4.4 จัดท�ำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วิทยาการค�ำนวณ โดยความร่วมมือของเนคเทคและสพฐ. เพือ่ จัดท�ำโครงการ
สือ่ การสอนโปรแกรมมิง่ ในโรงเรียนจ�ำนวน 450 โรงเรียนในปีงบประมาณ 2561
โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และได้จัดโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ
2562 โดยเพิ่มโรงเรียนในโครงการเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ�ำต�ำบลจ�ำนวน
450  โรงเรียน  ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกจากส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาให้เข้ารับ
การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาครู ผู ้ ส อน และสนั บ สนุ น บอร์ ด สมองกล
เพิ่มเติมให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกโรงเรียนละ 50 บอร์ด รวมทั้งสิ้น
22,500 บอร์ด และคู่มือการใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว “สนุก Kids สนุก Code
กับ KidBright” จ�ำนวน 9,000 เล่ม โดยจัดอบรมครูทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค
สพฐ. คาดหวังว่าครูทผี่ า่ นการอบรมจะได้นำ� ความรูไ้ ปพัฒนาและจัดการเรียน
การสอน Coding ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะยาว เตรียมพร้อม
นั ก เรี ย นสู ่ ค วามเป็ น นวั ต กร ซึ่ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น ต่ อ การพั ฒ นามู ล ค่ า เพิ่ ม
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ทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรูด้ า้ นวิจยั และนวัตกรรมในอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และมุ ่ ง สู ่ ไ ทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้
ด้านวิทยาการค�ำนวณจะถูกรวมกับสะเต็มศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ ออกแบบขัน้ ตอนวิธกี าร พัฒนาความคิด
เชิงนามธรรมและความคิดเชิงค�ำนวณในกระบวนการออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ด้วย
				5.4.5 โครงงานสิง่ ประดิษฐ์ดว้ ยบอร์ด KidBright  : Youth’s Coding
Competition (YCCK 2018) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเข้าถึง
การเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมและเพือ่ เพิม่ ศักยภาพทางด้านการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะความคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการพั ฒ นาผลงานด้ า นเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นรากฐานที่ส�ำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต เป็นเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจ
ส�ำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ คี วามสามารถด้านคอมพิวเตอร์
และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้ผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ
ที่หลากหลายซึ่งสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
5.4.6 โครงการ KidBright : Coding at School for Teacher
หรือ “KruKid Contest 2019” โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านบอร์ด KidBright
เป็นแนวทางในการสร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน
เพื่อมุ่งสู่ Digital Thailand ขยายโอกาสให้ครูและนักเรียนมีบอร์ด KidBright
ใช้ในการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์  สร้างแรงบันดาลใจให้ครูผสู้ อน
สามารถสร้ า งสื่ อ การเรี ย นการสอน และให้ ค รู เ ป็ น นั ก ค้ น คว้ า ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยสามารถประยุกต์ใช้สงิ่ ต่าง  ๆ  รอบตัวทีเ่ กิดขึน้
ในชีวติ ประจ�ำวันให้เป็นประโยชน์ โดย เนคเทค-สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร
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เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบการคิดเชิงระบบ การคิด
เชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์วา่ เป็นระบบการคิดทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
ที่จะต้องปลูกฝังให้กับเยาวชนโดยเฉพาะในช่วงวัยเรียน ผ่านการสอนทางทฤษฎี
เนื่องจากเป็นกระบวนการคิด แต่สามารถท�ำให้เกิดขึ้นได้โดยการออกแบบ
บทเรียนที่เหมาะสม เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน และ
การผนวกการเรียนรู้การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้
เชิงสร้างสรรค์โดยการ Programming ซึ่งเป็นการสร้างการคิดเชิงระบบได้
เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการท�ำงานเป็นล�ำดับขั้นตอนและเป็นเหตุเป็นผล
ผู้เรียนสามารถคิดผลงานต่าง ๆ โดยน�ำ  KidBright ไปใช้งาน ครูผู้สอนจึงมี
ความจ�ำเป็นที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น การจัดประกวด
โครงการ KidBright : Coding at School for Teacher “KruKid Contest”
เพื่ อ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคู ่ มื อ การสอนวิ ท ยาศาสตร์
ด้วยอุปกรณ์ KidBright จึงเป็นเวทีให้ครูผู้สอนมีโอกาสแสดงความสามารถ
ในการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ หมาะสมในการสอนระดั บ พื้ น ที่
และระดับสากล
				5.4.7 โครงการ KidBright : IoT Coding at Vocational Education
“R CheewaHackathon” เนคเทคได้น�ำบอร์ด KidBright มาพัฒนาและ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาน�ำไปพัฒนาเป็นโครงงานระบบอัตโนมัติ
เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม และกระตุ้นให้ผู้เรียนอาชีวศึกษามีความรู้
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ Coding และ IoT จึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาผู้เรียน
อาชีวศึกษาสูก่ ารเป็นนวัตกร KidBright : IoT Coding at Vocational Education
“R CheewaHackathon” ขึ้น การด�ำเนินงานโครงการเกิดจากความร่วมมือ
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย
เนคเทค - สวทช. และกระทรวงศึกษาธิการโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
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การอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิค ฯ
ในพื้ น ที่ EEC ในการสนั บ สนุ น สร้ า งสื่ อ การเรี ย นการสอนผ่ า นบอร์ ด
KidBright IoT และ KidBright IDE จ�ำนวน 9,000 บอร์ดให้กับวิทยาลัย
อาชีวศึกษา 180 แห่ง ซึ่งผู้เรียนอาชีวศึกษาเป็นอีกกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับ
ประโยชน์จากเครื่องมือในการเรียนโปรแกรมมิ่งดังกล่าว รวมถึงการพัฒนา
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
หรือสะเต็ม (STEM) และทักษะการเป็นนวัตกรที่มีความสามารถในการสร้าง
เครือ่ งมือและสิง่ ประดิษฐ์ตา่ ง ๆ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั อุตสาหกรรม
การผลิตและบริการ
5.4.8 โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม หรือ Fabrication
Lab (Fab Lab) ในโรงเรียน มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร
ให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยจัดให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค และจั ตุ รั ส วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ภ าค มี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ด้ า นวิ ศ วกรรม ดิ จิ ทั ล และเครื่ อ งมื อ วั ด ทางวิ ท ยาศาสตร์ เช่ น อุ ป กรณ์
KidBright รวมถึ ง พั ฒ นากิ จ กรรมส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นและครู ใ ห้ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ ฝึกทักษะด้านวิศวกรรม และสามารถน�ำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์   เทคโนโลยี (STEM) ทีไ่ ด้เรียนจากชัน้ เรียน และการศึกษาหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม มาออกแบบทดลองและสร้ า งเป็ น ชิ้ น งานได้ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
เกิดแรงบันดาลใจและสนใจที่จะมีอาชีพเป็นวิศวกรหรือนวัตกรในอนาคต
โดยมีบา้ นวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร สวทช. เป็นศูนย์กลางการอบรมครูและนักเรียน
จากทั่วประเทศ และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 10 แห่ง
ร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการจัดหาวิศวกรประจ�ำ  Fab Lab และจัดกิจกรรมให้แก่
ครูและนักเรียน ณ สถานศึกษา และจัตรุ สั วิทยาศาสตร์ภมู ภิ าคทีม่ คี วามพร้อม
และมีความสนใจจากทุกภูมิภาคจ�ำนวน 150 แห่ง และมีเป้าหมายในการ
ขยายผลการจัดท�ำโครงการนี้ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
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				 5.4.9 โครงการ Educational Platform เนคเทคได้ ด� ำ เนิ น
โครงการ Educational Platform ซึง่ ได้รวบรวมงานวิจยั เกีย่ วกับด้านการศึกษา
โดยเริ่มเปิดตัวแพลตฟอร์ม AI ส�ำหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียกว่า
“นวนุ รั ก ษ์ แ พลตฟอร์ ม ” เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสร้ า งสรรค์ ใ ห้ เ ด็ ก ได้ เ รี ย นรู ้
วัฒนธรรมในท้องถิ่น และรู้จักเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์ม
โดยจะมีการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลขณะที่เด็กสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด
กั บ คนในชุ ม ชน ท� ำ ให้ เ ด็ ก รู ้ จั ก การเขี ย นและเรี ย นรู ้ ก ารจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
เมื่ อ ข้ อ มู ล ในชุ ม ชนมี ม ากขึ้ น จะสามารถวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในท้ อ งถิ่ น
หรือชุมชนได้ โดยการใช้เครื่องมือ IT ไปช่วยสร้างเหตุการณ์หรือเรื่องราว
ที่ควรจดบันทึกไว้ได้

6. แนวทางการจัดเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
ของต่างประเทศ
ในปัจจุบันนี้ทุกประเทศทั่วโลกต่างเห็นความส�ำคัญของการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และมุง่ สูก่ ารเป็นทรัพยากรมนุษย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพในอนาคต  มคี วามสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอน
มีเหตุมีผล รู้เท่าทันสื่อดิจิทัลและสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบพลิกผัน
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและวัฒนธรรม โดยประเทศกลุม่ OECD จากการประชุมกลุม่ World
Economic Forum (WEF) ในปี 2562 ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคน
ทางความฉลาดด้านดิจิทัล (DQ : Digital Quotient)   ทั้ง OECD และ
WEF (2019 : ออนไลน์ ) ก� ำ หนดเป้ า หมายการพั ฒ นาการศึ ก ษาไว้
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อย่างชัดเจนว่า การศึกษาจะต้องพึ่งพาดิจิทัล จึงต้องให้พลเมืองมีความรู้
ความเข้าใจดิจิทัล โดย OECD ได้วางเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ดิ จิ ทั ล สู ่ ป ี 2030 เพื่ อ ก� ำ หนดแนวทางการพั ฒ นาคนให้ มี ค วามฉลาด
ทางดิจทิ ลั สามารถรองรับการท�ำงานและการด�ำรงชีวติ ในอนาคต ให้ความส�ำคัญ
ในการพั ฒ นาทั ก ษะทางด้ า นการพั ฒ นาความคิ ด และดิ จิ ทั ล ทั้ ง นี้
วิทยาการค�ำนวณและความฉลาดทางดิจิทัลเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนา
ให้เป็นพลเมืองดิจิทัล ซึ่งจะต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะ
ทางดิจิทัล เพื่อให้มีทักษะทางด้านดิจิทัลที่พร้อมใช้ส�ำหรับการด�ำรงชีวิต
อนาคต (Future Readiness) มีความพร้อมเพื่อการเป็นพลเมืองที่มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 และก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
		
การศึกษาครั้งนี้ ได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding ของต่างประเทศจ�ำนวน 6 ประเทศ รายละเอียด ดังนี้
6.1 ประเทศอังกฤษ
ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านการศึกษาอย่างมาก
มีหลายประเทศก�ำหนดให้ผู้เรียนเริ่มเรียนวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะส่งเสริมการเรียนการเขียนโปรแกรมให้กับผู้เรียน
เพราะเล็งเห็นว่าโลกอนาคตจะเป็นโลกของ IT และทุกประเทศต้องก้าว
ไปสู ่ ดิ จิ ทั ล ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ ค นต้ อ งมี ทั ก ษะด้ า นนี้
เพื่อสามารถเข้าใจโลกรอบตัวที่อุปกรณ์เกือบทุกอย่างสามารถสั่งการได้
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือเป็น IoT ที่คนยุคต่อไปต้องเข้าใจและใช้ให้เป็น
วิชาวิทยาการค�ำนวณจะเปิดโลกใหม่ให้เยาวชน เพราะด้วยบทบาทของวิชานี้
จะช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีจนิ ตนาการ และสามารถแก้ปญ
ั หาได้ ซึง่ ในปัจจุบนั
มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนวิชาวิทยาการค�ำนวณ ประเทศไทย
นับเป็นประเทศแรก ๆ ที่น�ำหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ
มาใช้ด้วยเช่นเดียวกัน
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อังกฤษเป็นประเทศแรกที่บรรจุวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding ไว้ใน
หลักสูตรระดับชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นเสริม
ทั ก ษะด้ า นการคิ ด เชิ ง ตรรกะ และแก้ ป ั ญ หาระยะยาวด้ า นตลาดงาน
สายเทคโนโลยี เ พื่ อ ให้ มี บั ณ ฑิ ต ด้ า นวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี คุ ณ ภาพ
เพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ 5 ขวบไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
		
การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ในประเทศ
อั ง กฤษ ประเทศอั ง กฤษก� ำ หนดให้ มี ก ารเรี ย นเขี ย นโปรแกรมในแต่ ล ะ
ระดับชั้น โดยเริ่มบังคับใช้เมื่อพ.ศ. 2557 ด้วยความร่วมมือของหลายองค์กร
ในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักร่วมกับ
บริษทั ไมโครซอฟท์ กูเกิล้ และสถาบัน BCS ซึง่ เป็นสถาบันชาร์เตอร์สำ� หรับ IT
แห่งสหราชอาณาจักร คณะท�ำงานด้านวิทยาการค�ำนวณในโรงเรียน รวมทั้ง
สถาบั น ด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ โดยก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม ประกาศใช้ ห ลั ก สู ต รนี้  
นายไมเคิล โกฟ เลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษ ได้ให้แนวคิด
ในการบรรจุหลักสูตรวิทยาการค�ำนวณไว้เป็นหลักสูตรแกนกลางว่าเพื่อให้
เป็นหลักสูตรใหม่ของอังกฤษที่ต้องการสอนผู้เรียนเกี่ยวกับวิทยาการค�ำนวณ
ความรู้ด้านสารสนเทศ การเขียนโปรแกรม และสอนให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์โปรแกรมใหม่ ๆ ที่เป็นของตัวเอง ไม่ใช่
แค่เพียงใช้คอมพิวเตอร์เป็น แต่รู้ถึงวิธีการท�ำให้คอมพิวเตอร์สามารถท�ำงาน
ให้ได้ ทุกฝ่ายจึงยึดแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดไว้ และร่วมกัน
ออกแบบหลักสูตรวิทยาการค�ำนวณ ให้มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย
ของเด็ก 3 ช่วงวัย ดังนี้
1) Key Stage 1 (5 - 6 ปี) เทียบเท่ากับ ป.1 - 2
ก�ำหนดให้เรียนรูอ้ ลั กอริทมึ่ ซึง่ ไม่จำ� เป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เสมอไป
ครูอาจจะอธิบายด้วยภาพหรือขัน้ ตอนของกิจวัตรประจ�ำวันในตอนเช้า เพือ่ ให้เด็ก

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding

72 เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สร้างและแก้ไขข้อบกพร่องในกิจวัตรง่าย ๆ ของตัวเอง เช่น การท�ำความสะอาด
ห้องนอน มีการพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงตรรกะ และเรียนรูก้ ารใช้อปุ กรณ์
และการออกแบบรูปแบบของคอมพิวเตอร์อย่างง่าย ๆ เช่น การจัดเก็บและกูค้ นื
ข้อมูลดิจิทัล เป็นต้น
2) Key Stage 2 (7 - 11 ปี) เทียบเท่ากับ ป.3 - 6
ผู ้ เ รี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษาที่ โ ตขึ้ น อี ก ระดั บ หนึ่ ง จะสามารถ
สร้างสรรค์และแก้ไขข้อบกพร่องของโปรแกรมทีซ่ บั ซ้อนขึน้ มีเป้าหมายเฉพาะ
มากขึ้น เข้าใจพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวแปร
ล�ำดับเหตุการณ์ การเลือก และการท�ำซ�ำ้ ของโปรแกรม มีพฒ
ั นาการของทักษะ
การคิดเชิงตรรกะมากขึน้ เรียนรูก้ ารใช้เว็บไซต์และบริการอืน่ ๆ บนอินเทอร์เน็ต
และจะมีแบบฝึกหัดมากขึ้นในการใช้อุปกรณ์ในการเก็บเพื่อวิเคราะห์และ
น�ำเสนอข้อมูล
3) Key Stage 3 (11 - 14 ปี) เทียบเท่ากับ ม.1 - 3
เมื่อผู้เรียนขึ้นชั้นมัธยมศึกษา จะเริ่มใช้ภาษาโปรแกรมสองแบบ
หรือมากกว่านั้น เพื่อสร้างโปรแกรมของตัวเอง โรงเรียนและครูมีอิสระในการ
เลือกภาษาโปรแกรมเฉพาะและเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม ผู้เรียนจะได้
เรียนตรรกะบูลีนแบบง่าย ๆ (การใช้ค�ำสั่งด้วย AND, OR และ NOT เป็นต้น)
การท�ำงานด้วยเลขฐานสอง และการท�ำงานร่วมกันระหว่างว่าฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ โดยทุกระดับการศึกษาผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการท่องโลก
อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
คู่มือผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การเรียนการสอน
Coding
ก่อนที่ประเทศอังกฤษจะมีการประกาศใช้หลักสูตรใหม่ในอดีตในปี
2557 สถาบัน BSC ได้ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองของผู้เรียน
ที่มีอายุ 5 - 18 ปี จ�ำนวน 1,020 ครอบครัว พบว่าครอบครัวร้อยละ 60
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ยังไม่รบั รูแ้ ละไม่มนั่ ใจในการเปลีย่ นแปลงของหลักสูตรดังกล่าว ซึง่ สอดคล้อง
กับการส�ำรวจของบริษทั เทคโนโลยี ซึง่ ส�ำรวจพบว่ามีครอบครัวทีย่ งั ไม่รบั รูถ้ งึ
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังกล่าวร้อยละ 64 และ 65 ตามล�ำดับ
ดังนั้น จึงได้มีการจัดท�ำคู่มือส�ำหรับผู้ปกครอง (Stuart Dredge, 2557)
เพื่อให้ข้อแนะน�ำกับผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อมรองรับหลักสูตรใหม่
ของประเทศอังกฤษ โดยได้อธิบายถึงความเป็นมาและความส�ำคัญของทักษะ
ด้านการเขียนโปรแกรม การเตรียมตัวครูให้พร้อมรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว และวิธีการส่งเสริมสนับสนุนของผู้ปกครองเพี่อเตรียมความพร้อม
ส�ำหรับอนาคตที่จะเกิดขึ้น โดยหลักสูตรใหม่จะมุ่งเน้นการเรียนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ วิธีการเรียน
Coding และวิธีการสร้างโปรแกรมด้วยตัวเอง ที่จะไม่ใช่เรียนเฉพาะการใช้
คอมพิวเตอร์ แต่เรียนวิธกี ารท�ำงานด้วยคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์
ให้เป็นประโยชน์กับการท�ำงาน โดยมีการอธิบายรายละเอียดว่าผู้เรียน
จะได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง มีวธิ กี ารพัฒนาครูเพือ่ เตรียมพร้อมรองรับหลักสูตรใหม่
อย่างไร และวิธีการส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนของผู้ปกครองในการเรียนการสอน
Coding
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอน Coding
แม้ว่ารัฐบาลอังกฤษจะทุ่มงบประมาณจ�ำนวนมาก เพื่ออบรมครูระดับ
ประถมศึกษาจ�ำนวนหลายหมืน่ คน ให้มคี วามรูด้ า้ นการเขียนโปรแกรมเพิม่ ขึน้
แต่จากการติดตามผลในกลางปี 2560 พบว่ายังไม่เป็นทีน่ า่ พอใจนัก เพราะผล
การสอบ GCSE ซึ่ ง เป็ น การทดสอบความรู ้ ค วามสามารถของเด็ ก โดย
กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ของอังกฤษ พบว่าผู้เรียนได้คะแนน
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ไม่สูงนัก ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าอาจเป็นเพราะ
หลักสูตรใหม่มวี ชิ าทีห่ ลากหลายเกินไป ซึง่ ความสับสนทีเ่ กิดขึน้ ไม่ใช่ความผิด
ของผู้เรียน นอกจากนั้น ครูผู้สอนต้องปรับตัวจากหลักสูตรเดิม เพื่อมาสอน
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ในหลักสูตรทีม่ กี ารผสมผสานของหลายวิชา ทัง้ การเขียนโปรแกรม วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ การคิดเชิงวิทยาการค�ำนวณ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล
จึงอาจต้องมีการอบรมครูเพิ่มมากขึ้น ส่วนเรื่องผลคะแนนสอบ ค�ำแนะน�ำ
เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ คือควรก�ำหนดให้มีเวลาในการเรียนวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ก่อนจะถึงปีที่มีการสอบ GCSE มากกว่าสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
6.2 สาธารณรัฐฟินแลนด์
			 ฟินแลนด์เป็นประเทศทีม่ รี ะบบการศึกษาระดับยอดเยีย่ ม ติดอันดับ 1
จากการจัดอันดับของเว็บไซต์สภาเศรษฐกิจแห่งโลก (World Economic Forum)
ในปี 2561 ฟินแลนด์เป็นประเทศแรก ๆ ในยุโรปทีบ่ รรจุวชิ าด้านการเขียนโปรแกรม
ซึ่งส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาการค�ำนวณไว้ในหลักสูตรระดับชาติ และเริ่มใช้
มาตั้งแต่ปี 2560 โดยเป็นทั้งวิชาบังคับและบูรณาการข้ามหลักสูตรในวิชาต่าง ๆ
เริ่มเรียนตั้งแต่เกรด 1 (เทียบเท่ากับ ป.1) เป็นต้นไป สามารถอธิบายการจัด
การเรียนการสอนของประเทศฟินแลนด์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการค�ำนวณได้
ดังนี้
หลักสูตรวิชาวิทยาการค�ำนวณ
ฟินแลนด์มีหลักสูตรระดับชาติที่เน้นวิชาวิทยาการค�ำนวณ โดย
ก�ำหนดให้ผเู้ รียนได้เรียนรูก้ ารเขียนโปรแกรมผ่านการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ในวิชา
งานฝี มื อ และวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เพราะหลั ก สู ต รของฟิ น แลนด์ เ น้ น ให้
ทุกวิชาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน และเพื่อบูรณาการ ICT (Information and
Communication Technology) ให้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมี
แนวทางการสอนในแต่ละชั้นแตกต่างกันในแต่ละวัย
แนวทางการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณในแต่ละระดับชัน้
1) เกรด 1  -  2  (เทียบเท่า ป.1 - ป.2)  เรียนพืน้ ฐานเรือ่ งการเขียนโปรแกรม
โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่เน้นให้ผู้เรียนฝึกแก้ปัญหาแบบเป็นขั้น
เป็นตอน เพื่อฝึกฝนตรรกะและความคิดเชิงวิเคราะห์ (Computational
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Thinking) เช่น ฝึกท�ำกิจกรรมทีม่ ดี า่ นต่าง ๆ เหมือนการเล่นเกม การต่อบล็อก
ให้เป็นโครงสร้างง่าย ๆ ให้ส�ำเร็จเป็นรูปทรงบ้านหรือหอคอย เป็นต้น
2) เกรด 3 - 6 (เทียบเท่า ป.3 - ป.6) เน้นการเขียนโปรแกรมให้เป็น
ส่วนหนึง่ ของ “ความรูเ้ ชิงขัน้ ตอนทีก่ ว้างขวาง” (wide - ranging  know - how) และ
สอนให้ผเู้ รียนรูว้ า่ เทคโนโลยีจะตอบโจทย์ได้มากแค่ไหนขึน้ อยูก่ บั การควบคุม
ของคน ในวิชางานฝีมอื   ผเู้ รียนจะได้เรียนรูว้ า่ เทคโนโลยีอตั โนมัตติ า่ ง ๆ สามารถ
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานแต่ละชิ้นได้อย่างไร ส่วนในวิชาคณิตศาสตร์
การเขียนโปรแกรมจะถูกประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ ผ่านการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในรูปแบบของกราฟฟิก เช่น การเรียนผ่านโปรแกรม scratch /
scratch.jr เป็นต้น
		 3) เกรด 7 - 9 (เทียบเท่าม.ต้น) การเขียนโปรแกรมได้รบั การเน้นให้เป็นวิชา
ทีม่ กี จิ กรรมเชือ่ มโยงเกีย่ วข้องกับวิชาอืน่ ทักษะต่าง ๆ ทีส่ ะสมมาตัง้ แต่ตน้ จะช่วยให้
ผูเ้ รียนสามารถผลิตผลงานทีเ่ กีย่ วกับดิจทิ ลั ด้วยตัวเองได้ รวมทัง้ ท�ำงานร่วมกับ
เพื่อน ๆ เพื่อสร้างผลงาน ทั้งในขั้นตอนของการออกแบบและผลิตชิ้นงาน
จุดเด่นของหลักสูตรการศึกษาในฟินแลนด์
			 ฟินแลนด์มีหลักสูตรการศึกษาที่เป็นจุดเด่น คือ การให้อิสระครูและ
เสริมทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยการให้อสิ ระและเคารพในการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค หลักสูตรภาคบังคับระดับชาติเป็นเพียงกรอบ
หรือโครงร่างแบบกว้าง ๆ โดยทีโ่ รงเรียนและครูสามารถปรับใช้รปู แบบการสอน
และแบบฝึกหัดต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ แต่ตอ้ งไม่ลมื ทีจ่ ะเสริมการฝึกอบรมทักษะ
ในการเขียนโปรแกรมให้เชี่ยวชาญขึ้นด้วย
			 โรงเรียนส่วนใหญ่ในฟินแลนด์เป็นการลงทุนโดยภาครัฐ คณะกรรมการ
ด้านกองทุนการศึกษาแห่งชาติของฟินแลนด์ จะสนับสนุนทุนในการศึกษา
หาความรู้ของครู ซึ่งรวมถึงการอบรมเรื่องความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมด้วย
เช่น มีระบบติวเตอร์ระหว่างครูดว้ ยกันเอง นัน่ คือทุก ๆ โรงเรียนจะให้ทนุ แก่ครู
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ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งและต้องการติวให้เพื่อนครูด้วยกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเร่งรัดให้ครูคนอื่น ๆ มีทักษะการสอนในเรื่องนี้ได้เร็วขึ้น
6.3 ประเทศญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียประเทศหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษา โดยสังคมญี่ปุ่น จะให้ ความส� ำ คั ญ กั บ
การศึกษาเป็นอย่างมาก ผู้เรียนจะได้รับการศึกษาใน 3 ทางเลือก ได้แก่
(1) การเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลส�ำหรับการศึกษาภาคบังคับ (2) การเรียน
ในโรงเรียนเอกชนส�ำหรับการศึกษาภาคบังคับ หรือ (3) การเรียนในโรงเรียน
เอกชนที่ ไ ม่ ไ ด้ ยึ ด มาตรฐานของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร วั ฒ นธรรม กี ฬ า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ซึ่งสามารถสรุประบบการศึกษาและ
การด�ำเนินงานปฏิรูปการศึกษาของญี่ปุ่น ได้ดังนี้
ระบบการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาของญี่ปุ่น
ระบบการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบันเป็นระบบ 6 - 3 - 3 - 4
ประกอบด้วย การศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี อุดมศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี และระดับบัณฑิต
ศึกษา มีโรงเรียนการศึกษาพิเศษส�ำหรับเด็กพิการ การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ตั้งแต่ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ประเทศญี่ปุ่นปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเตรียมสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีความเห็นว่าผลิตผลของการศึกษายังขาด
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่เป็นสากล
ไม่ยืดหยุ่น มีการแข่งขันที่รุนแรงในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ 
การเตรียมคนเข้าสู่สังคมยุคข้อมูลข่าวสารต้องให้รู้จักเลือกสรรข้อมูล และ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี จึงมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวสู่ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรการ
ที่ก�ำหนดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อปฏิรูปการศึกษา
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			 นโยบายการศึกษาด้านการเขียนโปรแกรม (Programming Education)
กระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ตระหนักถึงผลกระทบจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคที่สี่ (Fourth Industrial Revolution) ซึ่งมีตัวขับเคลื่อนหลัก
ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ
อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IoT) ส่งผลให้สภาวะทางสังคม
และเศรษฐกิจของญีป่ นุ่ เปลีย่ นแปลงไปอย่างมาก ประกอบกับการเป็นสังคม
ผู ้ สู ง อายุ การเพิ่ ม จ� ำนวนของประชากรที่ ล ดลง และการประสบปั ญ หา
การขาดแคลนแรงงานด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะลดลง
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในปี 2559 กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และ
อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นคาดการณ์ว่าในปี 2563 ญี่ปุ่นจะขาดแคลนแรงงาน
ด้ า นไอที เ ป็ น จ� ำ นวนประมาณ 369,000 คน และจะขาดแคลนเพิ่ ม ขึ้ น
เป็น 789,000 คน ในปี 2573
ในปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น ได้ประกาศให้มีการเรียน
การเขียนโปรแกรมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมีแผนจะขยาย
หลักสูตรไปยังระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2564 และต่อมาได้ประกาศ
นโยบายการเรียนการเขียนโปรแกรม (Programming Education) ให้เป็นส่วนหนึง่
ของหลักสูตรการเรียนภาคบังคับ ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้นไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะเริม่ ต้นอย่างเป็นทางการ
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ญี่ปุ่นได้มีการจัดตั้งสหพันธ์การศึกษา
แห่งอนาคต (Future Learning Consortium) ซึง่ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม
กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสือ่ สาร
และกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลัก และ
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มีโรงเรียน สถาบันการศึกษา รวมทั้งบริษัทและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ร่ ว มพิ จ ารณาวางแผน และพั ฒ นาการศึ ก ษาด้ า นการเขี ย นโปรแกรม
(Programming Education) และก�ำหนดเป็นนโยบายขึน้ โดยในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการ ฯ  ญปี่ นุ่ จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื การเรียนเขียนโปรแกรม
ระดับประถมศึกษาขึน้ เพือ่ ให้ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับแนวคิดในเรือ่ งการเรียน
การเขียนโปรแกรมและอธิบายแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาที่เข้าใจง่ายและมีค�ำศัพท์เฉพาะทางเทคนิคให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้ เพื่อเป็นการช่วยลดและแก้ปัญหาความกังวลใจของครูผู้สอนเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรม และเตรียมความพร้อมส�ำหรับการด�ำเนินการนโยบาย
การศึกษาด้านการเขียนโปรแกรม
ภายหลังจากการเผยแพร่คู่มือดังกล่าว ได้มีโรงเรียน สถานศึกษา
และคณะกรรมการด้านการศึกษาเข้าร่วมการจัดเตรียมการเรียนการเขียน
โปรแกรมเพิ่มมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น จึงได้รวบรวมข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะ จัดท�ำคู่มือฉบับที่สอง (Second Edition) ในเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 โดยได้ปรับปรุงเนือ้ หาและเพิม่ ตัวอย่างการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication Technology :
ICT) ในการจัดการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมในหลักสูตรของโรงเรียน
พร้อมทั้งจัดท�ำเว็บไซต์ศูนย์รวมการเรียนการเขียนโปรแกรมส�ำหรับโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา (Programming Education Portal for Elementary
Schools) ชื่อ https://miraino-manabi.jp ซึ่งบริหารจัดการโดยสหพันธ์
การศึกษาแห่งอนาคต เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลกรณีศึกษาและตัวอย่าง
การเรียนการสอนต่าง ๆ เกีย่ วกับการเรียนการเขียนโปรแกรม ส�ำหรับหน่วยงาน
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ส�ำหรับนโยบายการเรียนการเขียนโปรแกรมภาคบังคับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการเรียนภาษา
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Languages) หรือ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming / Coding) โดยตรง
เป็นหลัก หากแต่เป็นการปลูกฝังและพัฒนาการคิดเชิงการเขียนโปรแกรม
(Programming Thinking) ซึ่งเป็นการคิดเชิงแก้ปัญหา (Problem - based
Thinking) ที่ใช้แนวทางจากการท�ำงานของคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพือ่ ให้เกิดความสามารถในการคิด (Thinking Ability) ประกอบด้วย
การคิดเชิงตรรกะ  (Logical  Thinking) ความสามารถในการวิเคราะห์  (Analytical
Ability) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ทักษะเหล่านี้สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาต่าง ๆ  รวมทัง้ การใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และการอยูร่ ว่ ม
กับบุคคลอื่นในสังคมได้
		 ทัง้ นี้ ยังได้มกี ารจัดแบ่งคุณสมบัตแิ ละความสามารถทีจ่ ะได้จากการเรียน
การเขียนโปรแกรมและวิชาอืน่ ๆ ไว้เป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ความรูแ้ ละ
ทั ก ษะเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก รู ้ ว ่ า คอมพิ ว เตอร์ ส ามารถน� ำ มาใช้ ง าน
ในชีวิตประจ�ำวัน และมีกระบวนการที่จ�ำเป็นต่อการใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
(2) พลังในการคิด การตัดสินใจ และการแสดงออกสามารถสร้างเสริม
และสนั บ สนุ นความคิดเชิงการเขียนโปรแกรมในทุ กช่ วงของการพัฒนา
ในแต่ละระดับชั้น และ (3) ความสามารถในการเรียนรู้และความเป็นมนุษย์
เพือ่ พัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น
วิทยาการค�ำนวณ Coding กับหลักสูตรการเรียนการสอน
ปั จ จุ บั น วิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding ได้ รั บ การบรรจุ เ ป็ น
หลักสูตรวิชาบังคับในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ Grade 5
(เทียบเท่ากับป.5) โดยเริ่มเรียนตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 เนื้อหา
ของหนั ง สื อ เรี ย นประกอบด้ ว ยพื้ น ฐานความรู ้ ด ้ า นการเขี ย นโปรแกรม
ที่เข้าใจง่าย เขียนง่าย และสนุก เหมาะส�ำหรับเด็กและผู้เริ่มเขียนโปรแกรม
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โดยมีการสอนเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น เช่น การวาดรูปทรงต่าง ๆ จากการป้อน
ค�ำสั่งด้วยดิจิทัล การท�ำไฟ LED กระพริบด้วยค�ำสั่งง่าย ๆ เพื่อให้รับรู้และ
เข้าใจเรื่องเทคโนโลยี รวมทั้งให้เด็กฝึกการใช้กระบวนการคิดที่เป็นระบบ
ผ่านการลองผิดลองถูก และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม
ส�ำหรับผูเ้ รียนระดับประถมศึกษาตอนต้น จะเน้นการปลูกฝังและพัฒนาการคิด
เชิงการเขียนโปรแกรม (Programming Thinking) โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
(Unplugged) แต่ใช้อุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ เช่น บัตรค�ำ และ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจแบบง่ายที่สุดก่อน
นอกจากนั้น ญี่ปุ่นยังมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรประถมศึกษา
และมั ธ ยมศึ ก ษาด้ ว ยการเสริ ม ความเข้ ม ข้ น ของวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ด้วยการเสริมการสอน โดยสอนซ�้ำเรื่องเดิมก่อนเรียนเรื่องใหม่
มีการให้สังเกต ทดลอง และมอบหมายงานค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
ในวิชาเลขคณิต คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีการสอนวิชาสถิติเป็นวิชา
บังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทบทวนและเปลี่ยนแปลงบางเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับความรูใ้ หม่ทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อีกด้วย
ตั ว อย่ า งของการจั ด การเรี ย นการสอนการเขี ย นโปรแกรมที่ ไ ด้
ด�ำเนินการไปแล้วในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ (1) เมืองเทคะโอะ จังหวัดซากะ
ก่อนการประกาศนโยบายการศึกษาการเขียนโปรแกรม รัฐบาลท้องถิน่ ได้เริม่
การจัดการสอนการเขียนโปรแกรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาบางแห่ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จะให้ครู
ในโรงเรียนเป็นผู้สอน และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 บางแห่ง
ได้รับการสนับสนุนการสอนจากวิศวกรของบริษัทเอกชน (2) เมืองซากาอิ
จังหวัดชิบะ การปฏิรูปการศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ
โรงเรียน และบริษทั เอกชน โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้มกี ารใช้โปรแกรม Scratch
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ส�ำหรับการเรียนเขียนโปรแกรมในโรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษาทัง้ หมด
42 แห่ง เป็นต้น
การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน
ในการเตรียมความพร้อมของครูผสู้ อนเพือ่ การจัดการเรียนการสอน
ด้านการเขียนโปรแกรม ญี่ปุ่นได้มีการฝึกอบรมครูโดยสถาบันการศึกษาและ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยเปิดแห่งญี่ปุ่น (The Open University
of Japan : OUJ) เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงสภาวะแวดล้อม
ทางด้าน ICT ของโรงเรียน รวมถึงด้านความปลอดภัยของข้อมูลทางด้าน IT
กระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่น จึงได้วางนโยบายการปรับปรุงสภาวะแวดล้อม
ด้าน ICT ในโรงเรียนตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป (Policy for Improvement
of ICT Environment at Schools from 2018 Onwards) ซึ่งเป็นแผนระยะ
5 ปี ส�ำหรับปีงบประมาณ 2561 - 2565 พร้อมทั้งได้จัดท�ำคู่มือนโยบาย
ความปลอดภัยของข้อมูลทางการศึกษา (Guidelines on Educational
Information Security Policy) เพื่อช่วยให้รัฐบาลท้องถิ่นปรับปรุงและ
พัฒนานโยบายความปลอดภัยของข้อมูลส�ำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา
ในสังกัดต่อไป
6.4 สาธารณรัฐประชาชนจีน
การศึ ก ษาของสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า
มาตั้ ง แต่ ส มั ย โบราณจนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยได้ มี ก ารพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และ
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพสังคม และสภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในแต่ละสมัย รัฐบาลจีนถือว่าการศึกษาเป็นนโยบายที่ส�ำคัญที่สุด
ประการหนึ่ง รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นทุกระดับจึงได้พยายามจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้สามารถพัฒนาขึ้นไปในทุกระดับ
ทุกประเภทอย่างกว้างขวาง สามารถสรุประบบการศึกษาของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้ ดังนี้
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ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีระบบการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ โดย
กฎหมายการศึกษาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ก�ำหนดว่ารัฐบาลรับผิดชอบ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี คือ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้นและได้ สนั บ สนุนให้หน่ว ยงานของรัฐ ในทุ ก ระดั บเพิ่ มการลงทุ น
ทางด้านการศึ กษา และส่งเสริม ให้ป ระชาชนทุกสาขาอาชี พมี ส่ วนร่ วม
ในการบริหารจัดการการศึกษาในทุกช่องทางและทุกวิถที าง การศึกษายึดมัน่
ในหลักการการพัฒนาสู่ความทันสมัยเปิดสู่โลกและอนาคต มีการวางแผน
ระบบการศึกษาโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งมีกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of
Education) เป็นหน่วยงานหลักที่ส�ำคัญในการควบคุมดูแลระบบการศึกษา
รั บ ผิ ด ชอบการบั ญ ญั ติ ก ฎหมาย ก� ำ หนดนโยบาย และแผนงานด้ า น
การศึ ก ษา ดู แ ลและพั ฒ นาระบบการศึ ก ษา ปรั บ เปลี่ ย นนโยบายด้ า น
การศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ
และมีคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (State Education Commission)
เป็นผู้วางแผนการศึกษาตามนโยบายรัฐ และควบคุมคุณภาพการศึกษา
ซึง่ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการจัดการศึกษาได้อย่างทัว่ ถึง ครอบคลุม โดยให้
แต่ละมณฑลเป็นผู้รับผิดชอบโดยมีเมือง จังหวัด รับผิดชอบลดหลั่นกันไป
ส่วนรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายการศึกษาภาคบังคับส�ำหรับทุกคน
ตามทะเบียนบ้านเป็นหลัก หากผู้เรียนต้องการเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
จะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ส�ำหรับชั้นเรียนที่ไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับจะต้อง
มีการแข่งขันกันเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพโดยใช้วิธีการสอบเท่านั้น
ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อฟื้นฟูประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ก� ำ หนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารฟื ้ น ฟู ป ระเทศ
ด้ ว ยวิ ท ยาการและการศึ ก ษา และมี ก ารผลั ก ดั น การปฏิ รู ป และพั ฒ นา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายว่าการศึกษาต้องสามารถรองรับ
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การขับเคลื่อนระบบสังคมนิยมยุคใหม่ที่ผสานกับแรงงานที่มีผลิตภาพสูง
ทั้งนี้เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งและสืบทอดแนวทางการพัฒนา
ตามอุดมการณ์สังคมนิยมทั้งด้านจิตวิญญาณ แนวความคิด กายภาพและ
สุนทรียภาพอย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของระบบการศึกษาของ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยส่งเสริมการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นหัวใจ
ส�ำคัญ เพื่อบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่มีจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์และเป็น
นักปฏิบตั ทิ สี่ ามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ ๆ ในอนาคตข้างหน้า และ
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาต่าง ๆ  มอี สิ ระในการบริหารจัดการ ท�ำให้สถานศึกษา
มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและตามบริบท
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง รวมทั้งมีการปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึกด้านคุณธรรม
ควบคูก่ บั การปลูกฝังให้มคี วามเป็นชาตินยิ ม รักและเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
ท�ำทุกอย่างให้ประเทศมีความเจริญรุ่งเรือง เปิดโอกาสให้เยาวชนมีเสรีภาพ
ในการศึกษา โดยเฉพาะส่งเสริมให้เยาวชนค้นหาศักยภาพตามความสนใจ
ของตนเองทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ โดยให้ ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม
อย่างเต็มที่
รัฐบาลจีนให้ความส�ำคัญอย่างมากต่ออุดมการณ์ทางการศึกษา
ของประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งระบบการศึกษาแบบสังคมนิยมใหม่ขึ้น
เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ประชาชนในการได้รับการศึกษามากขึ้น โดยรัฐบาลจีน
ให้ความคุม้ ครองสิทธิขั้นพืน้ ฐานด้านการศึกษาของประชาชนและเร่งพัฒนา
ปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อความจ�ำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ และพร้อมรับมือกับสิ่งท้าทายจากวิทยาการและ
เทคโนโลยีของโลกที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว โดยก�ำหนดให้การพัฒนา
การศึ กษาเป็ นยุทธศาสตร์อันดับ ต้นเพื่อการขั บเคลื่ อ นระบบสั ง คมนิ ย ม
ยุคใหม่ นอกจากนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
และการก�ำหนดเป้าหมายไว้ว่า “Made in China 2025” โดยผลักดัน
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ให้หลายเมืองกลายเป็นกลุม่ เมืองน�ำร่องเพือ่ การพัฒนาและด�ำเนินตามแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาในช่วงแรก หรือภายในปี 2568 มุ่งเน้น
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการผลิตให้กับประเทศ ภายใต้แนวคิด
และหลักการของ Made in China 2025 ได้แก่ (1) การขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม (2) การผลิตที่มุ่งคุณภาพ (3) การผลิตมุ่งเน้นและพัฒนาไปสู่
การผลิตสีเขียวทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (4) การปฏิรปู โครงสร้างอุตสาหกรรม
การผลิ ต เน้ น การผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การใช้ ท รั พ ยากรและพลั ง งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปญ
ั หาเรือ่ งประสิทธิภาพสินค้าของจีน  และ (5) การพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างนวัตกรรม โดยการพัฒนาแต่ละด้าน
จะเน้นการวิจัย คิดค้น พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยด�ำเนินงาน
โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยเพื่อให้
การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง
นโยบายการศึกษาด้านวิทยาการค�ำนวณ Coding
วิทยาการค�ำนวณ Coding เป็นภาษาหรือทักษะที่ส�ำคัญของ
ผู้เรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่จีนก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลน
ครูที่มีทักษะ หรือมีครูผู้สอนที่มีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรม
แต่ก็ไม่มีประสิทธิภาพในการสอนได้ดีเท่าที่ควร ดังนั้น รัฐบาลจีนจึงให้
ความส�ำคัญกับการฝึกอบรมครูเพือ่ ให้มคี วามพร้อมในการสอนด้านวิทยาการ
ค�ำนวณและด้านการเขียนโปรแกรม โดยรัฐบาลเห็นว่าการเขียนโปรแกรม
คือหัวใจหลักของการแก้ปัญหาและส่งเสริมแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ จึงได้มี
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการค�ำนวณและ
การเขียนโปรแกรม ท�ำให้ผู้เรียนในประเทศจีนชอบการเขียนโปรแกรมและ
พยายามสร้างสิ่งต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ออกมา รวมทั้งยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่เด็กรุ่นใหม่ในอนาคต
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		 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนยังไม่ได้บรรจุให้การเขียนโปรแกรมเป็นหลักสูตร
ภาคบั ง คั บ ระดั บ ชาติ แต่ พ ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองต่ า งก็ ม องหาโรงเรี ย นเอกชน
หรือค่ายอบรมการเขียนโปรแกรมให้แก่ลกู ได้เรียนการเขียนโปรแกรมมากขึน้
โดยกระทรวงศึกษาธิการของจีนและคณะกรรมการการศึกษาแห่งกรุงปักกิ่ง
ให้ขอ้ มูลว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 200 แห่ง
มีหลักสูตรการเขียนโปรแกรมสอนในโรงเรียน และมีหลักสูตรเสริมพิเศษ
โดยคาดหวังว่าทักษะด้านการเขียนโปรแกรมจะเป็นการวางรากฐานส�ำหรับ
ชีวิตที่ดีของผู้เรียนในอนาคต และจะสามารถประยุกต์ทักษะในการเขียน
โปรแกรมไปสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ และพัฒนากรอบความคิดที่สามารถ
แก้ปัญหาได้
ตัง้ แต่ปี 2560 มณฑลเจ้อเจียงได้กำ� หนดให้วชิ าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นวิชาที่ใช้สอบเข้ามหาวิทยาลัย และทักษะการเขียนโปรแกรมเป็นทักษะ
ส�ำคัญของสาขาวิชานี้ ส่วนในปักกิง่ และเซีย่ งไฮ้พบว่าผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถ
ด้านการเขียนโปรแกรมจะมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่มีชื่อเสียง ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองยุคปัจจุบันจึงมีทัศนคติที่เปิดกว้างกว่า
พ่อแม่ผู้ปกครองรุ่นก่อน โดยเฉพาะมุมมองต่อการเรียนเขียนโปรแกรม
ปัจจุบันเด็กชาวจีนจึงมีโอกาสเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมตั้งอายุยังน้อย คือ
ตั้งแต่ระดับอนุบาล ซึ่งมีการสอนจากโรงเรียนเอกชนและบริษัทที่ท�ำธุรกิจ
ด้านการศึกษาเปิดสอนทั่วประเทศ
ในชั้นเรียนการเขียนโปรแกรม ผู้เรียนจะได้รับการสอนให้เรียนรู้
เกีย่ วกับพืน้ ฐานการเขียนโปรแกรม เช่นเดียวกับการเรียนภาษาหรือเลขคณิต
โดยใช้บอร์ดเกมในการสอนเรื่องใกล้ตัว เช่น ทิศทาง การระบุพิกัดสถานที่
ผ่านแกนตัง้ แกนนอน การสอนให้เล่น  scratch  เพือ่ เล่นเกมง่าย ๆ  และสร้างสรรค์
ผลงานตนเอง เหตุผลส�ำคัญทีร่ ฐั บาลจีนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนฝึกทักษะในเรือ่ ง
ดังกล่าว เนื่องจากรัฐบาลจีนต้องการให้คนรุ่นใหม่มีทักษะด้านการเขียน
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โปรแกรม เนื่องจากเป็นทักษะที่จ�ำเป็นในอนาคต โดยรัฐบาลจีนมีแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ใ นการเปลี่ ย นประเทศจากยุ ค อุ ต สาหกรรมโรงงานไปสู ่ ยุ ค
การสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีแผนพัฒนาชาติในการส่งเสริม
ให้มีการเรียนการสอนทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกระดับการศึกษา
โดยมีแผนระยะสั้น คือ เพื่อให้ประเทศจีนก้าวสู่การเป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรม
ภายในปี 2563 แผนระยะกลาง คือ ต้องประสบความส�ำเร็จในการค้นพบ
สิ่งใหม่ ๆ ของปัญญาประดิษฐ์ภายในปี 2568 และแผนระยะยาว คือ มุ่งไปสู่
การเป็นผู้น�ำระดับโลกด้าน AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์
ภายในปี 2573 โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และบริษทั
เอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งทุกกระทรวงต่างก็ขานรับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล
รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหนึ่งในแผนเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายดังกล่าว
คือ การปฏิรปู การศึกษาครัง้ ยิง่ ใหญ่ และการก�ำหนดหลักสูตรใหม่ทเี่ กีย่ วข้อง
ทั้ ง ทฤษฎี พื้ น ฐาน และการวิ จั ย เทคโนโลยี รวมทั้ ง การผลั ก ดั น โครงการ
ส่งเสริมนวัตกรรม และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อให้พร้อมใช้งาน
ทัว่ ประเทศภายในปี 2563 โดยเริม่ จากมหาวิทยาลัยเป็นกลุม่ แรก ซึง่ ประกอบ
ไปด้ ว ยสถาบั น การศึ ก ษาชั้ น น� ำหลายแห่ ง ของประเทศที่ เ น้ น การศึ ก ษา
ด้านปัญญาประดิษฐ์  เช่น  University of Chinese Academy of Sciences,
Tianjin University, Nankai University, Nanjing University, Jilin University
เป็นต้น
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
รัฐบาลจีนมุง่ เน้นไปทางสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เพือ่ สามารถ
เชือ่ มโยงกับศาสตร์อนื่ ๆ เช่น คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสกิ ส์ ชีววิทยา จิตวิทยา และ
สังคมศาสตร์ได้ นอกจากนี้ ยังมีการผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมจ�ำนวนมาก
ที่พร้อมเข้าสู่การเป็นผู้น�ำระดับโลกด้าน AI ไม่เพียงแต่ระบบอัลกอริทึม
ในด้านการเงิน ธนาคาร รถยนต์อัตโนมัติ เวชภัณฑ์ หรือเทคโนโลยีจดจ�ำ
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ใบหน้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงนวัตกรรม AI ด้านการเรียนรู้เชิงลึกอีกด้วย ทั้งนี้
AI ที่มีประสิทธิภาพสูงจะก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ เป็นการเพิ่มผลิตภาพ
การผลิตของจีนให้พุ่งสูงขึ้น สอดรับกับการเป็นสังคมผู้สูงอายุรวมไปถึง
การท�ำให้รัฐบาลสามารถควบคุมและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่มีเป็นจ�ำนวนมากได้อย่างตรงเป้าหมายมากขึ้น
การให้ความส�ำคัญด้านเทคโนโลยี
นอกจากรั ฐ บาลจี น จะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ผู ้ เ รี ย นด้ า นการเรี ย น
การเขียนโปรแกรมแล้ว ยังให้ความส�ำคัญในด้านเทคโนโลยี โดยได้ดำ� เนินการ
ในเรื่องส�ำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1) การผลักดันโครงการอินเทอร์เน็ตและการศึกษา เพื่อสนับสนุน
ให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษามากขึ้น และอ�ำนวยความสะดวกในการ
เข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาส�ำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลและยากจน
รวมทั้งเตรียมส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาออนไลน์เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม
ใหม่ ๆ ส�ำหรับการฝึกอบรมวิชาชีพและพัฒนาทักษะ ทั้งนี้ ได้มีการสร้าง
การมีสว่ นร่วมโดยให้ผเู้ กีย่ วข้องจัดหาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีส่ ถาบันการศึกษา
สามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะ โดยเน้นยํ้าให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศมีโอกาส
เข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพ
2) การอบรมความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-commerce)ข้ามพรมแดนแก่ผู้เรียน เนื่องจากผู้มีความสามารถด้านนี้
ก�ำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในประเทศ สาเหตุอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรม
ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศ โดยในเดือนมิถุนายน 2562 การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนได้รับการจดทะเบียนเป็นหนึ่งใน 45 วิชาเอก
เปิดใหม่ในสถานศึกษาสาขาวิชาชีพชั้นสูงหลายแห่งอย่างเป็นทางการ
โดยสถานศึกษาร่วมมือกับบริษทั e - commerce ท้องถิน่ และบริษทั นายหน้า
พิธีกรทางศุลกากรเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์
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3) การประกาศข้ อ บั ง คั บ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว่ า ด้ ว ยการ
เป็นผู้ประกอบการและการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดความรับผิดชอบของภาคส่วนต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องและขัน้ ตอนการด�ำเนินโครงการ ซึง่ เป็นไปตามโครงการนวัตกรรม
แห่งชาติที่ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 ที่เน้นยํ้าการปฏิรูประบบการฝึกอบรม
ความสามารถ การก�ำหนดรายละเอียดของเนื้อหาวิชา ระบบหลักสูตร และ
การฝึกอบรมที่เป็นรูปธรรม การจัดการโครงการจะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
การเป็นผู้ประกอบการ การฝึกอบรมนวัตกรรม และโครงการฝึกปฏิบัติ
รวมทั้งการแจกแจงมาตรฐานการเลือกหัวข้อวิจัย ทิศทางของโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษา สมาชิกกลุ่ม และทุนอุดหนุนโครงการ
4) การก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (AI) ระหว่ า งประเทศ
โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยซานตง (SDU) ของจีน และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ห นานหยาง (NTU) ของสิ ง คโปร์ ณ นครจี่ ห นาน เมื อ งเอก
ของมณฑลซานตงทางตะวั น ออกของจี น เพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ ส� ำ หรั บ การวิ จั ย
ทางวิทยาศาสตร์ การบ่มเพาะและสร้างสรรค์ความส�ำเร็จผ่านบุคลากรและ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งได้ก�ำหนด
เป้าหมายไปยังทฤษฎีพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ การดูแลสุขภาพด้วยปัญญา
ประดิษฐ์ และความอัจฉริยะข้ามสื่อ
5) การก่อสร้างเขตน�ำร่องการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เพื่อส่งเสริมการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ
รวมถึงการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ในเชิงลึก
ยิง่ ขึน้ โดยมีเป้าหมายสร้างสรรค์ตน้ แบบของการพัฒนาทางนวัตกรรมปัญญา
ประดิษฐ์รนุ่ ใหม่ และการจัดสรรแหล่งอ้างอิงแก่อตุ สาหกรรมปัญญาประดิษฐ์
ของประเทศ ซึ่งเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเขตน�ำร่องฯ จะต้องมีแหล่ง
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การศึกษาและวิทยาศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ รากฐานและโครงสร้างพื้นฐาน
ทางอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง และมาตรการสนับสนุนที่ชัดเจน
6) การประกาศมาตรฐานการวิจยั AI พร้อมเรียกร้องความร่วมมือ
กับนานาชาติ โดยหลักจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ปกั กิง่ (Beijing AI Principles)
ได้รับการเผยแพร่ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันปัญญาประดิษฐ์ปักกิ่ง
(BAAI) ได้แก่  มหาวิทยาลัยปักกิง่ มหาวิทยาลัยชิงหัว สถาบันเครือ่ งจักรอัตโนมัติ
และสถาบันเทคโนโลยีการค�ำนวณในสังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีน
รวมถึงบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งนี้ หลักจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์
ปักกิ่งระบุว่าเป้าหมายของ AI คือ การส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของสังคม
และอารยธรรมมนุษย์ รวมถึงเดินหน้าการพัฒนาธรรมชาติและสังคมมนุษย์
อย่างยัง่ ยืน AI ควรได้รบั การพัฒนาโดยยึดถือคุณค่าในฐานะมนุษย์ ค�ำนึงถึง
ความเป็นส่วนตัว เกียรติภูมิ เสรีภาพ อิสรภาพ และสิทธิของมนุษย์ ตลอดจน
ไม่ถูกน�ำไปใช้ต่อสู้หรือสร้างอันตรายต่อประชาชน
7) การเปิดตัวศูนย์วิจัยอัจฉริยะด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data
Intelligence Research Center) เพื่อผลักดันการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์
ซึ่งประสานงานโดยสถาบันปัญญาประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยชิงหัว โดย
มุ่งเน้นการยกระดับการวิจัยเชิงทฤษฎีและวิธีการค�ำนวณข้อมูลขนาดใหญ่
หรือ Big Data เป็นหลัก และยังมุ่งพัฒนาการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
ที่มีคนเป็นศูนย์กลาง โดยอาศัยการวิจัยเชิงสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์
ข้ อ มู ล วิ ท ยาศาสตร์ ก ารรั บ รู ้ และสั ง คมศาสตร์ รวมทั้ ง พั ฒ นาการวิ จั ย
ความอั จ ฉริ ย ะทางข้ อ มู ล ในเชิ ง ทฤษฎี ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการร่ ว มกั บ
อุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ และบ่มเพาะความร่วมมือระหว่างประเทศ
5.5 สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีเป็นประเทศหนึ่งในเอเซียที่ประสบความส�ำเร็จ
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเท่ า เที ย มกั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
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เมื่อพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามข้อสอบ
มาตรฐานเพื่อวัดแนวโน้มของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(Trends in International Mathematics and Science Study เรียกย่อว่า
TIMSS) ของ International Association for the Evaluation of Educational
Achievement (IEA) และผลการวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ คือ
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่าน และการแก้ไขปัญหา โดยโปรแกรม
การประเมินผู้เรียนนานาชาติ (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนั้น ยังให้
ความส�ำคัญในการพัฒนาความเป็นพลเมืองเกาหลีในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยสาธารณรัฐเกาหลีเริ่มตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหลังจากการพัฒนาเชิงปริมาณเริ่มอิ่มตัวด้วยการใช้นโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาเป็นปัจจัยสนับสนุนการปฏิรูปด้านส�ำคัญ ๆ ของประเทศ
ทั้งการเมือง การทหารและเศรษฐกิจ สามารถสรุปการจัดและการปฏิรูป
การศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีได้ ดังนี้
การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีจัดตั้งคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษา (The
Presidential Commission on Education Reform) ขึน้ ตรงต่อประธานาธิบดี
เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย และมีฝ่ายที่น�ำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม คือ กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ MEST
(The Ministry of Education, Scienceand Technology) ชื่ อ เดิ ม
ก่อนปลายศตวรรษที่ 20 คือ กระทรวงศึกษาธิการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เนื่ อ งจากต้ อ งการเน้ น การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
เพื่อเตรียมการส�ำหรับอนาคต แต่เมื่อสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง
มีการเปลี่ยนแปลง จึงมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อวางทิศทางส�ำหรับศตวรรษ
ที่ 21 สาธารณรัฐเกาหลีจึงประกาศนโยบายและแผนการศึกษา พ.ศ. 2553
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โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “การส่งเสริมการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในฐานะ
เป็นฐานส�ำหรับการสร้างประเทศสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้ว” (Promoting
education, science and technology as a building block to grow into
an advanced country) ซึ่งแสดงถึงความปรารถนาอย่างชัดเจนที่จะก้าวสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดยอาศัยการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นฐาน
นโยบายการศึกษาด้านวิทยาการค�ำนวณ Coding ของสาธารณรัฐ
เกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีจัดให้มีหลักสูตรการเขียนโปรแกรมในระดับ
ประถมศึกษา โดยมีการบังคับว่าตั้งแต่ปี 2562 ผู้เรียนทุกระดับต้องเรียน
เขียนโปรแกรม เพื่อฝึกการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ หรือ Coding เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคาดการณ์ปัญหาได้ เมื่อท�ำงาน
หรือประกอบอาชีพจะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จจากการทีม่ คี วามคิดเป็นระบบ
ในการเรียนการสอนของสาธารณรัฐเกาหลีจะได้รับนโยบายเดียวกัน คือ
การให้ความส�ำคัญกับการเรียนการสอนในคณะหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด เพื่อเป็นฐานส�ำหรับการสร้างประเทศ
สู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมควบคูก่ บั การพัฒนาความรู้ ความสามารถ เพือ่ ให้สามารถ
ออกไปประกอบอาชี พ และเตรี ย มรั บ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลก
โดยสาธารณรัฐเกาหลีได้สร้างระบบการศึกษาสมัยใหม่ และจัดหลักสูตรใหม่
ก� ำ หนดให้ มี ก ารปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมอย่ า งเป็ น ระบบและชั ด เจน
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
ตามหลั ก สู ต รแกนกลาง และให้ ผู ้ เ รี ย นได้ เ รี ย นหลั ก สู ต รเสริ ม จาก
สถานการณ์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น จริ ง มี ก ารปรั บ หลั ก สู ต รตาม
ความเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ รวมทั้ง
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มุ่งพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเป็นสังคมแห่งความรู้ สร้างสภาวะ
แวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการสร้างเว็บไซต์ระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์ที่ทุกคนสามารถเรียนได้ที่บ ้านหรื อเรียนได้ทุกสถานที่
ทุกเวลา มีการพัฒนาทักษะระบบไอทีให้กบั ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มีการจัด
ห้องเรียนประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน จัดชั้นเรียน
คุณภาพที่มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  (Smart Education) จัดการศึกษา
เพือ่ เตรียมคนเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21 ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้คนเกาหลีมคี วามรู้ ความสามารถ
มีความทันสมัย และทีส่ ำ� คัญคือมีจริยธรรม แต่ยงั คงความเป็นเลิศด้านการศึกษา
และด�ำรงมาตรฐานของระบบการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีด้วย
นอกจากนี้ แผนการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ พัฒนาคนเข้าสูศ่ ตวรรษที่ 21
ของสาธารณรัฐเกาหลี ได้จัดระบบการศึกษาที่ทันสมัยให้ทุกโรงเรียนเปลี่ยน
ระบบการเรียนไปเป็นระบบดิจิทัล ใช้ต�ำราเรียนดิจิทัลแทนต�ำราเรียนที่เป็น
กระดาษ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการสอน ท�ำให้ผู้เรียนเกิด
การอยากเรียนรู้มากขึ้น ผู้เรียนเห็นภาพปรากฏและได้ดูวีดิทัศน์ ได้เห็น
บทเรียนเสมือนจริง สามารถแก้ไขปัญหาบทเรียนได้ และสามารถค้นหาข้อมูล
ทางวิชาการได้ง่าย ช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์เป็น สามารถเลือก
ข้อมูลได้หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการศึกษาโดยสร้างระบบ
การศึกษาใหม่ เพื่อมุ่งสู่ยุคสารสนเทศและโลกาภิวัฒน์ เป้าหมายสูงสุด
ของระบบการศึกษาของเกาหลียุคใหม่ คือ ความเป็นรัฐสวิสดิการทางการศึกษา
สร้างสังคมการศึกษาแบบเปิดและตลอดชีวติ ท�ำให้ชาวเกาหลีทกุ คนสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการศึกษาได้ทกุ เวลาและทุกสถานที่ รัฐปรับโครงสร้างระบบ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและเทคนิค น�ำเยาวชนเข้าสู่ชีวิตยุคสารสนเทศ
มี เ สรี ภ าพที่ จ ะถ่ า ยโอนการเรี ย น มี ก ารส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี
ในทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตข้ามโรงเรียนหรือ
ข้ามสถาบันการศึกษาตลอดจนข้ามสาขาวิชาได้ ซึง่ ระบบการศึกษาของเกาหลี
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ยุคใหม่ให้ความส�ำคัญกับผู้เรียน จัดให้มีโรงเรียนและการศึกษาเฉพาะทาง
หลายรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
ตามความสนใจ โรงเรียนมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และอุปกรณ์
ในระบบมัลติมีเดียช่วยให้บุคคลศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัยทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาวิชาชีพในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
6.6 สาธารณรัฐสิงคโปร์
สิงคโปร์นับเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ ยืนยันได้ชัดเจนจากผลการประเมิน PISA
หรือโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติในปี 2559 ที่สิงคโปร์
ได้คะแนนสูงสุดทั้งในการวัดผลการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สามารถเอาชนะเด็กในกลุม่ อายุ 15 ปีทเี่ ข้าร่วมการประเมินผลกว่า 70 ประเทศ
ทั่วโลก โดยสามารถอธิบายการจัดการศึกษาของสิงคโปร์ในภาพรวมได้ ดังนี้
เป้าหมายด้านการศึกษาของสิงคโปร์
สิงคโปร์ก�ำหนดเป้าหมายว่าจะเป็นประเทศผู้น�ำด้านเทคโนโลยี
อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้เยาวชนสิงคโปร์ก้าวเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า “Smart
Nation” มีการก�ำหนดเป้าหมายว่าทุก ๆ ระบบในชีวิตประจ�ำวันจะขับเคลื่อน
ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล นายกรั ฐ มนตรี ลี เซี ย นลุ ง จึ ง ก� ำ หนดนโยบาย
การส่งเสริมให้เด็กได้เรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุน้อย โดยมีนโยบาย
ที่ชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนให้เด็กที่เก่งและสนใจด้านนี้ สามารถต่อยอด
ความรู้ไปได้ไกลและพัฒนาความเป็นเลิศด้านไอทีในโรงเรียนได้
สิงคโปร์ได้รับการพัฒนาให้เป็นประเทศอัจฉริยะ มีแผนแม่บท
ในเรื่อง ICT ด้านการศึกษามาตั้งแต่ปี 2540 โดยปัจจุบันด�ำเนินการมาถึง
แผนแม่บทที่ 4 เริ่มตั้งแต่ปี 2558 แผนแม่บทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัด
ท�ำพิมพ์เขียวส�ำหรับการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้พร้อมไปด้วย
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ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ แผนแม่บทที่ 4 ยังมุ่งเน้นที่การเรียนรู้และการฝึกฝน
ครูผู้สอนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ
สิงคโปร์ได้สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่ครูผู้สอนเพื่อให้เป็นมืออาชีพ
โดยพัฒนาความสามารถผ่านการใช้ดิจิทัลเข้ากับการเรียนการสอน และ
การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบตัวต่อตัว การเรียนรู้ผ่านหลักสูตรออนไลน์
และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จากการที่กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์
มุ่งเน้นการใช้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนพร้อมต่อการ
เปลี่ ย นแปลง ครู ผู ้ ส อนจึ ง เป็ น กุ ญ แจส� ำ คั ญ ในการสร้ า งการเรี ย นรู ้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ในสิงคโปร์
สิงคโปร์เน้นให้การเขียนโปรแกรมเป็นหลักสูตรพิเศษในโรงเรียน
มัธยมศึกษา และรักษามาตรฐานการศึกษาของประเทศให้ดีและยั่งยืน โดย
รัฐบาลได้วางแผนการส่งเสริมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะแห่งอนาคตในเรือ่ งการเขียนโปรแกรม
และทักษะการคิดเชิงค�ำนวณซึ่งเป็นผลดีต่อการคิดเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน
ในระยะยาว โดยในปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้มีการเรียน
การสอนวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท่ี 3
ในโรงเรียน 19 แห่งทั่วประเทศ และบรรจุเป็นวิชาหนึ่งในการสอบ O level
ซึ่งเป็นการสอบที่ส�ำคัญมากในระบบการศึกษาของสิงคโปร์ นักเรียนที่ส�ำเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาแล้วจะต้องสอบ O level เพือ่ เรียนต่อในหลักสูตร
2 ปี (Junior Colleges) ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
		 การเรี ย นการสอนวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณในสิ ง คโปร์ ยั ง ไม่ เ รี ย กว่ า
เป็นวิชาบังคับ  บทบาทของวิชานีเ้ ป็นเหมือนหลักสูตรพิเศษในโรงเรียน เช่นเดียวกับ
การเรียนดนตรีและบัลเล่ต์ นอกเหนือจากโรงเรียน 19 แห่งทีบ่ รรจุวชิ าวิทยาการ
ค�ำนวณไว้ในหลักสูตรการสอนแล้ว โอกาสที่ผู้เรียนทั่วไปจะได้เรียนวิชานี้
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อีกทางหนึง่ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมด้านสารสนเทศและการสือ่ สาร
(Infocomm) ที่ส่งเสริมให้เรียนเขียนโปรแกรม หรือการประยุกต์ความรู้
ด้านวิทยาการค�ำนวณไว้ในการสอนวิชา STEM กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์
ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของวิชาวิทยาการค�ำนวณไว้อย่างชัดเจน คือ ไม่ได้
เป็นเพียงวิชาที่เน้นการสอนเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว แต่มากกว่านั้น
คือ การสอนให้ เ ด็กมีทักษะด้า นการคิดเชิงค�ำ นวณ ซึ่ ง จะช่ วยให้ เด็ ก คิ ด
อย่างมีตรรกะและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกันวิชานี้ยังสอน
เกีย่ วกับความปลอดภัยและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูไ่ ปด้วย
การพัฒนาครูเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิทยาการค�ำนวณ
สิงคโปร์มกี ารอบรมครูเพือ่ ให้มคี วามพร้อมต่อการสอนวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการค�ำนวณจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ มาช่วยอบรมความรู้เรื่องโปรแกรมภาษาไพธอน (Python) ให้กับ
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกว่า 40 แห่งในปี 2560 และอบรมเพิ่มเติม
ให้กับครูระดับวิทยาลัยชุมชนโดยให้เหตุผลว่า เป็นเรื่องยากที่จะหาครูผู้สอน
ที่มีคุณภาพได้ในเวลาอันรวดเร็ว จึงต้องเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนก่อน
เป็นล�ำดับแรก
ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่ทักษะด้านการเขียนโปรแกรมเท่านั้นที่ทุกฝ่าย
ให้ความส�ำคัญ หนึ่งในทีมผลิตหลักสูตรวิชาวิทยาการค�ำนวณของกระทรวง
ศึกษาธิการ ยังเน้นถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมการคิดเชิงค�ำนวณให้กับ
ผู้เรียน โดยสรุปว่า “ทักษะในการคิดเชิงค�ำนวณ และการคิดอย่างมีตรรกะ
จะช่วยให้ผู้เรียนน�ำไปปรับใช้ได้กับทุกวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์”
สิงคโปร์มีการส่งเสริมการใช้ไมโครบิต ซึ่งเป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการศึกษา เรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ช่วยให้ผู้เรียนเริ่มเรียน
เขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ด้วยภาษาโปรแกรมหลากหลายเพื่อวางรากฐาน
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อนาคต นอกจากกระทรวงศึกษาธิการจะส่งเสริมเรื่องการเรียนวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณล้ว กระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของสิงคโปร์ยังทุ่มงบประมาณ
ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ โดยช่วงต้นปี 2560 รัฐบาลน�ำงบประมาณดังกล่าว
ไปจัดซื้อไมโครบิตจ�ำนวน 100,000 เครื่อง กระจายไปตามโรงเรียนต่าง ๆ
ในช่ ว งปี 2561 - 2562 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ใ นการสอนเขี ย นโปรแกรม
ขั้ น พื้ น ฐานและการแจกไมโครบิ ต ให้ ผู ้ เ รี ย นเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ อ ย่ า งหนึ่ ง
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนให้พร้อมปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
สิงคโปร์เลือกไมโครบิตเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกเขียนโปรแกรม เช่น
เดียวกับอังกฤษ อเมริกา แคนาดา เบลเยี่ยม เดนมาร์ก และอีกหลายประเทศ
ด้วยเหตุผลที่ว่าระบบนี้ราคาไม่แพงเพียงชุดละ 30 ดอลล่าร์ (ประมาณ
940 บาท) และมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง
ของ Infocomm Media Development Authority of Singapore (IMDA)
ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ บาลของสิ ง คโปร์ ที่ ดู แ ลเรื่ อ งการพั ฒ นาเทคโนโลยี
มีความเห็นว่าการแจกไมโครบิตให้แก่ผู้เรียนเป็นยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถของผูเ้ รียนให้พร้อมปรับตัวสูย่ คุ ดิจทิ ลั IMDA ได้ทำ� งานร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่กลางปี 2558 ในการน�ำร่องหลักสูตรพิเศษชื่อ
“Code for Fun” เข้าสูโ่ รงเรียน โดยเป็นการให้ความรูพ้ นื้ ฐานเรือ่ งหุน่ ยนต์ เช่น
Lego Wedo และ MoWay รวมทั้ง Arduino (เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
หรืออุปกรณ์ควบคุมขนาดเล็กที่บรรจุความสามารถที่คล้ายคลึงกับระบบ
คอมพิวเตอร์) โปรแกรมเหล่านี้ถูกน�ำไปใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น 128 แห่ง ส่งผลให้ผเู้ รียนกว่า 56,000 คน ได้รบั การอบรม
ทักษะการเขียนโปรแกรม
การส่งเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมไม่ได้มาจากภาครัฐเพียง
อย่างเดียว บริษัทชื่อดังอย่างกูเกิลได้เข้ามามีบทบาทเรื่องการสอนเขียน
โปรแกรมในสิงคโปร์ด้วย โดยอุดหนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอนเขียน
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โปรแกรมประมาณ 1 ล้านดอลล่าร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสประมาณ
3,000 คน ให้ได้เรียนเขียนโปรแกรม ซึง่ โครงการนีด้ ำ� เนินการไปจนถึงปี 2563
รัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของสิงคโปร์ ได้กล่าวถึงจุดหมาย
ปลายทางของโครงการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่ภาครัฐสนับสนุนว่า
เพื่อต้องการสร้างคนที่กระหายใคร่รู้และต้องการสร้างสรรค์งานด้วยตัวเอง
เพื่อเป็นการเตรียมตัวให้ดียิ่งขึ้นส�ำหรับโลกอนาคต ซึ่งจะเป็นโลกยุคดิจิทัล
อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ยังมีสถาบัน First Code Academy ซึ่งเป็น
สถาบันทีช่ ว่ ยส่งเสริมและเพิม่ ทักษะการเขียน Code ให้แก่เด็กตัง้ แต่อายุ 4 ปี
ขึ้นไป มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในประเทศไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์
เปิ ด หลั ก สู ต รระยะสั้ น ให้ ผู ้ ส นใจหั ด เขี ย น Code ในห้ อ งเรี ย นออนไลน์
มีการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มระดับต่าง ๆ  ได้แก่ First Code
Junior (อายุ 4 - 5 ปี) First Code Tinker (อายุ 6 - 8 ปี) First Code Explorer
(อายุ  9 - 11 ปี) First Code Creator (อายุ 12 ปีขนึ้ ไป) First Code  Entrepreneur
(อายุ 15 ปีขึ้นไป) ซึ่งผู้เรียนและครูรวมถึงผู้สอนสามารถเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด เป็นการเปิดมุมมองการเรียนรู้ของโลกการศึกษาในยุคดิจิทัล
และเปิดมุมมองการเรียนรู้ให้แก่ครูและผู้เรียนได้เขียน code รูปแบบใหม่
จากการพัฒนาของสถาบัน MIT (Massachusetts Institute of Technology)

7. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีรายงาน
การวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
การศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 พบว่าองค์ความรู้
ที่ส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 คือ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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(Science and Technology Literacy) ซึ่งนับเป็นองค์ความรู้ที่ส�ำคัญที่สุด
ทีส่ ามารถใช้เป็นฐานของการต่อยอดในด้านอืน่ ๆ ของการเรียนรู้ ไม่วา่ จะเป็น
การเรียนรู้ตามการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยพื้นฐานคือหลักของกระบวนการ
คิดและการแสวงหาความรู้ รวมทั้งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังเป็นตัว
ผลักดันและพัฒนาสังคมให้เกิดการยกระดับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพ
ของคนในสังคม หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะก�ำลังคนรองรับโลกศตวรรษที่ 21 ได้แก่
สมรรถนะการรูห้ นังสือและความสามารถในการอ่าน ความสามารถในการคิด
ค�ำนวณ ความสามารถในการแก้ปญ
ั หาภายใต้สภาพแวดล้อมทีใ่ ช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี และสมรรถนะรวม จากการศึกษาวิจัยพบว่าการพัฒนา
สมรรถนะและความสามารถในการคิ ด ค� ำ นวณ ควรต้ อ งเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ด็ ก
โดยเริ่มจากการพัฒนาสมรรถนะด้านการรู้หนังสือและความสามารถในการอ่าน
ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของสมรรถนะในการคิดค�ำนวณ และต้องส่งเสริมให้ประชาชน
มีเจตคติต่อการคิดค�ำนวณ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวต้องปลูกฝัง
ให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนเห็นความส�ำคัญในการคิดค�ำนวณ หรือปลูกฝัง
ให้เกิดความรูส้ กึ ว่าการคิดค�ำนวณมีความส�ำคัญ   และมีประโยชน์ตอ่ การเรียนรู้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การคิดค�ำนวณมีความน่าสนใจ สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
และให้ความเพลิดเพลิน จัดกิจกรรมการเรียนทีส่ ร้างแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการ
คิดค�ำนวณ โดยจัดกิจกรรมให้บคุ คลมีความรูส้ กึ ว่าตนเองประสบความส�ำเร็จ
จากการกระท�ำกิจกรรมใหม่ ๆ เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมองและหาวิธีการใหม่
เพื่อแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป ไม่ลังเลในการตัดสินใจที่ต้องใช้ความสามารถ
เกี่ยวกับการคิดค�ำนวณ และมีความพอใจที่จะเลือกการค�ำนวณที่ซับซ้อน
ด้วยความมัน่ ใจในความสามารถของตน สร้างให้เกิดความมีพลังในการเรียนรู้
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ทางการคิดค�ำนวณ มีความพยายามทีจ่ ะฝึกฝนตนเองให้บรรลุตามเป้าหมาย
ให้ความส�ำคัญกับการฝึกฝนตนเอง และพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อมี
โอกาสเหมาะสม ฝึกให้มีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้ทางการคิดค�ำนวณ
จนไม่สามารถแยกตัวเองออกจากสิ่งที่ท�ำได้ จัดประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การคิดค�ำนวณให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้   และได้รับการสนับสนุน
จากครอบครัว โดยผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการพัฒนาความสามารถทางการคิด
ค�ำนวณ มีความคาดหวังและจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้
รักษิต สุทธิพงษ์ (2560) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทาง
การศึกษากับการพัฒนาครูไทยในยุคดิจิทัล สรุปได้ว่ากระบวนทัศน์ใหม่
ทางการศึกษา คือ การใช้แนวคิดทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและได้เห็นคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ตลอดจนให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้ างสรรค์ สามารถปรับ ตัว และท�ำงานร่ว มกั น กั บผู ้ อื่ น ได้ โดยมี ทัก ษะ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการจัดการและการใช้
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นเครือ่ งมือในการเรียนรู้ เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
ได้อย่างสูงสุด การจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จะประสบความส�ำเร็จได้
ต้องอาศัยการเปลีย่ นแปลงแนวคิด รูปแบบความคิด ทฤษฎี   และวิธกี าร มาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานของครู โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เก่าไปสู่
กระบวนทัศน์ใหม่ มุ่งพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ซึ่งเป็นความท้าทายของครูในศตวรรษที่ 21 ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การผลิต
และพัฒนาครูยุคใหม่จะต้องปฏิรูปแนวคิด หรือกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของผู ้ เ รี ย นในยุ ค ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า
กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมยุคนวัตกรรม
ที่มุ่งเน้นให้คนมีความสามารถในการผลิตความรู้และสร้างนวัตกรรมมาใช้
เพื่อแก้ปัญหาของตนเองและพัฒนาประเทศได้
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Poolsawas (2559) (อ้างอิงจากภาสกร เรืองรอง และคณะ, 2561) ได้ท�ำ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกมบนโปรแกรมเชิงจินตภาพ โดยพบว่าแนวคิด
เชิงค�ำนวณอย่างเป็นระบบกลายเป็นความสามารถพื้นฐานส�ำหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 และมีการใช้โปรแกรมเชิงจินตภาพเข้ามาช่วยสร้างและปรับปรุง
ทักษะการเขียนโปรแกรม งานวิจัยนี้น�ำเสนอแนวทางการออกแบบการเรียนรู้
เพื่อวัดผลจากการใช้แนวคิดเชิงค�ำนวณอย่างเป็นระบบสรุปผลการทดลอง
ผ่านโครงงานพัฒนาเกม และแบบทดสอบก่อนหลังการเรียน ผลลัพธ์ที่ได้
คือระยะเวลาในการพัฒนาเกมที่สั้นลงและผู้เรียนมีทักษะเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรม โดยในปัจจุบัน การเขียนโค้ด มีเรื่องที่น่าสนใจที่จะ
ท�ำให้นักเรียนได้เรียนอย่างสนุกสนาน มีตัวอย่างการฝึกปฏิบัติและสร้าง
โครงงานต่าง ๆ ได้มาก นักเรียนในยุคนี้นับเป็นเด็กเยาวชนที่เกิดมาพร้อมกับ
ดิจิทัล (Digital Native) สามารถเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ได้ง่ายและเร็ว มีเครื่องมือ
ที่สนับสนุนการเรียนรู้อยู่มาก ท�ำให้สร้างวิธีการเรียนรู้ให้สมบูรณ์แบบได้
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ความคิดเป็นระบบ มีเหตุมผี ล และท�ำงานร่วมกันได้
Natali Vlatko (2558) ได้ท�ำการศึกษาเรื่องการก�ำหนดวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณไว้ในหลักสูตรการศึกษาของประเทศต่าง ๆ  พบว่าวิชาวิทยาการค�ำนวณ
ได้รับความสนใจและก�ำหนดให้เป็นวิชาที่บรรจุไว้ในหลักสูตรส�ำหรับผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 โดยขณะนี้มีหลายประเทศมีนโยบายก�ำหนดให้การเขียน
โปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา และก�ำหนดให้ผู้เรียนที่มี
อายุน้อยกว่า 5 ขวบได้รับการศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมซึ่งเป็นทักษะส�ำหรับ
อนาคต โดยในอดีตวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เคยเป็นสาขาวิชาส�ำหรับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางส�ำหรับ
หลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และส�ำหรับผู้ปกครองที่ต้องการให้
บุตรหลานมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก โดย
หลายประเทศเริ่มน�ำการเขียนโค้ดมาใช้เป็นทักษะพื้นฐานควบคู่กับการอ่าน
การเขียนและการค�ำนวณ โดยอังกฤษเป็นประเทศแรกในสหภาพยุโรปที่ก�ำหนด
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ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ส�ำหรับเด็กทุกคนที่มีอายุระหว่าง 5 - 16 ปี
โดยใช้อายุเป็นเกณฑ์กำ� หนดการเรียนหัวข้อต่าง ๆ เช่น อัลกอริทมึ จาวา เป็นต้น
โดยแต่ละขั้นตอนของหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตควบคูก่ นั ไป ส่วนในสแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์
เริ่มเปิดตัวหลักสูตรการศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรหลัก
เมื่อปี 2559 โดยในระยะเริ่มต้น กระทรวงศึกษาธิการของฟินแลนด์อาศัย
ความร่วมมือจากภาคเอกชน เนื่องจากครูชาวฟินแลนด์มีทักษะความสามารถ
ในการสอนที่แตกต่างกัน
สรุ ป การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding เป็นการ
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะในอนาคต
ที่ประเทศไทยและต่างประเทศให้ความความส�ำคัญ โดยหลายประเทศ
ก�ำหนดให้บรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งประเทศไทย
ที่เห็นความส�ำคัญและบรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยหน่วยงานภาครัฐและ
หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้องได้มีการศึกษาเพื่อหาแนวทางการส่ ง เสริ มการจั ด
การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามหลักการ
ของวิชาวิทยาการค�ำนวณ โดยส่วนใหญ่ก�ำหนดให้มีการเรียนการสอน
วิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณตั้ ง แต่ ขั้ น เด็ ก เล็ ก หรื อ ประถมศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น การ
วางรากฐานการพัฒนาก�ำลังคนของประเทศให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีเหตุมีผล คิดอย่างเป็นล�ำดับขั้นตอน คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ต่อยอดไปสู่การคิดเชิงนวัตกรรม และน�ำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำพา
ประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ประเทศปานกลางไปสู่การเป็น
ประเทศรายได้สงู อย่างยัง่ ยืน โดยปัจจัยความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญ คือ การมีสว่ นร่วม
จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐที่เริ่มจากผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจในระดับนโยบาย
หน่ ว ยงานผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก และหน่ ว ยงานร่ ว มด� ำ เนิ น การ สถานศึ ก ษา
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ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนซึง่ นับเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ให้ประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ของวิชาวิทยาการค�ำนวณ รวมทัง้ ภาคเอกชนทีต่ อ้ งเข้ามาร่วมเป็นพลังส�ำคัญ
ในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีทักษะและกระบวนการคิดหรือทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อให้สามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตได้อย่าง
มีความสุขท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและพลวัตโลก
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บทที่ 3

103

วิธีการดำ�เนินงาน

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ
Coding เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 ได้ ดำ�เนิ น การตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
และมีขั้นตอนการดำ�เนินงาน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
ของสถานศึกษาและการดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1.1.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี จากเอกสารและรายงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการดำ�เนินงานจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้างผูบ้ ริหารหน่วยงานส่วนกลาง
ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำ�นักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)
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1.1.3 การประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรือ่ ง “แนวทาง
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ โค้ดดิ้ง (Coding)
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ซึ่งกำ�หนดกรอบประเด็นในการ
อภิปรายให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ โดยรองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
ผูท้ รงคุณวุฒพิ เิ ศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์พนั ธุป์ ติ ิ
เปีย่ มสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มผี เู้ ข้าร่วม
ประชุม จำ�นวน 45 คน แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำ�นวณ Coding
3. ศึกษานิเทศก์
4. ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านหลักสูตร
5. อาจารย์และนักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
6. นักวิชาการจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
รวม

จำ�นวน
(คน)
3
13
3
3
19
4
45

1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย
1.2.1 ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาการ
คำ�นวณ Coding จำ�นวน 4 หน่ ว ยงาน ประกอบด้ ว ย สถาบั น ส่ ง เสริ ม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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แห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค) และสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)
1.2.2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน ศึกษานิเทศก์จากสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูเ้ ชีย่ วชาญและนักวิชาการด้านหลักสูตร อาจารย์
และนักวิจยั สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำ�นวน 45 คน
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) โดยการจัดประเภท (Categorizing) และการสรุปย่อ (Summarizing)

ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบ
กรณีความสำ�เร็จในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
ของต่างประเทศกับประเทศไทย
2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน บทความวิชาการ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตกรณีความสำ�เร็จ
ในการดำ�เนินงานจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding ของต่างประเทศ
จำ�นวน 6 ประเทศ ประกอบด้วย อังกฤษ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กรณีประเทศที่เป็นต้นแบบและมีผล
การดำ�เนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยากรคำ�นวณ Coding ประสบ
ความสำ�เร็จในทวีปยุโรป จำ�นวน 2 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สาธารณรัฐฟินแลนด์
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และทวีปเอเชีย จำ�นวน 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์ รวมเป็น 6 ประเทศ
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding ของต่างประเทศจำ�นวน 6 ประเทศกับประเทศไทย
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดประเภท (Categorizing) และการสรุปย่อ (Summarizing)

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอแนวทาง
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการ
คำ�นวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากเอกสาร
บทความวิ ช าการ และรายงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั บ การสั ม ภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง และการประชุม
ระดมความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์จากสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการด้านหลักสูตร อาจารย์
และนั ก วิ จั ย สาขาคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาจากสถาบั น
อุดมศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วย
3.2.1 ผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 4 หน่วยงาน
ประกอบด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
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สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำ�นักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(ดีป้า) และการประชุมระดมความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์จากสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูเ้ ชีย่ วชาญและนักวิชาการด้านหลักสูตร อาจารย์
และนักวิจัยสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมจำ�นวน 45 คน
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ
จัดทำ�เป็นข้อเสนอแนวทางด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
โดยการจัดประเภท (Categorizing) และการสรุปย่อ (Summarizing)
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ผลการศึกษา

การศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ด�ำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และ
การประชุมระดมความคิดเห็น สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
ของสถานศึกษาและการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนที่ 1 ซึง่ การด�ำเนินงาน
ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารและรายงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพปัจจุบนั
และปัญหาการด�ำเนินงานการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
ของสถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในประเทศไทย การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) และการวิเคราะห์ข้อมูลจากสรุป
ผลการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค�ำนวณ  โค้ดดิง้ Coding เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
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ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน ศึกษานิเทศก์
จากสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ
ด้านหลักสูตร อาจารย์และนักวิจยั สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษา ผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถสรุป
สภาพปัจจุบนั และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
และการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
 สภาพปัจจุบนั และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ

		 Coding ของสถานศึกษาและการด�ำเนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สภาพปัจจุบนั และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
พบว่าทัง้ ในหน่วยงานระดับส่วนกลาง ระดับสถานศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน
ที่เกี่ยวข้องยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่หลายด้าน เช่น คุณภาพของการจัด
การเรียนการสอน การขาดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจหลักการ
ของวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณ ความรู ้ แ ละทั ก ษะเชิ ง เทคนิ ค ของการเขี ย น
โปรแกรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความเหมาะสมของงบประมาณและ
อุปกรณ์ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน การติดตามประเมินผล
และการนิ เ ทศ เป็ น ต้ น โดยสามารถจ� ำ แนกสภาพปั จ จุ บั น และปั ญ หา
เป็นรายด้านได้ ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
1.1 ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ และสถานะของวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณ ซึ่งท�ำให้ยากต่อการปฏิรูปวิธีการสร้างกระบวนการคิดให้ผู้เรียน
รวมทั้งขาดความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ยังคงใช้
วิธีการและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นเนื้อหามากกว่า
ฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

111

1.2 ไม่สามารถบูรณาการวิชาวิทยาการค�ำนวณเข้ากับวิชาอื่น ๆ ได้
1.3 ไม่สามารถบริหารจัดการอัตราก�ำลังครูในการจัดตารางสอน เนื่องจาก
ติดปัญหาโครงสร้างเก่าที่จะต้องก�ำหนดว่าครูผู้สอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ
ควรจะต้องเป็นครูวทิ ยาศาสตร์  ครูคอมพิวเตอร์ หรือครูการงานอาชีพ ซึง่ มีผล
ท�ำให้ชั่วโมงสอนของครูและนักเรียนไม่เหมาะสม และไม่สามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนได้เท่าที่ควร
2. ครูผู้สอน
2.1 ขาดแคลนครูที่มีศักยภาพและมีความรู้ด้านวิทยาการค�ำนวณ
Coding ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
องค์ความรู้และวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว แต่ครูที่ส�ำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ยังมีจ�ำนวนน้อย ท�ำให้
ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
2.2 ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ บทบาท และสถานะของวิชา
วิทยาการค�ำนวณ Coding ท�ำให้ยากต่อการปฏิรปู วิธกี ารสร้างกระบวนการคิด
ให้ผู้เรียน และยังขาดความรู้ความเข้าใจความหมายที่ชัดเจนของค�ำว่า
วิทยาการค�ำนวณ  Coding มีความกังวลเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการเรียนการสอน
ไม่เข้าใจวิธกี ารสอน และไม่สามารถปรับประยุกต์ปญ
ั หาในชีวติ จริงมาเป็นล�ำดับ
ขัน้ ตอนเชิงวิธคี ดิ ได้ มีความไม่ชดั เจนเรือ่ งการก�ำหนดครูผสู้ อนวิชาวิทยาการค�ำนวณ
Coding ว่าควรจะเป็นครูวิทยาศาสตร์หรือครูคอมพิวเตอร์ โดยมีความเห็นว่า
เส้นทางอาชีพของครูสาขาคอมพิวเตอร์ไม่ชดั เจน ทัง้ ในด้านการท�ำหน้าทีส่ อน
และการสะสมชัว่ โมการสอน ส่งผลต่อการได้รบั การพิจารณาความดีความชอบ
การแบ่งเวลาเรียนหรือคาบเรียนส�ำหรับหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
ยั ง ไม่ ชั ด เจน รวมทั้ ง ขาดสื่ อ การเรี ย นการสอนที่ จ ะสามารถท� ำ ให้ ผู ้ เ รี ย น
ตอบวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของวิชาวิทยาการค�ำนวณได้ ท�ำให้มีปัญหา
ในการน�ำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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2.3 ครูผู้สอนที่เป็นครูอาวุโสและอยู่ในรุ่นก่อนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ขาดความรู้ ความเข้าใจวิธีการจัดการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
ยังคงใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมทีเ่ น้นเนือ้ หามากกว่าฝึกให้ผเู้ รียน
คิดอย่างเป็นระบบ และคิดอย่างมีเหตุผล
2.4 ครูจากโรงเรียนทีผ่ า่ นการฝึกอบรม และได้รบั การสนับสนุนอุปกรณ์
และเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
มี ก ารย้ า ยไปประจ� ำ การที่ โ รงเรี ย นอื่ น ท� ำ ให้ อุ ป กรณ์ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ รั บ
ไม่ ส ามารถน� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนให้ ผู ้ เ รี ย นได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
3. ผู้เรียน
3.1 ผู้เรียนไม่ได้รับการฝึกทักษะและกระบวนการคิดตามเป้าหมาย
และหลักการของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding เนื่องจากครูผู้สอนยังไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนในหลักการและเป้าหมายของวิชาวิทยาการค�ำนวณ
3.2 ผู ้ เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก ทั ก ษะและเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งวิ ท ยาการค� ำ นวณ
Coding จนสามารถแสดงผลงานให้เห็นในเชิงประจักษ์ ไม่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนให้ทำ� กิจกรรมต่อยอดไปใช้ในชุมชน หรือใช้ในโรงเรียนได้อย่างเป็น
รูปธรรม
4. เกณฑ์การวัดและประเมินผล
ผลการทดสอบ O - NET วิชาวิทยาการค�ำนวณไม่สามารถสะท้อน
พัฒนาการการเรียนรู้เชิงกระบวนการคิดของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง ท�ำให้
ไม่สามารถประเมินความส�ำเร็จของวิชาวิทยาการค�ำนวณได้อย่างชัดเจน
ควรก�ำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้วยรูปแบบอื่น ๆ เช่น การตั้งทีม
ไปประเมินและใช้เครื่องมือการทดสอบทักษะที่จ�ำเป็น เป็นต้น
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5. การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
5.1 สถานศึกษาขาดโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีย่ งั ไม่สมบูรณ์และครอบคลุมทุกสถานศึกษา ทัง้ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบไฟฟ้าพืน้ ฐาน รวมถึงขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการสร้างโครงงานของผู้เรียนในระดับ
ชั้นต่าง ๆ เช่น Smart Board หรือ Smart Kids เป็นต้น
5.2 ขาดการนิ เ ทศติ ด ตามและสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการด� ำ เนิ น งาน
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการติดตามและการประเมินการพัฒนาครู ท�ำให้
การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding และการด�ำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
5.3 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ส่งผลกระทบต่อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
ของสถานศึกษา
5.4 ขาดการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จึงท�ำให้ไม่สามารถขยายผลหรือหาแนวทางส่งเสริมสนับสนุน
การเรี ย นการสอน Coding ได้ ต รงตามเป้ า หมายและครอบคลุ ม ทั่ ว ทั้ ง
ประเทศได้
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพือ่ ศึกษาเปรียบเทียบ
กรณีความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
ของต่างประเทศกับประเทศไทย
จากการศึกษาเอกสาร บทความทางวิชาการ และรายงานการวิจัยต่าง ๆ
เกี่ยวกับกรณีความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding ของต่างประเทศทัง้ ในยุโรป และเอเชีย จ�ำนวน 6 ประเทศเปรียบเทียบ
กับประเทศไทย สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
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 การศึกษาเปรียบเทียบกรณีความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอน

		 วิทยาการค�ำนวณ Coding ของต่างประเทศกับประเทศไทย
องค์ความรูเ้ กีย่ วกับวิทยาการค�ำนวณ Coding ของต่างประเทศ เป็นกรณี
ศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาและความก้าวหน้าของวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding ทีต่ า่ งประเทศทัว่ โลกให้ความส�ำคัญและบรรจุไว้ในหลักสูตร
การเรียนการสอน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะในศตวรรษ
ที่ 21 และเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
ให้สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางด้ า นเทคโนโลยี โดยในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกรณี
ความส�ำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของต่างประเทศที่มีบริบทแตกต่าง
กับประเทศไทยจ�ำนวน 6 ประเทศ ประกอบด้วย อังกฤษ สาธารณรัฐฟินแลนด์
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 : การศึกษาเปรียบเทียบกรณีความสำ�เร็จในการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding ของต่างประเทศกับประเทศไทย
ประเทศ
ประเทศไทย

นโยบายรัฐบาล
ด้านการศึกษา

หลักสูตร

การจัดการเรียน
การสอนวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding

    นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา ที่แถลงต่อ
รัฐสภาเมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2562

   ในปี 2560 มีการปรับปรุง
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การจัดการเรียน
การสอนแบ่งออกเป็น
4 ระดับช่วงชั้น โดยมี
เป้าหมายในแต่ละ
ช่วงชั้น ดังนี้
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ประเทศ

นโยบายรัฐบาล
ด้านการศึกษา
ข้อ 8 ) การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย
เพื่อพัฒนาคนไทยให้มี
ความพร้อมในการ
ด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21
โดยการพัฒนาปรับ
โครงสร้างหลักสูตร
การศึกษาให้ทันสมัย
ส่งเสริมให้มีการน�ำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสร้างสรรค์ที่เหมาะสม
มาใช้ในการเรียนการสอน
นโยบายเร่งด่วนข้อ (7)
การเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษที่ 21 ส่งเสริม
การเรียนภาษา
คอมพิวเตอร์ (Coding)
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

หลักสูตร
โดยก�ำหนดให้มีสาระ
เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค�ำนวณ) ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยปรับปรุงจากสาระ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
กลุ่มการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ให้มี 2 รายวิชาเพิ่มเติม
คือ การออกแบบและ
เทคโนโลยี (ว 4.1)
ส�ำหรับชั้น ม.1 - ม.5
และวิทยาการค�ำนวณ
(ว 4.2) ส�ำหรับ
ชั้น ป.1 - ม.6
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การจัดการเรียน
การสอนวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding
1) ป.1 - 3 แก้ปัญหา
อย่างง่ายอย่างเป็น
ขั้นเป็นตอน มีการใช้
สื่อการเรียนรู้ประเภท
ต่าง ๆ เข้ามาช่วย เช่น
การ์ดค�ำสั่ง บอร์ดเกม
เป็นต้น
2) ป.4 - 6 เน้น
การเรียนการสอน
ในการออกแบบและ
การเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายผ่าน Scratch
โดยผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษาไม่จ�ำเป็น
ต้องเรียนผ่านอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
3) ม.1 - 3 เน้น
การออกแบบใช้ทักษะ
การคิดเชิงค�ำนวณ
และการเขียน
โปรแกรมอย่างง่าย
4) ม.4 - 6 การใช้
ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยาการคอมพิวเตอร์
และความรู้จาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ในการ
แก้ปัญหาและ
การประยุกต์ใช้
แนวคิดเชิงค�ำนวณ

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
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ต่างประเทศ 6 ประเทศ
1) อังกฤษ

รัฐบาลอังกฤษโดย
กระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ เช่น
ไมโครซอฟต์และกูเกิล
สถาบัน BSC คณะทำ�งาน
ด้านวิทยาการคำ�นวณและ
สถาบันวิศวกรรมศาสตร์
ดำ�เนินการพัฒนาหลักสูตร
วิทยาการคำ�นวณให้เป็น
หลักสูตรแกนกลาง
หรือหลักสูตรระดับชาติ
เพื่อสอนผู้เรียนเกี่ยวกับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์โปรแกรม
ใหม่ ๆ ไม่ใช่แค่เพียงใช้
คอมพิวเตอร์เป็น รวมถึง
รู้วิธีการทำ�ให้คอมพิวเตอร์
สามารถทำ�งานให้ได้

ในปี 2557 อังกฤษ
เป็นประเทศแรกที่บรรจุ
วิชาวิทยาการคำ�นวณ
ไว้ในหลักสูตรระดับชาติ
เพื่อมุ่งเน้นเสริมทักษะ
ด้านการคิดเชิงตรรกะ
และแก้ปัญหาระยะยาว
ด้านตลาดสายงาน
เทคโนโลยี โดยเริ่มเรียน
เขียนโปรแกรมตั้งแต่
อายุ 5 ขวบไปจนถึง
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

การจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร
วิทยาการคำ�นวณ
แบ่งออกเป็น
3 ช่วงวัย ดังนี้
1) Key Stage 1
(5 - 6 ปี) เรียนรู้
อัลกอริทึม โดย
ไม่จำ�เป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์เสมอไป
เรียนรู้การใช้อุปกรณ์
การออกแบบรูปแบบ
คอมพิวเตอร์
อย่างง่าย ๆ
2) Key Statge 2
(7 - 11 ปี) เข้าใจ
พื้นฐานการเขียน
โปรแกรมเพิ่มขึ้น
มีพัฒนาการ
ของทักษะการคิด
เชิงตรรกะมากขึ้น
เรียนรู้การใช้เว็บไซต์
และบริการอื่น ๆ
บนอินเทอร์เน็ต
    3) Key Statge 3
(11 - 14 ปี) สามารถ
ใช้โปรแกรมสองแบบ
หรือมากกว่าเพื่อสร้าง
โปรแกรมของตัวเอง
โรงเรียนและครูมีอิสระ
ในการเลือกโปรแกรม
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เฉพาะและเครื่องมือ
ในการเขียนโปรแกรม
ของตัวเอง ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้ตรรกะบูลีน
แบบง่าย ๆ เช่น
And Or Not และ
การทำ�งานด้วย
เลขฐานสอง เป็นต้น

2) สาธารณรัฐ รัฐบาลมีนโยบายให้
บรรจุวิชาวิทยาการคำ�นวณ
ฟินแลนด์
ไว้ในหลักสูตรระดับชาติ
ตั้งแต่ปี 2560 โดยเป็นทั้ง
วิชาบังคับและบูรณาการ
ข้ามหลักสูตรในวิชาต่าง ๆ

ปี 2560 ฟินแลนด์
กำ�หนดให้หลักสูตร
ระดับชาติเน้นวิชา
วิทยาการคำ�นวณ และ
กำ�หนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
การเขียนโปรแกรม
ผ่านการทำ�กิจกรรมต่าง ๆ
ในงานฝีมือและวิชา
คณิตศาสตร์ โดย
หลักสูตรของฟินแลนด์
เน้นให้ทุกวิชาเชื่อมโยง
เข้าด้วยกันเพื่อบูรณาการ
ICT ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสาขาวิชาต่าง ๆ

การจัดการเรียน
การสอนแบ่งเป็น
3 ระดับชั้น ดังนี้
1) เกรด 1 - 2
(เทียบเท่า ป.1 - 3)
เรียนพื้นฐานเรื่อง
การเขียนโปรแกรม
โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์
2) เกรด 3 - 6
(เทียบเท่า ป.3 - 6)
เน้นการเขียนโปรแกรม
ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของความรู้ เรียนรู้ว่า
เทคโนโลยีจะตอบโจทย์
ได้มากน้อยแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับการควบคุม
ของคนในวิชา
คณิตศาสตร์
การเขียนโปรแกรม
จะถูกประยุกต์ใช้
ในการแก้โจทย์
และการเรียนผ่าน
โปรแกรม Scratch
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3) เกรด 7 - 9
(เทียบเท่า ม.ต้น)
เน้นให้เป็นวิชา
เชื่อมโยงกับวิชาอื่น ๆ
ให้ผู้เรียนสามารถผลิต
ผลงานที่เกี่ยวข้อง
กับดิจิทัลด้วยตัวเอง
สามารถทำ�งาน
ร่วมกับเพื่อน ๆ
เพื่อสร้างผลงานทั้งใน
ขั้นตอนการออกแบบ
และผลิตชิ้นงาน

3) ญี่ปุ่น

กระทรวงศึกษาธิการ ฯ
ของญี่ปุ่นตระหนักถึง
ผลกระทบจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยุคที่สี่ ซึ่งมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ
อินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง (IoT)
เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และ
คาดการณ์ว่าในอนาคต
ญี่ปุ่นจะขาดแคลนแรงงาน
ด้าน IT เป็นจำ�นวนมาก
จึงเห็นความสำ�คัญ
ในการพัฒนาผู้เรียน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2559 กระทรวง
ศึกษาธิการฯ ของญี่ปุ่น
ประกาศให้การเรียน
การเขียนโปรแกรม
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และมีแผน
ขยายหลักสูตรไปยัง
ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในปี 2564
และต่อมาได้ประกาศ
ให้การเขียนโปรแกรม
เป็นส่วนหนึ่งของ
หลักสูตรการเรียน
ภาคบังคับตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นไป
จนถึงมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยเริ่ม
อย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่เดือนเมษายน
2563

การจัดการเรียน
การสอนในระดับ
ประถมศึกษาตอนต้น
จะเน้นการปลูกฝัง
และพัฒนาการคิด
เชิงการเขียนโปรแกรม
โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
(Unplugged) รวมทั้ง
มีการปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตรประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ด้วยการเสริม
ความเข้มข้น
วิชาคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ด้วยการ
สอนเสริมและสอนซ�้ำ
เรื่องเดิมก่อนเรียน
เรื่องใหม่ และมอบหมาย
งานค้นคว้าเพิ่มเติม
นอกเวลาเรียน
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การสอนวิทยาการ
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ในวิชาเลขคณิต
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และ
เปลี่ยนแปลงเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับ
ความรู้ใหม่
ทางวิทยาศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

4) สาธารณรัฐ
รัฐบาลจีนเห็นว่า
ประชาชนจีน การเขียนโปรแกรม
เป็นหัวใจหลักของ
การแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์
จึงได้ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาการคำ�นวณ
แต่ยังประสบปัญหา
การขาดแคลนครูที่มี
ทักษะ จึงให้ความสำ�คัญ
กับการฝึกอบรมครูเพื่อให้
มีความพร้อมในการสอน
วิทยาการคำ�นวณและ
การเขียนโปรแกรม
    จีนมีแผนพัฒนาชาติ
ในการส่งเสริมการเรียน
การสอนทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการศึกษาทุกระดับ
โดยมีแผนระยะสั้นเพื่อให้
ก้าวสู่การเป็นผู้ทรงอิทธิพล
ด้านนวัตกรรมภายในปี
2563

    รัฐบาลจีนไม่ได้บรรจุ
ให้การเขียนโปรแกรม
เป็นหลักสูตรภาคบังคับ
ระดับชาติ การพัฒนา
หลักสูตรของจีนมุ่งเน้น
ไปที่สหวิทยาการ
เพื่อสามารถเขื่อมโยง
กับศาสตร์อื่น ๆ เช่น
คณิตศาสตร์ สถิติ ฟิสิกส์
ชีววิทยา จิตวิทยา และ
สังคมศาสตร์ได้ และ
ส่งเสริมให้มีการผลิต
บุคลากรด้านวิศวกรรม
จำ�นวนมากเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเป็น
ผู้นำ�ระดับโลกด้าน AI
ข้อมูลจากกระทรวง
ศึกษาธิการของจีน
และคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งกรุงปักกิ่ง
พบว่าโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น
กว่า 200 แห่ง มีหลักสูตร

การเรียนการสอน
ในชั้นเรียนจะมุ่งเน้น
การเขียนโปรแกรม
โดยให้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การเขียนโปรแกรม
เช่นเดียวกับการเรียน
ภาษาหรือเลขคณิต
โดยใช้บอร์ดเกม
ในการสอนเรื่อง
ใกล้ตัว เช่น ทิศทาง
การระบุพิกัด การสอน
ให้เล่น Scratch
เพื่อเล่นเกมง่าย ๆ
และสร้างสรรค์ผลงาน
ตนเอง
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แผนระยะกลาง คือ
การเขียนโปรแกรม
ต้องประสบความสำ�เร็จ และมีหลักสูตรเสริม
ในการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ
พิเศษสอนในโรงเรียน
ของปัญญาประดิษฐ์
ภายในปี 2568 และ
แผนระยะยาว คือ มุ่งไปสู่
การเป็นผู้นำ�ระดับโลก
ด้าน AI ภายในปี 2573
5) สาธารณรัฐ
เกาหลีประกาศนโยบาย
เกาหลี
และแผนการศึกษา
พ.ศ. 2553 โดยมี
วิสัยทัศน์ว่า “การส่งเสริม
การศึกษา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในฐานะ
เป็นฐานสำ�หรับการสร้าง
ประเทศสู่ความเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว”

เกาหลีจัดให้มี
หลักสูตรเขียนโปรแกรม
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
และตั้งแต่ปี 2562
ผู้เรียนทุกระดับต้องเรียน
เขียนโปรแกรม
เพื่อฝึกการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์
หรือ Coding

    การเรียนการสอน
ในทุกระดับชั้นจะให้
ความสำ�คัญกับคณะ
และสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากที่สุด
มีการสร้างเว็บไซต์
ระบบการเรียนรู้
ออนไลน์ที่ทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้
ที่บ้านหรือเรียนได้
ทุกสถานที่และ
ทุกเวลา มีการพัฒนา
ทักษะระบบไอที
ให้กับครู และผู้บริหาร
สถานศึกษา มีการจัด
ห้องเรียนประยุกต์
โดยใช้เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อเตรียมคน
เข้าสู่ศตวรรษที่ 21
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ประเทศ

นโยบายรัฐบาล
ด้านการศึกษา

6) สาธารณรัฐ
สิงคโปร์กำ�หนด
สิงคโปร์
เป้าหมายว่าจะเป็น
ประเทศผู้นำ�ด้าน
เทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์
แบบ เพื่อให้เยาวชน
สิงคโปร์ก้าวเข้าสู่ยุค
ที่เรียกว่า “Smart Nation”
นายกรัฐมนตรีจึงกำ�หนด
นโยบายการส่งเสริม
ให้เด็กได้เรียนเขียน
โปรแกรมตั้งแต่อายุ
ยังน้อย ๆ โดยมีนโยบาย
ที่ชัดเจนเรื่องการสนับสนุน
ให้เด็กที่เก่งและสนใจ
ด้านนี้สามารถต่อยอด
ความรู้ไปได้ไกล และมี
ความเป็นเลิศด้านไอที
ในโรงเรียนได้

หลักสูตร
สิงคโปร์เน้นให้
การเขียนโปรแกรมเป็น
หลักสูตรพิเศษ
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรัฐบาลได้วางแผน
การส่งเสริมความพร้อม
ด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะอนาคต
เรื่องการเขียนโปรแกรม
และทักษะการคิด
เชิงคำ�นวณ
ในปี 2560
กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศให้มีการเรียน
การสอนวิชาวิทยาการ
คำ�นวณสำ�หรับนักเรียน
ในชั้น ม.3 ทั่วประเทศ
และบรรจุเป็นวิชาหนึ่ง
ในการสอบ O level
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การจัดการเรียน
การสอนวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding
   วิชาวิทยาการคำ�นวณ
ในสิงคโปร์ยังไม่เรียกว่า
เป็นวิชาบังคับ
บทบาทของวิชานี้
เป็นเหมือนหลักสูตร
พิเศษในโรงเรียน
โดยโอกาสที่ผู้เรียน
จะได้เรียนวิชานี้
อีกทางหนึ่ง คือ
การเข้าร่วมกิจกรรม
ของชมรมด้าน
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
   กระทรวงศึกษาธิการ
ของสิงคโปร์กำ�หนด
วัตถุประสงค์ของวิชา
วิทยาการคำ�นวณไว้
อย่างชัดเจนว่าไม่ได้
เป็นเพียงวิชาที่เน้น
การเขียนโปรแกรม
เพียงอย่างเดียว
แต่เน้นให้เด็กมีทักษะ
ด้านการคิดเชิงคำ�นวณ
เพื่อให้เด็กคิดอย่าง
มีตรรกะและแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบ

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding

122 เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สรุป ต่างประเทศให้ความส�ำคัญกับการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding ว่าเป็นวิชาทีส่ ามารถส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษะในศตวรรษ
ที่ 21 หรือทักษะในอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบ โดยรัฐบาลของต่างประเทศ
ทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีเป้าหมายในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณเพื่อพัฒนาก�ำลังคน
ให้เป็นรากฐานส�ำคัญในการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศนวัตกรรม
หรือเป็นประเทศที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ
มีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดอย่างมีเหตุผล มีตรรกะ คิดแก้ปญ
ั หา
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดในเชิงนวัตกรรม เพือ่ พัฒนาประเทศในด้าน
อุตสาหกรรม และด้านอื่น ๆ ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมมาตรฐานสากล โดย
ต่างประเทศส่วนใหญ่กำ� หนดให้วชิ าวิทยาการค�ำนวณเป็นหลักสูตรระดับชาติ
หรือหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา เช่น อังกฤษ สาธารณรัฐฟินแลนด์
ญี่ ปุ ่ น เป็ น ต้ น รวมทั้ ง มี แ นวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอน
ที่ชัดเจน โดยเฉพาะการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถ และ
มีทักษะในการสอน เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟินแลนด์
ที่ให้ความส�ำคัญกับการอบรมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการสอน
วิชาวิทยาการค�ำนวณ รวมถึงการจัดหาวัดสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่เหมาะสมส�ำหรับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ดังกรณีของสาธารณรัฐสิงคโปร์
ที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อไมโครบิตแจกจ่ายให้โรงเรียนต่าง ๆ ในช่วง
ปี 2561 - 2562 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรม
ขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ยังให้ความส�ำคัญ
กับการสอนเรื่องความปลอดภัยและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควบคูไ่ ปด้วย โดยสิงคโปร์ประกาศให้มกี ารเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ
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ส�ำหรับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั่วประเทศ และบรรจุเป็นวิชาหนึ่ง
ในการสอบ O level ในขณะที่สาธารณรัฐเกาหลีก�ำหนดให้ผู้เรียนทุกระดับ
ต้องเรียนเขียนโปรแกรมตัง้ แต่ปี 2562 และล่าสุดญีป่ นุ่ ได้ประกาศให้การเขียน
โปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนภาคบังคับตั้งแต่ระดับประถม
ศึกษาตอนต้นไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเริม่ อย่างเป็นทางการตัง้ แต่
เดือนเมษายน 2563
ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding ของประเทศไทยกับต่างประเทศจ�ำนวน 6 ประเทศดังกล่าว พบว่า
ประเทศไทยและต่างประเทศมีเป้าหมายการเรียนการสอนวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณทีส่ อดคล้องกัน คือ มุง่ เน้นการพัฒนาผูเ้ รียนให้มที กั ษณะในศตวรรษ
ที่ 21 โดยอังกฤษเป็นประเทศแรกทีบ่ รรจุวชิ าวิทยาการค�ำนวณไว้ในหลักสูตร
ระดับชาติในปี 2557 และก�ำหนดให้เด็กเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ
5 ขวบ ในขณะที่ประเทศไทยมีแนวคิดและบรรจุวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding
ไว้ ใ นหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 โดย
บรรจุ ไ ว้ ใ นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใ นปี 2560 ซึ่ ง ตรงกั บช่ วงเวลา
ที่สาธรารณรัฐฟินแลนด์บรรจุวิชาวิทยาการค�ำนวณไว้ในหลักสูตรระดับชาติ
ในปี 2560 โดยประเทศไทยก�ำหนดให้มกี ารเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ
โดยแบ่งเป็นช่วงชั้นเหมือนกับประเทศอังกฤษและสาธารณรัฐฟินแลนด์
กล่าวคือ ประเทศไทยแบ่งการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณเป็น
4 ช่วงชัน้ ตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ (1) ป.1 - 3
(2) ป. 4  -  6   (3)  ม.1 - 3  และ   (4)  ม.4  -  6 ในขณะทีป่ ระเทศอังกฤษแบ่งเป็น
3 ช่วงวัย โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเด็กปฐมวัย ได้แก่ (1) Key Stage 1 (5 - 6 ปี)
(2) Key Statge 2 (7 - 11 ปี)  และ (3) Key Statge 3 (11 - 14 ปี) ในลักษณะ
เดียวกันกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ที่แบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น
3 ระดั บ โดยเริ่ ม ในระดั บ เดี ย วกั บ ประเทศไทย ได้ แ ก่ (1) เกรด 1 - 2  
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(เทียบเท่า ป.1 - 3) (2) เกรด 3 - 6 (เทียบเท่า ป. 3 - 6) และ (3) เกรด 7 - 9
(เทียบเท่า ม.ต้น) โดยสาธารณรัฐฟินแลนด์มีหลักสูตรที่เป็นลักษณะเด่น
คือ การเน้นให้ทกุ วิชาเชือ่ มโยงเข้าด้วยกันเพือ่ บูรณาการวิชาวิทยาการค�ำนวณ
และ ICT เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาต่าง ๆ สอดคล้องกับญี่ปุ่นที่ประกาศให้
การเรียนการสอนเขียนโปรแกรมเริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นไปถึง
มัธยมศึกษาตอนปลายในปี 2563 ในขณะทีส่ าธารณรัฐประชาชนจีนถึงแม้วา่
จะยังไม่มีการบรรจุวิชาวิทยาการค�ำนวณไว้ในหลักสูตรระดับชาติ แต่มีการ
พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้นไปที่สหวิทยาการเพือ่ สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์
อื่น ๆ เข้าด้วยกันในลักษณะเช่นเดียวกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ โดยจีน
มุ่งผลิตบุคลากรด้านวิศวรรมจ�ำนวนมากเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการเข้าสู่
การเป็นผู้น�ำระดับโลกด้าน AI ส่วนสาธารณรัฐเกาหลีให้ความส�ำคัญกับ
สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นการเรี ย นการสอน
ทุ ก ระดั บ ชั้ น และบั ง คั บ ให้ ผู ้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ ต้ อ งเรี ย นเขี ย นโปรแกรมหรื อ
Coding นอกจากนี้ ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปรยังให้ความส�ำคัญ
กับการสอนเรื่องความปลอดภัยและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่
ไปกับการเรียนการสอน ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่เด่นชัดมากในเรื่องนี้
แม้ว่าจะมีก�ำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
อย่างไรก็ตาม ทุกประเทศมีเป้าหมายการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding ในทิศทางที่สอดคล้องกัน คือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล มีตรรกะ มีลำ� ดับขัน้ ตอน และคิดอย่างสร้างสรรค์
เพื่อสามารถน�ำไปปรับประยุกต์ใช้ในการท�ำงานและการด�ำรงชีวิตมากกว่า
เป้ า หมายการพั ฒ นาด้ า นความเป็ น เลิ ศ ทางคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ การเป็ น
โปรแกรมเมอร์ โดยในการจั ด การเรี ย นการสอนมี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั น
กล่าวคือ ในระดับประถมศึกษาไม่จ�ำเป็นต้องเรียนผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
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(Unplugged) แต่สามารถเรียนผ่านชุดกิจกรรมหรือบัตรค�ำสั่ง และการเล่นเกม
ต่าง ๆ ผ่านโปรแกรม Scratch เป็นต้น และพัฒนาไปสู่การเรียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ (Plugged) ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอแนวทาง
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 จากเอกสาร บทความ
วิชาการ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
ผู้บริหารหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง และการประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ โค้ดดิ้ง
(Coding) เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21” จากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อน ศึกษานิเทศก์จากสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และนั ก วิ ช าการด้ า นหลั ก สู ต ร อาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย สาขาคอมพิ ว เตอร์
และเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาจากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ผู ้ แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ
และภาคเอกชน สามารถสรุปแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ดังนี้
 แนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการ

		 ค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
การด�ำเนินงานตามขั้นตอนที่ 3 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดท�ำข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปผลการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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1. แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของประเทศไทย
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 4 หน่วยงาน
พบว่านับตั้งแต่ประเทศไทยมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปี 2560 โดยก�ำหนดให้มีสาระเทคโนโลยี
วิชาวิทยาการค�ำนวณ ไว้ในสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับ
ชัน้ ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ  ทเี่ กีย่ วข้องได้มกี ารด�ำเนินงาน
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 สรุปสาระส�ำคัญได้ตามรายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 : สรุ ป ผลการดำ�เนิ น งานส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาการคำ�นวณ Coding ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding

1. สถาบันส่งเสริม
1. การปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
การสอนวิทยาศาสตร์
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
และเทคโนโลยี (สสวท.) 2. การออกแบบหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครูในรายวิชา
ใหม่ให้สอดรับกับเป้าหมายของรายวิชา
3. การอบรมครูออนไลน์หลักสูตร เรื่อง “การจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำ�นวณ” (ครูตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
ตอนปลาย) ในปี 2561 - 2562
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำ�นวณ
และ Coding ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) จำ�นวนรวม 1,050 คน
ในปี 2562
5. โครงการฝึกอบรมสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำ�นวณ และ
การออกแบบและเทคโนโลยี) ให้แก่ครูโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดน จำ�นวน 1,260 คน ในปี 2561 - 2563

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน
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2. สำ�นักงานคณะกรรมการ 1. การอบรมพัฒนาครูผู้สอนจัดการเรียนรู้วิทยาการคำ�นวณ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับครูโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล จำ�นวน 8,224 โรงเรียน
(สพฐ.)
ในปี 2562
2. การจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับการส่งเสริม
การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำ�นวณ เช่น หุ่นยนต์บังคับมือ
3. จัดอบรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at
School) ร่วมกับ สวทช. จำ�นวน 900 โรงเรียน ในปี 2562
4. จัดอบรมวิทยากรแกนนำ� จำ�นวน 150 คน เพื่อเป็นวิทยากร
ในการขยายผลการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำ�นวณ
จำ�นวน 3 รุ่น ๆ ละ 1,500 คน ในปี 2563
3. สำ�นักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)

1. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
วิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ (Coding Thailand)
โดยการเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ Codingthailand.org
ในปี 2561
2. โครงการ The Coding Colosseum เป็นแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้แรกของประเทศไทยที่มุ่งสู่ความเป็นนักพัฒนา
ชุดคำ�สั่งทางคอมพิวเตอร์
3. โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้าน Coding ผ่านพื้นที่
พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (DEPA Young Maker Space
Development) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียน
นำ�ร่อง 200 แห่งทั่วประเทศให้มีพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์
ดิจิทัล พร้อมพัฒนาทักษะครูและศึกษานิเทศก์รวม 272 คน
ในปี 2562

4. สำ�นักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
โดย ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(เนคเทค)

1. การพัฒนาบอร์ดสมองกล KidBright เพื่อเป็นเครื่องมือ
การเรียน Coding และ IoT แจกให้กับนักเรียนในโรงเรียน
นำ�ร่องจำ�นวน 500 บอร์ด โดยได้รับการสนับสนุน
จากธนาคารกรุงเทพฯ ในปี 2559
2. จัดอบรมวิธีการใช้ KidBright และจัดกิจกรรมการประกวด
โครงงานให้กับครูที่สอนวิทยาศาสตร์และนักเรียน
ในโรงเรียนนำ�ร่อง
3. โครงการ Coding at School Powered KidBright
โดยจัดทำ�บอร์ด KidBright จำ�นวน 2 แสนบอร์ดแจกจ่าย
ให้โรงเรียนทั่วประเทศเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้คุณภาพสูง
ในปี 2561
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128 เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
หน่วยงาน
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4. จัดทำ�แผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการ
คำ�นวณร่วมกับ สพฐ. รวมจำ�นวน 900 โรงเรียน
ในปี 2561 - 2562 และสนับสนุนบอร์ดสมองกลให้โรงเรียน
ที่ได้รับการคัดเลือกโรงละ 50 บอร์ด จำ�นวน 22,500 บอร์ด
และคู่มือการใช้บอร์ดสมองกล “สนุก Kids สนุก Code
กับ KidBright” จำ�นวน 9,000 เล่ม โดยจัดอบรมครูทั่วประเทศ
ใน 4 ภูมิภาค
5. โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright : Youth’s Coding
Competition (YCCK 2018) เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการเรียน
การสอนการเขียนโปรแกรมให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในปี 2561
6. โครงการ KidBright : Coding at School for Teacher
หรือ “KruKid Contest 2019” เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของครูผู้สอนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านบอร์ด
KidBright ในปี 2562
7. โครงการ KidBright : IoT Coding at Vocational
Education “R CheewaHackathon” โดยนำ�บอร์ด
KidBright มาพัฒนาและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา
นำ�ไปพัฒนาเป็นโครงงานระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการพัฒนา
ส่งเสริม และกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับ Coding และ IoT
8. โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fab Lab)
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้าน STEM
พัฒนาผู้เรียนและครูให้มีความคิดสร้างสรรค์
ฝึกทักษะด้านวิศวกรรมและดิจิทัล เป็นต้น
9. โครงการ Educaiton Platform ซึ่งรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ
ด้านการศึกษา โดยใช้แพลตฟอร์ม AI สำ�หรับเด็กมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรียกว่า “นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม”

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
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สรุป จากการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าประเทศไทย
มีแนวคิดริเริ่มด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มาตั้งแต่ก่อนที่จะมี
การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในปี 2560 เช่น ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
ได้คดิ และพัฒนาบอร์ดสมองกล KidBright ขึน้ ในปี 2559 เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
การเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ และหลังจากทีม่ กี ารประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.)
ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้สง่ เสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสรุปผล
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญได้ดังนี้
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็ น หน่ ว ยงานที่ น อกจากจะรั บ ผิ ด ชอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบรรจุวิชาวิทยาการค�ำนวณไว้ในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ส�ำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อ
พ.ศ. 2560 แล้ว ยังได้ด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น การออกแบบหนังสือเรียน
แบบฝึกหัด และคู่มือครูในรายวิชาใหม่ จัดให้มีการอบรมครูและผู้บริหาร
สถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเพื่อให้มี
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ความรูค้ วามเข้าใจ และมีทกั ษะในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
รวมถึ ง สามารถออกแบบการวั ด และประเมิ น ผลได้ อ ย่ า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้ เช่นเดียวกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดทีม่ สี ถานศึกษา
ครูผู้สอน และผู้เรียนในสังกัดจ�ำนวนมากที่สุดของประเทศ ได้ให้ความส�ำคัญกับ
การส่งเสริมการจัดเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณตั้งแต่ในระดับชั้นประถม
ศึกษา โดยในปี 2562 จัดให้มีโครงการอบรมการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อจัด
การเรี ย นรู ้ วิ ท ยาการค� ำ นวณในโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ� ำ ต� ำ บลจ� ำ นวน
8,222 โรงเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้อง
กับวิทยาการค�ำนวณ ได้แก่ รายวิชาเกี่ยวกับหุ่นยนต์บังคับ โดยเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มาออกแบบ
ชิน้ งาน เช่น ประกอบเป็นหุน่ ยนต์หรือสิง่ ประดิษฐ์เพือ่ ใช้งานต่าง ๆ ได้ จัดอบรม
สื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School) ร่วมกับ สวทช.
รวมถึ ง จั ด อบรมวิ ท ยากรแกนน� ำ เพื่ อ ให้ ไ ปเป็ น วิ ท ยากรในการขยายผล
การอบรมครูผู้สอนวิทยาการค�ำนวณให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ
นอกจากนั้น หน่วยงานที่ไม่ได้มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน
การสอนโดยตรง แต่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและ
พัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล คือ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั (ดีปา้ ) ได้กำ� หนดตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญของหน่วยงานด้านการพัฒนาเยาวชน
ให้มีทักษะ Coding จ�ำนวน 100,000 คน ในปี 2564 โดยมีการด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า โครงการ Coding Thailand โดย
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Codingthailand.org
ให้เป็นเสมือนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ และเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
ส่งเสริมความสนใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชนด้วยการเปลี่ยน
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ห้องเรียนมาเป็นห้องเรียนบนอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น มือถือ โน๊ตบุ๊ค และไอแพด
เป็นต้น และหน่วยงานที่มีพันธกิจทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย คือ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึง่ มีศนู ย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นหน่วยงานในก�ำกับ มีการด�ำเนินงาน
ส�ำคัญที่เป็นรู้จักอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบอร์ดสมองกล
KidBright เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนการสอน Coding และ IoT โดยเริ่มจาก
การมีแนวคิดให้ KidBright เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้เรียน รวมทั้งการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมครูผู้สอน
ให้รวู้ ธิ กี ารใช้งาน KidBright อย่างแพร่หลาย เพือ่ ให้ KidBright เป็นเครือ่ งมือ
พื้นฐานการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่าง
สร้างสรรค์ และสามารถต่อยอดไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรมหรือสิง่ ประดิษฐ์ใหม่ ๆ
เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่าทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด�ำเนินการต่างด�ำเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่และพันธกิจขององค์กร ยังไม่ได้มีการบูรณาการหรือ
รวมพลังประสานแนวคิดและผลักดันการด�ำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
การพัฒนาผู้เรียนหรือคนไทยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ไปในทิศทาง
ที่สอดคล้องกัน รวมทั้งไม่ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามา
มี ส ่ ว นร่ ว มด� ำ เนิ น งานอย่ า งเต็ ม ที่ จึ ง ท� ำ ให้ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาทั ก ษะ
และกระบวนการคิดของเยาวชนไทยยังไม่บรรลุเป้าหมายและขยายผล
การด�ำเนินงานได้มากเท่าที่ควร
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2. แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของต่างประเทศ
จากการศึกษาเอกสาร รายงานการวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้อง
เรือ่ ง แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของต่างประเทศจ�ำนวน 6 ประเทศ
สามารถสรุปผลการศึกษาตามรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 : แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ
Coding เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 ของต่างประเทศ
ประเทศ
1. อังกฤษ

2. สาธารณรัฐ
ฟินแลนด์
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อั ง กฤษส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการคำ�นวณ โดย
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนในการพั ฒ นา
หลักสูตร ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ บริษัท Microsoft และ Google
สถาบั น BSC (สถาบั น ชาร์ เ ตอร์ ด้ า น IT ของอั ง กฤษ) คณะทำ�งาน
ด้านวิทยาการคำ�นวณในโรงเรียน และสถาบันวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี
การสำ�รวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและจัดทำ�คู่มือผู้ปกครอง เพื่อให้
ข้อแนะนำ�สำ�หรับการเตรียมความพร้อมรองรับหลักสูตรวิทยาการคำ�นวณ
และวิธีการส่งเสริมสนับสนุนของผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
อนาคตที่จะเกิดขึ้น
ฟินแลนด์มีจุดเด่นด้านหลักสูตรการศึกษาที่ให้อิสระแก่ครูในการเรียน
การสอนและเสริมทักษะการเขียนโปรแกรมแก่ผเู้ รียน หลักสูตรภาคบังคับ
ระดับชาติเป็นเพียงกรอบหรือโครงร่างแบบกว้าง ๆ  โรงเรียนและครูสามารถ
ปรับใช้รปู แบบการสอนและแบบฝึกหัดต่าง ๆ  ได้อย่างอิสระ และโรงเรียน
ส่ ว นใหญ่ ใ นฟิ น แลนด์ จ ะสนั บ สนุ น ทุ น ในการศึ ก ษาหาความรู้ ข องครู
โดยเฉพาะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความรู้
ด้านการเขียนโปรแกรม และส่งเสริมให้มีการติวระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน
เพื่อเร่งรัดให้ครูคนอื่น ๆ มีทักษะการสอนในเรื่องนี้ได้เร็วขึ้นด้วย
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3. ญี่ปุ่น

   ญี่ ปุ่ น จั ด ทำ�คู่ มื อ การศึ ก ษาการเขี ย นโปรแกรมระดั บ ประถมศึ ก ษา
ฉบับแรกในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิด
เรื่องการศึกษาการเขียนโปรแกรมและแนวทางการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อลดปัญหาความกังวลใจของครูผู้สอน และ
จัดทำ�คู่มือฉบับที่สองในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยได้ปรับปรุงเนื้อหา
และเพิ่มตัวอย่างการสอนด้วยการใช้ ICT มากขึ้น และจัดทำ�เว็บไซต์
ศูนย์รวมการเขียนโปรแกรมสำ�หรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมครูผู้สอนเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้านการเขียน
โปรแกรมโดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพือ่ ปรับปรุง
สภาวะแวดล้อมทางด้าน ICT ของโรงเรียน รวมถึงความปลอดภัยของ
ข้อมูลทางด้าน ICT และจัดทำ�คู่มือนโยบายความปลอดภัยของข้อมูล
ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ช่ ว ยรั ฐ บาลท้ อ งถิ่ น ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นานโยบาย
ความปลอดภัยของข้อมูลสำ�หรับโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด

4. สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

จีนให้ความสำ�คัญกับการฝึกอบรมครูเพื่อให้มีความพร้อมในการจัด
การเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณและการเขียนโปรแกรม เพราะรัฐบาลจีน
เห็นความสำ�คัญของการเขียนโปรแกรมว่าเป็นหัวใจหลักของการแก้ปญ
ั หา
และความคิดสร้างสรรค์ และต้องการให้คนรุ่นใหม่มีทักษะด้านการเขียน
โปรแกรม เนื่องจากเป็นทักษะที่จำ�เป็นในอนาคต โดยมีแผนพัฒนาชาติ
ในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเรี ย นการสอนทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและในระบบการศึกษาทั้งหมด เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ผู้นำ�ระดับโลกด้าน AI หรือปัญญาประดิษฐ์ภายในปี พ.ศ. 2573

5. สาธารณรัฐ
เกาหลี

เกาหลีประกาศนโยบายและแผนการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีวิสัยทัศน์
ว่า “การส่งเสริมการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในฐานะเป็นฐาน
สำ�หรับการสร้างประเทศสูค่ วามเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว” เกาหลีกำ�หนด
นโยบายการเรียนการสอนโดยให้ความสำ�คัญกับการเรียนการสอนในคณะ
หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากทีส่ ดุ นอกจากนัน้
แผนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ได้จัดระบบ
Smart Education ให้ทุกโรงเรียนเปลี่ยนระบบการเรียนรู้เป็นระบบดิจิทัล
ใช้ตำ�ราเรียนดิจทิ ลั แทนสือ่ กระดาษ และใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
ในการสอน มีการสร้างเว็บไซต์ระบบการเรียนรูอ้ อนไลน์ทที่ กุ คนสามารถเรียนได้
ที่บ้านหรือเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลา
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สิ ง คโปร์ ว างแผนการส่ ง เสริ ม ความพร้ อ มด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะแห่งอนาคตในเรื่อง
การเขียนโปรแกรม และทักษะการคิดเชิงคำ�นวณ โดยรัฐบาลสิงคโปร์
กำ�หนดวัตถุประสงค์ของวิชาวิทยาการคำ�นวณไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่ได้
เป็นเพียงวิชาที่เน้นการสอนเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้น
สอนให้เด็กมีทักษะด้านการคิดเชิงคำ�นวณ ที่จะช่วยให้เด็กคิดย่างมี
ตรรกะและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกันยังสอนเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปด้วย

สรุ ป จากการศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของ
ต่างประเทศ จ�ำนวน 6 ประเทศ สามารถสรุปผลได้ว่า ทั้ง 6 ประเทศ
เห็นความส�ำคัญของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding ว่าเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการ
พัฒนาคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
มีความสุขท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลก เพื่อเป็นฐาน
ก�ำลังคนทีส่ ำ� คัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน โดยเฉพาะ
ทางด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรม จึงได้มงุ่ เน้นและส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding โดยส่วนใหญ่เป็นการด�ำเนินงานร่วมกัน
จากทุกภาคส่วน ปรากฏเห็นได้ชัดเจนจากประเทศอังกฤษ ที่มีการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาการค�ำนวณโดยความร่วมมือขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ปกครองรับรู้ถึง
การจัดให้มีหลักสูตรวิทยาการค�ำนวณ และเตรียมความพร้อมเพื่อจะเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนของผู ้ เ รี ย น
สาธารณรัฐฟินแลนด์มีการส่งเสริมให้มีการอบรมครูผู้สอน และส่งเสริม
ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณร่ ว มกั น
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ระหว่างครูผสู้ อน เพือ่ สร้างการรับรูใ้ ห้เกิดขึน้ กับครูทงั้ ระบบ ญีป่ นุ่ มีการจัดท�ำ
คู่มือครู และเว็บไซต์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะมีการประกาศใช้
หลักสูตรภาคบังคับวิชาวิทยาการค�ำนวณในสถานศึกษา และให้ความส�ำคัญ
กับความปลอดภัยของการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้เป็นผู้น�ำ
ด้านปัญญาประดิษฐ์ จึงส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
ตั้งแต่ในชั้นเด็กเล็กจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือของเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสาธารณรัฐเกาหลีมจี ดุ มุง่ หมายเดียวกัน
กับสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน มีการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยให้ใช้
ต�ำราและสื่อจากเทคโนโลยีดิจิทัลแทนสื่อที่เป็นกระดาษ รวมถึงสิงคโปร์
ที่ ว างแผนการส่ ง เสริ ม ความพร้ อ มด้ า นคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะแห่งอนาคตในเรือ่ งการเขียนโปรแกรม
และทักษะการคิดเชิงค�ำนวณ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด
เชิงค�ำนวณ ที่จะช่วยให้คิดอย่างมีตรรกะและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ในขณะเดียวกันมีการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยและจริยธรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศควบคู่ไปด้วยเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่าต่างประเทศทั้ง 6 ประเทศมีการพิจารณาปัจจัย
ความส� ำ เร็ จ และแสวงหาแนวทางการส่งเสริ มการจั ดการเรี ยนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding โดยมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าครูเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการพัฒนาผูเ้ รียนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักการของวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณ จึงให้ความส�ำคัญกับการอบรมและพัฒนาครูให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
วิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding อย่างแท้จริง เพือ่ สามารถน�ำมาใช้ในการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 จากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และการประชุมระดม
ความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค�ำนวณ โค้ดดิ้ง Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 21
กันยายน 2563 ณ โรงแรมโฟร์วงิ ส์ กรุงเทพ โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู ้ ส อน ศึ ก ษานิ เ ทศก์ และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding จากสถานศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
อาจารย์ผู้สอนจากสถาบันอุดมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการค�ำนวณ
Coding ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 ผู ้ ที่ มี ป ระสบการณ์
การฝึ ก เขี ย นโปรแกรมระดั บ คอมพิ ว เตอร์ โ อลิ ม ปิ ก รวมถึ ง ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ศึ ก ษา ตลอดจนผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง จาก
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งได้มีการระดมความคิดเห็น และอภิปราย
ถึงปัญหาอุปสรรค โอกาส รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding โดยแบ่งเป็นระยะสั้น (5 ปี) และ
ระยะยาว (20 ปี) ดังนี้
3.1 แนวทางการส่งเสริม การจัดการเรีย นการสอนวิ ท ยาการ
ค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในระยะ 5 ปี
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะผู ้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 ที่ เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้
3.1.1 การสร้างความเข้าใจและการด�ำเนินงานร่วมกันเพือ่ พัฒนา
ผู้เรียนตามหลักการของวิชาวิทยาการค�ำนวณ โดยที่ผ่านมาพบว่าผู้บริหาร
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และครูผู้สอนในทุกวิชายังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ เป้าหมาย
บทบาท และสถานะของวิชาวิทยาการค�ำนวณ ซึ่งท�ำให้ยากต่อการปฏิรูป
วิ ธี ก ารสร้ า งกระบวนการคิ ด ให้ ผู ้ เ รี ย น แนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การ
เรียนการสอน Coding ที่ส�ำคัญ คือ ต้องท�ำให้ทุกภาคส่วนเข้าใจหลักการ
เป้าหมาย และบทบาทของวิชาวิทยาการค�ำนวณ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกัน ไม่เฉพาะผู้บริหารและครูผู้สอนเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงครูในทุกวิชา
ที่จะต้องเข้าใจว่าวิชานี้เป็นการสอนวิธีคิดและสามารถน�ำไปใช้กับรายวิชา
อื่น ๆ ได้ ซึ่ ง เมื่ อสามารถสอดแทรกวิธีคิดได้ ใ นทุ ก รายวิ ชา จะท� ำ ให้ ครู
และผู ้ เ รี ย นมี โ อกาสที่ จ ะสามารถบู ร ณาการหลายวิ ช าเข้ า ด้ ว ยกั น ได้
ดังนั้น การพัฒนาครูยุคใหม่ทางด้านนี้ มีความจ�ำเป็นตั้งแต่การผลิตครู
ในสถาบันอุดมศึกษา และการให้ความรู้กับครูปัจจุบันซึ่งเป็นเรื่องที่ต้อง
ด�ำเนินการเพือ่ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตร โดยมีแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและเป้าหมาย
ของวิขาวิทยาการค�ำนวณ ดังนี้
								  รัฐบาล ต้องส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
ด้ า นวิ ท ยาการค� ำ นวณเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ รองรั บ หลั ก สู ต รใหม่ ไ ด้
ในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอ เช่ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ในการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาการค�ำนวณกระจายให้ทั่วทุกภูมิภาค
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ พ ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง ภาคเอกชน
(สถานประกอบการ) เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวิทยาการค�ำนวณให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยควรรับฟังความคิดเห็น
และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งและผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ส่ ง เสริ ม
ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการเรียนการสอนทั้งฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์เพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความร่วมมือและ
บูรณาการการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ
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ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการด�ำเนินงานร่วมกันและลดความซ�้ำซ้อน
ในการด�ำเนินงาน ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายการด�ำเนินงานและการสร้าง
การรับรู้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและ
ทั่วถึง นอกจากนั้น ควรเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่สมบูรณ์กระจายไปสู่สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ
ทั้งระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้าพื้นฐาน โดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่
ห่ า งไกล เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ และเพิ่ ม โอกาสในการเรี ย นรู ้ โดยอาจ
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมมากขึน้
รวมทัง้ ควรมีนโยบายหรือมาตรการในการผ่อนปรน/ยกเว้นระเบียบการจัดซือ้
จัดจ้างอุปกรณ์การเรียนการสอน
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ
ต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรมครูผู้สอนวิทยาการค�ำนวณอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่องเป็นระยะให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค จัดอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารให้แก่ครูและวิทยากรแกนน�ำ รวมถึงการอบรมทางไกล และอบรม
แบบออนไลน์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี วามสนใจ เพือ่ กระตุน้
และพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding อย่างต่อเนื่อง
รวมถึงอบรมศึกษานิเทศก์ให้มคี วามพร้อมเพือ่ น�ำไปขยายผลให้ครูในท้องถิน่
รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ
ในหลักการ เป้าหมาย และวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
อย่างมีคุณภาพ มีการถอดบทเรียนสถานศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จและ
มีแ นวปฏิ บั ติ ที่ดี ใ นการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค� ำ นวณ Coding
รวมทั้งพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด�ำเนินงาน
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ของสถานศึกษา เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้พฒ
ั นาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
  สถานศึกษา ส่งเสริมและสนันสนุนให้มกี ารสร้างสภาพแวดล้อม
บรรยากาศหรือระบบนิเวศการเรียนรู้ในโรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล หรือ
ประถมศึ ก ษาให้ เ ป็ น ระบบที่ ผู ้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ วิ ท ยาการค� ำ นวณได้
ทุกที่และทุกเวลา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ชอบ
รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุน
ให้มกี ารบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือบูรณาการ
ครูข้ามสายวิชา (ทั้งครูรุ่นเก่าและครูรุ่นใหม่) โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้ครูเกิดความมั่นใจในการเรียนการสอน
Coding และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมให้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการค�ำนวณอย่างต่อเนื่อง เช่น
จัดเวทีประกวดแข่งขัน เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนทุกช่วงวัยได้แสดงความสามารถ
ตามศักยภาพอย่างเต็มที่ และจัดให้มกี จิ กรรมต่อยอดจากการประกวดแข่งขัน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถน�ำไปใช้
ในชีวิตประจ�ำวันได้ จัดท�ำคู่มือครู สื่อการเรียนการสอน วีดิโอตัวอย่างวิธีการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณที่มีคุณภาพ เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้นำ� กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ยชุมชนทางวิชาชีพ หรือ PLC
มาใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ใ ห้ มี คุ ณ ภาพ
นอกจากนั้น ครูผู้สอนควรต้องมีการปรับระบบการเรียนรู้และวิธีการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านวิทยาการค�ำนวณ
ให้ผู้เรียนได้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาด้วยตนเอง และ
รู้จักการน�ำดิจิทัลไปใช้
3.1.2 การสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการวัดและประเมินผล การที่
วิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณส่ ง ผลให้ เ กิ ด การลดระดั บ การเรี ย นรู ้ ด ้ า นเนื้ อ หา
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ของวิชาต่าง ๆ โดยมีการให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการคิดมากขึ้น ดังนั้น
หากไม่มีเกณฑ์และมาตรฐานการวัดและประเมินผลกระบวนการคิดที่เหมาะสม
จะไม่สามารถประเมินความส�ำเร็จได้ ข้อเสนอแนวทางการวัดและประเมิน
ผลเบื้ อ งต้ น จึ ง ควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลโดยการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (Ordinary National Test Education : O - NET)
เป็นการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดในรูปแบบหรือลักษณะ
เดียวกันการทดสอบผู้เรียนตามโครงการประเมินสมรรถนะนักเรียนร่วมกับ
นานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA)
ซึ่งเป็นการวัดทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนที่สามารถใช้เปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศได้ และสามารถกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นความส�ำคัญ
ของการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน เนื่องจากการวัดและประเมินผล
ด้วยการทดสอบ O-NET มีผลต่อระดับคุณภาพของสถานศึกษา หากเปลี่ยน
มาเป็นการวัดและประเมินผลในลักษณะเดียวกันกับการทดสอบ PISA
จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส�ำคัญกับเกณฑ์และ
มาตรฐานการวัดและประเมินผลเชิงกระบวนการคิดเพิ่มขึ้นด้วย
3.1.3 การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ครู ผู ้ ส อน
ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในทุกสถานศึกษาจ�ำเป็นต้องเข้าใจหลักสูตร ต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า
วิทยาการค�ำนวณ Coding เป็นพื้นฐานของทุกอาชีพ เป็นทักษะที่จ�ำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 และเป็นทักษะการคิดขั้นสูง (Problem Solving / Critical
Thinking) โดยภายใน 5 ปี ครูตอ้ งสามารถพัฒนาตัวเองและสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้ โดยการพัฒนาครูจะต้องเป็นระบบ
และสอดคล้องกับบริบทของพืน้ ที่ เพือ่ ให้สามารถปรับประยุกต์การจัดการเรียน
การสอนได้ โดยจัดฝึกอบรมครูในทุกสาระวิชา รวมทั้งศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องได้รับการพัฒนาด้วย
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ไม่ใช่เฉพาะครูวิทยาศาสตร์หรือครูคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพราะสถานศึกษา
บางแห่งครูหนึ่งคนอาจจ�ำเป็นต้องสอนหลายวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนอกจากความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่ครูทุกคนต้องมีทักษะทางวิทยาการค�ำนวณด้วยเช่นกัน ดังนั้น
จึงควรเพิ่มทักษะการคิดเพื่อครูด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ Unplugged เนื่องจากปัญหาที่ส�ำคัญ คือ ครูไม่สามารถ
ตั้งค�ำถาม ไม่สามารถสรุปความ และไม่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
บริบทได้ ส่งผลให้ผเู้ รียนขาดความรูค้ วามเข้าใจเช่นเดียวกัน ข้อเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาครูแบ่งออก 2 แนวทาง คือ (1) การพัฒนาครูในปัจจุบัน และ
(2) กระบวนการผลิตครูจากสถาบันการผลิตครู โดยต้องมีกระบวนการบังคับ
ใช้ในทางปฏิบัติด้วย เช่น อาจน�ำเนื้อหาสาระวิชาวิทยาการค�ำนวณไปบรรจุ
ในการสอบภาค ก เพื่อให้เป็นมาตรฐานส�ำหรับผู้ที่จะสอบบรรจุเป็นครูทุกคน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาการค�ำนวณ อย่างไรก็ตาม การสอบ
วัดสมรรถนะด้านนีจ้ ำ� เป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานการวัดทีด่ กี อ่ นเป็นล�ำดับแรก
3.1.4 การสร้างเครือข่ายครู การสร้างเครื่องมือส�ำหรับการเรียน
การสอนที่เหมาะสมวิธีหนึ่ง คือ การสร้างเครือข่ายออนไลน์ของครู เนื่องจาก
ครูแต่ละคนมีความสามารถในการสร้างสื่อ พัฒนาเทคนิคการสอน การน�ำ
เทคโนโลยีการสอนแบบใหม่มาใช้ได้ไม่เท่ากัน การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
จะท�ำให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือที่ดีขึ้นผ่านเครือข่ายครู เนื่องจากครู
วิชานี้มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่าสาขาอื่น จึงน่าจะเป็นต้นแบบ
ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือครูเหล่านี้
สุดท้ายแล้วมักใช้เป็นส่วนประกอบในการขอต�ำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม
ซึ่ ง หมายถึ ง ว่ า อาจท� ำ ให้ ค รู ที่ มี ค วามสามารถไม่ อ ยากเผยแพร่ ผ ลงาน
ของตน ดังนั้น ในการพัฒนาสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะต้องค�ำนึง
ถึงสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้พัฒนาได้แบ่งปันให้ผู้อื่นใช้
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ซึ่งเรื่องเหล่านี้จ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดผ่านทางนโยบายการปรับต�ำแหน่งวิชาการ
หรือคุณวุฒิของครู
3.1.5 กระบวนการคิดใหม่ กระบวนการคิดมีทฤษฎีและรูปแบบ
มากมายที่สามารถน�ำมาปรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะแนวคิด
เชิงคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การค�ำนวณเชิงวัตถุ ซึ่งจะ
ท�ำให้ผเู้ รียนเข้าใจล�ำดับขัน้ ตอนของการคิดแบบแยกส่วน ในลักษณะเดียวกัน
กับแนวคิดของการพัฒนาซอฟต์แวร์ และกระบวนการคิดที่ครูต้องพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถคิดไปข้างหน้าและคิดย้อนกลับได้ คือ สามารถคิดจากเหตุ
ไปหาผล หรือคิดจากผลไปหาเหตุ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งแนวคิด
เหล่านี้ มีการสอนอยู่ในระดับปริญญาตรี ยังไม่สามารถน�ำมาใช้ในการเรียน
ในส่วนของการศึกษาภาคบังคับได้ทันที แต่กระบวนการคิดเหล่านี้มีอยู่แล้ว
และใช้ได้จริงในทางปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อทดแทนการลดเวลาในการให้ความรู้
จึงต้องเพิ่มทักษะและเทคนิคของการคิดในรูปแบบอื่นให้กับผู้เรียน เพื่อสามารถ
เข้าถึงกระบวนการคิดใหม่ โดยครูจะต้องพัฒนาวิธีการสอนเหล่านี้ให้ผู้เรียน
เข้าถึงได้
3.1.6 การพิจารณาบริบทแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
โดยทั่วไปหลายโรงเรียนพบปัญหาความไม่ชัดเจนในการก�ำหนดครูผู้สอน
ว่าควรจะต้องเป็นครูวิทยาศาสตร์ หรือครูคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เส้นทาง
การด�ำเนินงานของครูคอมพิวเตอร์ไม่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการท�ำหน้าที่สอน
และการสะสมชั่วโมงการสอน ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ
ของครูด้วย หลายครั้งการพัฒนาหลักสูตรโดยเปลี่ยนระดับความส�ำคัญ
ของเนื้ อ หาด้ ว ยการเพิ่ ม หรื อ ลดชั่ ว โมงสอน โดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบ
ด้านอัตราก�ำลังในการบริหารจัดการการสอน เพราะครูบางคนจะมีชวั่ โมงสอน
น้อยลงและครูอีกคนจะมีชั่วโมงสอนมากขึ้น ส่งผลต่อการกระจายภาระงาน
ซึ่งโรงเรียนในหลายท้องถิ่นไม่ได้มีทรัพยากรบุคคลมากพอในการบริหาร
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จั ด การลั ก ษณะนี้ เป้ า หมายของโรงเรี ย นมั ก ก� ำ หนดตามเป้ า หมายของ
หลักสูตร แต่การตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องตอบความต้องการ
จากบริบทภายนอกด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยรวม
เช่ น ความมั่ น คงในอาชี พ ของครู การน� ำ ผลการเรี ย นและความรู ้ ไ ปใช้
ประกอบอาชี พ หลั ง จบการศึ ก ษาของผู ้ เ รี ย น ภารกิ จ อื่ น ภายในโรงเรี ย น
ของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น ท�ำให้บริบทแวดล้อมเหล่านี้มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร และส่งผลให้การจัดเรียนการสอนไม่เป็นไป
ตามทิศทางที่ก�ำหนด และไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย
ทีก่ ำ� หนดได้ ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีท่ กุ ภาคส่วนในระบบการศึกษาจะต้อง
รับรู้และเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากบริบทแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3.1.7 การปฏิรปู หลักสูตรต้องเริม่ ต้นจากระดับนโยบาย หลักสูตร
วิทยาการค�ำนวณมีแนวคิดมาจากหลักสูตรการคิดเชิงค�ำนวณของอังกฤษ
แต่แนวคิดดังกล่าวไม่ได้มีการน�ำมาใช้ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ เพียงแต่
มีการบรรจุวชิ าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ไว้ในหมวดการงานอาชีพ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จนกระทั่ง
ได้รับการยอมรับในหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยก่อนหน้านั้น
มีหลายประเทศได้น�ำแนวคิดมาปรับใช้ก่อนประเทศไทย หากพิจารณา
ในแง่ดีคือประเทศไทยมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของต่างประเทศ
ก่อนปรับมาใช้ภายใต้บริบทของไทย ดังนั้น กล่าวได้ว่าหลักสูตรวิทยาการ
ค� ำ นวณของไทย มี ลั ก ษณะการออกแบบเฉพาะส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นไทย
การจะให้ ห ลั ก สู ต รประสบความส� ำ เร็ จ จะต้ อ งพิ จ ารณาองค์ ป ระกอบ
ในภาพรวมจากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกภาคส่วน โดยในการเรียนรูจ้ ะต้องช่วยให้
ผู้เรียนสามารถน�ำกระบวนการคิดประกอบกับความรู้ที่เรียนมาใช้แก้ปัญหา
ชีวิตประจ�ำวันได้ ครูคอมพิวเตอร์สามารถท�ำงานในหน้าที่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
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และมีเส้นทางอาชีพทีด่ ี ครูสาขาอืน่ สามารถใช้ประโยชน์จากวิธคี ดิ และเทคโนโลยี
จากวิทยาการค�ำนวณมาบูรณาการกับความรูใ้ นวิชาทีส่ อน ผูบ้ ริหารโรงเรียน
ต้องมีความเข้าใจและสร้างแนวคิดภาพรวมของโรงเรียนในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และสร้างผู้เรียนตามบริบทของหลักสูตรตามบริบทและ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งในระดับประเทศจะได้บุคลากรที่มี
คุณภาพในการพัฒนาประเทศจากการใช้ทรัพยากรทีค่ มุ้ ค่า ซึง่ สิง่ ทีส่ ำ� คัญ คือ
ส่วนของนโยบายจะต้องมองเห็นปัญหาในภาพรวม ไม่แก้ปัญหาเรื่องหนึ่ง
แต่สร้างปัญหาที่ส่วนอื่น เพราะปัจจัยความส�ำเร็จในระดับประเทศ จะต้องมี
องค์ประกอบที่เกิดจากการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันจากทุกภาคส่วน
					 3.1.8 การทดสอบ PISA และบทบาทของวิ ท ยาการค� ำ นวณ
เนื่องจากการทดสอบ PISA เป็นเครื่องมือการวัดผลที่ให้ความส�ำคัญต่อ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ และสามารถน�ำมาเปรียบเทียบกับผู้อื่นได้ จะท�ำให้
เห็นพัฒนาการทางความคิดในทิศทางที่เหมาะสม ดังนั้น การน�ำแนวทาง
การวัดผลของ PISA มาเป็นแนวทางเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้
จะท�ำให้ผลการสอบ PISA โดยภาพรวมดีขึ้น แต่การปรับเปลี่ยนทุกวิชา
ให้ไปเป็นตามแนวทางของการทดสอบ PISA จะเป็นไปได้ยากมากในทางปฏิบัติ
เพราะจะต้องปรับเปลี่ยนทุกรายวิชา พัฒนาครูผู้สอนและต�ำราใหม่ทั้งหมด
ซึ่ ง จะต้ อ งใช้ ท รั พ ยากรในการลงทุ น สู ง มาก และผลส� ำ เร็ จ ก็ น ่ า จะใช้
เวลายาวนาน ดังนั้น การจัดการผ่านวิชาวิทยาการค�ำนวณจะเป็นไปได้
มากกว่าเนื่องจากบทบาทของวิชาวิทยาการค�ำนวณซึ่งเป็นวิชาขนาดเล็ก
จ�ำนวนชั่วโมงสอนน้อย จ�ำนวนครูไม่มาก การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ
ของวิชานี้จะไม่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการมากนัก แต่จะส่งผลดี
ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างวิธีคิดให้นักเรียนและครูที่สามารถ
เกิดการบูรณาการได้มากกว่า จึงมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากกว่า
ด้วยระยะเวลาที่สั้นกว่า
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3.1.9 ภาษาต่างประเทศ ในปัจจุบนั แม้วา่ จะมีความสะดวกสบาย
ในการศึกษาหาความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ต แต่ต้นฉบับของความรู้ส่วนใหญ่
เป็นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ แม้ว่าการพัฒนาของระบบ
แปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์จะดีขนึ้ มาก โดยในปัจจุบนั คนส่วนใหญ่สามารถ
อ่านข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าได้ แต่ก็ยังไม่ดีพอในการเรียนรู้
เนื้อหาเชิงลึก นั่นก็คือ ถ้าหากนักเรียนไทยไม่มีทักษะภาษาต่างประเทศ
ดีพอ โอกาสในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ตก็ย่อมมี
ประสิทธิภาพลดลง ดังนัน้ การไม่รภู้ าษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
จึงมีความเสี่ยงต่อการเรียนรู้ของนักเรียนไทยในอนาคต
3.2 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในระยะ 20 ปี
3.2.1 การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีและสถานการณ์ที่มีการ
เปลีย่ นแปลงแบบพลิกผัน ในระยะ 20 ปี  ซงึ่ จะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึน้ มากมาย
แต่ ก ระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ ต ้ อ งการให้ ผู ้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยตั ว เองได้
โดยมีวธิ คี ดิ ทีด่ ี ไม่นา่ จะเปลีย่ นไปมากนัก ดังนัน้ การเรียนการสอนในอีก 20 ปี
ข้างหน้า จ�ำเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยีใหม่ที่อาจ
มีความซับซ้อนและเข้าใจยากขึ้น เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI ซึ่งโดย
แนวโน้มที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยตลอด จากกฎของมัวร์
อัตราการค�ำนวณของคอมพิวเตอร์จะเพิ่มขึ้น 2 เท่าในทุก 18 เดือน แม้ว่า
จะลดลงบ้างบางส่วน แต่แนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ เช่น การค�ำนวณ
แบบควอนตัมซึ่งถึงแม้ว่ายังอยู่ในขั้นค้นคว้าวิจัยอยู่ จะท�ำให้อัตราเร็ว
ของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นอนาคตเร็ ว กว่ า ปั จ จุ บั น หลายสิ บ เท่ า อย่ า งแน่ น อน
และจากความเชื่อว่าความใกล้ชิดกันระหว่างโลกดิจิทัลกับโลกความจริง
จะมีมากขึ้น จะท�ำให้ข้อมูลจ�ำนวนมากมีความพร้อมใช้งานในระบบดิจิทัล
เป็ น ส่ ว นใหญ่ ห รื อ เกื อ บทั้ ง หมด ท� ำ ให้ ค วามต้ อ งการด้ า นเทคโนโลยี
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การเก็บข้อมูล มีความส�ำคัญลดลง ซึ่งนั่นคือกระบวนการคิดของคน จึงเป็น
เรื่ อ งหลั ก ในการเรี ย นรู ้ ที่ ผ ่ า นมาการจั ด การศึ ก ษาได้ มี ก ารค� ำ นึ ง ถึ ง
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดอยูม่ าก แต่การปรับตัวไม่เร็ว
เท่าทีค่ วร จนกระทัง่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19  ท�ำให้เกิด
วิถีการด�ำรงชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งพบว่ามีเทคโนโลยีมากมาย
ที่พร้อมจะใช้ในการป้องกันโรคโควิด - 19 แต่ไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะมีวิธีคิด
หรือเลือกใช้เทคโนโลยีในการป้องกันโรคได้อย่างเหมาะสม จึงท�ำให้ปริมาณ
การติดโรคระบาดไม่เท่ากัน จะเห็นได้ว่าความเข้าใจและวิธีคิดที่เหมาะสม
ในการเลือกใช้เทคโนโลยีมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง วิชาวิทยาการค�ำนวณ
จึงมีส่วนส�ำคัญในการที่จะท�ำให้ประชาชนมีวิธีคิดที่เหมาะสมในการปรับตัว
เพื่อความอยู่รอดและการพัฒนาของประเทศ ดังนั้น วิชาวิทยาการค�ำนวณ
ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างวิธีคิดให้ผู้เรียน จ�ำเป็นต้องปรับตัวในการน�ำเสนอ
วิธีคิดแบบใหม่ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีในขณะนั้นให้มากขึ้น
3.2.2 การท่องจ�ำเป็นเครือ่ งมือ ไม่ใช่สว่ นเกินของกระบวนการคิด
จากข้อสมมติฐานทีว่ า่ ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า ข้อมูลส่วนใหญ่นา่ จะมีความพร้อม
ทางดิจิทัลมากขึ้น กิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันจะถูกเปลี่ยนไปอยู่ในรูปดิจิทัล
การเรียนออนไลน์ การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารที่ทุกอย่างผ่าน
อินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการใช้ได้จากระบบ
ออนไลน์ ท�ำให้ข้อมูลทุติยภูมิมีพร้อมใช้มากมาย การแสวงหาความรู้ใหม่
ท�ำได้งา่ ยผ่านอุปกรณ์พกพา จึงท�ำให้การเรียนในอนาคตไม่จำ� เป็นทีจ่ ะต้องให้
ความรู้ละเอียดมากนัก แต่การอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยังต้องมีข้อมูล
ประกอบด้วยการจดจ�ำอยู่บ้างตามความจ�ำเป็น กระบวนการคิดจึงอยู่ใน
อัลกอริทึมด้วยโปรแกรมพลวัต (Dynamic Programming) นั่นคือจะต้องมี
ความรู ้ จ ากการจดจ� ำ ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารขยายผลของความรู ้ ไ ด้
ในอนาคต ตัวอย่างของกระบวนการจดจ�ำที่ส�ำคัญ ได้แก่ การท่องสูตรคูณ

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

147

ทุกคนเข้าใจวิธีการคูณ แต่ถ้าหากใช้วิธีการคูณตามทฤษฎีทุกครั้ง จะท�ำให้
ชี วิ ต ประจ� ำ วั น ยุ ่ ง ยากขึ้ น และหากจะต้ อ งค� ำ นวณที่ ซั บ ซ้ อ นมากจะใช้
เครื่องคิดเลขมาคูณแทน ซึ่งเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของแนวคิดที่ไม่ปฏิเสธ
การท่องจ�ำอย่างสิ้นเชิง แต่จะต้องมีกระบวนการคิดที่ดีโดยมีการท่องจ�ำ
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิด ในท�ำนองเดียวกันกับการคูณ การเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์ และวิชาสถิติ เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลที่ส�ำคัญในการ
จดจ�ำ  เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ในปัจจุบนั และอนาคตได้ดี ความเป็นไปได้ในอนาคตทีว่ ชิ าวิทยาการค�ำนวณ
จะมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการเลื อ กเนื้ อ หาที่ ส� ำ คั ญ มาเป็ น ตั ว อย่ า งและข้ อ มู ล
เพื่อให้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของตน และตัดสินใจสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ผ่านทางประวัติศาสตร์ที่เรียนรู้มา ตัวอย่างเช่น ถ้าหากไม่สอนว่าสงคราม
น�ำมาสู่ความสูญเสีย และผู้คนไม่เข้าใจว่าสงครามเป็นอย่างไร ในอนาคต
การตั ด สิ น ใจของคนที่ ไ ม่ รู ้ จั ก สงครามก็ อ าจน� ำ มาสู ่ ส งครามได้ ดั ง นั้ น
การเลือกประเด็นเพื่อให้เกิดการท่องจ�ำและเป็นส่วนส�ำคัญในการคิดที่ดี
จะต้องค�ำนึงถึงหลายด้าน เช่น ความสะดวกสบาย โอกาส ความมั่นคง และ
ความเสี่ยง เป็นต้น
3.2.3 การบูรณาการกับรายวิชาอื่น ในอีก 20 ปีข้างหน้าการจัด
รู ป แบบของวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณ อาจเป็ น วิ ช าในลั ก ษณะนี้ หรื อ อาจ
แทรกอยู่ในกระบวนการคิดของวิชาอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีวิธีคิดใหม่
ที่ ดี ก ว่ า เดิ ม จะต้ อ งมี ก ระบวนการที่ น� ำ วิ ธี คิ ด ใหม่ นั้ น สอดแทรกเข้ า ไป
ในหลักสูตรได้ ดังนัน้ หากต้องการพัฒนาวิธคี ดิ อย่างสม�ำ่ เสมอ จึงควรมีเนือ้ หา
เฉพาะการพัฒนาวิธีคิดในหลักสูตรอย่างชัดเจน ในขณะที่ต่อไปวิชาเรียน
ที่ให้ความรู้เชิงเนื้อหาลดลง นั่นคือผู้เรียนอาจจะใช้เวลาในการเรียนเรื่อง
ทีต่ นเองสนใจลึกซึง้ ขึน้ ต้องใชักระบวนการคิดทีจ่ ำ� เป็นมากขึน้ ในอนาคตอาจเป็น
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่เป็นเรื่องหลักในการเรียนการสอน
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ตัวอย่างเช่น ในภาคการเกษตร ซึ่งแบ่งออกเป็นการเกษตรประเภทต่าง ๆ  
อาจมีวธิ กี ารเลีย้ ง วิธกี ารปลูก วิธกี ารดูแล จนถึงวิธขี ายและแปรรูป เป็นความรู้
ทีพ่ ร้อมแล้วทางระบบดิจทิ ลั รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ในฟาร์มจะได้รบั การติดตาม
ผ่านเซ็นเซอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการด�ำเนินการของฟาร์มอาจเป็นหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับสภาพอากาศ ตลาด และการส่งออกจะมีพร้อมใช้
จากอินเทอร์เน็ต สิง่ ทีเ่ กษตรกรอาจจะต้องมี คือ วิธคี ดิ ในการตัดสินใจทีจ่ ะเลือก
วิธที มี่ อี ยูม่ ากมาใช้ โดยเทียบเคียงกับทรัพยากรทีม่ ี และผลตอบแทนทีค่ าดว่า
จะได้รับ หรือการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมบริการที่สร้าง
ความแตกต่างจากผู้อื่น ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าทุกคนมีความพร้อมของเทคโนโลยี
แต่ทุกคนยังต้องอยู่ในกระบวนการทางสังคมที่มีการแข่งขันตลอดเวลา
การตัดสินใจเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุดจะต้องมาจากวิธีคิดที่ดีท่ีสุด
ไม่ว่าผู้นั้นจะประกอบวิชาชีพใด อย่างไรก็ตาม กระบวนการคิดที่ดีจะต้อง
ถู ก ก� ำ กั บ ด้ ว ยจริ ย ธรรม และเป้ า หมายของการด� ำ รงชี วิ ต ที่ เ หมาะสม
กระบวนการคิดจึงจ�ำเป็นต้องสอดแทรกจริยธรรมมากขึ้น ผู้เรียนควรจะต้อง
ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต เข้าใจหน้าทีข่ องตัวเอง ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้อื่น ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเห็นอกเห็นใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อเพื่อนมนุษย์ เข้าใจความสมดุลของธรรมชาติ และสามารถด�ำรงตน
ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
3.2.4 ความเข้าใจต่อภัยคุกคามจากเทคโนโลยีดิจิทัล นอกเหนือ
จากผลกระทบของการเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล เช่น การที่ท�ำให้ต�ำแหน่งงาน
ทีใ่ ช้แรงงานลดลง โดยมีการน�ำ AI และหุน่ ยนต์มาแทนแรงงานมนุษย์ เป็นภัย
คุ ก คามกั บ การด� ำ รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ ยั ง มี ภั ย อื่ น อี ก มากมายโดยเฉพาะ
จากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยตรง เช่น การล่อลวงทางอินเทอร์เน็ต
การขโมยข้อมูลส่วนบุคคล การเรียกค่าไถ่ข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ สื่อที่
สร้างการชวนเชื่อทางสังคม ข่าวปลอมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ ท�ำให้เชื่อว่า
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ในอนาคต นอกเหนือจากกิจกรรมหลายอย่างที่มนุษย์ท�ำได้จะถูกทดแทน
ด้วยคอมพิวเตอร์มากขึ้นอีก และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ก็จะมากขึ้นเช่นกัน
ดังนั้น สิ่งส�ำคัญคือผู้เรียนจะต้องรู้เท่าทันถึงผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัล
และมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ มีทักษะเพื่อวิเคราะห์
หาโอกาสและความเสี่ยง จึงเป็นประเด็นที่จ�ำเป็นมากขึ้นในการพัฒนา
วิธีคิดของผู้เรียน
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สรุปผล อภิปรายผล
และข้อเสนอ

วิ ท ยาการค� ำ นวณเป็ น วิ ช าใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ทดแทนวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยก�ำหนดให้เป็นวิชาบังคับในหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ซึง่ วิชานีม้ หี ลักการเพือ่ สร้างการบูรณาการความคิดผ่านทางเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ในความรู้จากหลายสาขาเข้าด้วยกัน โดยมี Coding เป็นส่วนหนึ่งของวิชา
วิทยาการค�ำนวณ  และ Coding เป็นการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมทักษะทางด้าน
การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีเหตุผล และการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้กับ
ผูเ้ รียน ซึง่ เป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 หรือทักษะในอนาคตทีเ่ ป็นไปตามเป้าหมาย
ด้านผู้เรียนที่ก�ำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และ
เนือ่ งจากได้มกี ารจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding มาแล้ว
ช่วงหนึ่ง จึงควรได้มีการศึกษาสภาพปัจจุบันและะปัญหาอุปสรรคในการ
จัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding และการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนให้ เ หมาะสม โดยประเด็ น
ที่ควรพิจารณาในวิชานี้ ได้แก่ การพัฒนาวิธีคิดให้ผู้เรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 การปรับตัวและสร้างความพร้อมต่อเทคโนโลยีที่เกิดใหม่
และการเลื อ กใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ป ัญหาการท� ำ งานและการด� ำ รงชี วิต
ประจ�ำวันได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ จากการประเมินอนาคตของเทคโนโลยี
และความต้องการก�ำลังคน รวมถึงความต้องการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
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หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการด�ำรงชีวิตของ
มนุษย์มากขึ้น ความต้องการแรงงานมนุษย์จะลดลง เนื่องจากสามารถ
ใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานมนุษย์ได้มากขึ้น จะเหลือเพียงแรงงานที่มีทักษะ
ในการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละการสร้า งนวัตกรรมใหม่เ ป็ น ส� ำ คั ญ โดยทั ก ษะ
ที่ต้องการมากขึ้น ได้แก่ ความยืดหยุ่นทางปัญญา การรู้ดิจิทัลและการคิด
เชิงค�ำนวณ วิจารณญาณและการตัดสินใจ ความฉลาดทางอารมณ์และสังคม
และการคิดเชิงนวัตกรรม
ทั้งนี้ จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนต่าง ๆ สามารถสรุป
ผลการศึกษาและได้ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ

		 ค�ำนวณ Coding ของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ที่ได้มีการบรรจุให้มีสาระเทคโนโลยี
(วิชาวิท ยาการค� ำ นวณ) ไว้ใ นกลุ่ม สาระการเรียนรู ้ วิท ยาศาสตร์ ท� ำ ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการเพือ่ ให้สอดรับกับสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ดั ง กล่ า ว และบรรลุ เ ป้ า หมายตามหลั ก การของวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณ
โดยสามารถสรุปสภาพปัจจุบนั และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค� ำ นวณ Coding ของสถานศึ ก ษาและการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ เป้าหมาย
และสถานะของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding ท�ำให้ยากต่อการปฏิรูป
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วิธกี ารสร้างกระบวนการคิดให้ผเู้ รียน ขาดความรู้ และความเข้าใจในวิธกี ารจัด
การเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ยังคงสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการ
เรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นเนื้อหามากกว่าฝึกให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ
ไม่สามารถบูรณาการวิชาวิทยาการค�ำนวณเข้ากับวิชาอืน่ ๆ รวมทัง้ ไม่สามารถ
บริหารจัดการอัตราก�ำลังครูในการจัดตารางสอน สืบเนื่องจากติดปัญหา
โครงสร้างเก่าทีจ่ ะต้องก�ำหนดว่าครูผสู้ อนวิชานีค้ วรจะต้องเป็นครูวทิ ยาศาสตร์
ครูคอมพิวเตอร์ หรือครูการงานอาชีพ ซึ่งมีผลท�ำให้ชั่วโมงสอนของครูและ
นักเรียนไม่เหมาะสม และไม่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding ได้อย่างเต็มที่
2. ครูผู้สอน ขาดแคลนครูที่มีศักยภาพและมีความรู้ด้านวิทยาการ
ค�ำนวณทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอันเนื่องจากการปรับเปลี่ยนหลักสูตร
และปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงความรู ้ แ ละวิ ท ยาการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แต่ครูที่ส�ำเร็จการศึกษาจาก
คณะศึกษาศาสตร์ / ครุศาสตร์ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
ยังมีจ�ำนวนน้อย ท�ำให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการ บทบาท และสถานะของวิชาวิทยาการ
ค�ำนวณ และยังมีความกังวลเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการเรียนการสอน ไม่สามารถ
ปรับประยุกต์ปัญหาในชีวิตจริงมาเป็นล�ำดับขั้นตอนเชิงวิธีคิดได้ มีความ
ไม่มั่นใจว่าครูผู้สอนวิชาวิทยาการค�ำนวณควรจะเป็นครูวิทยาศาสตร์หรือ
ครูคอมพิวเตอร์ โดยเห็นว่าเส้นทางอาชีพของครูสาขาคอมพิวเตอร์ไม่ชัดเจน
ทั้ ง ในด้ า นการท� ำ หน้ า ที่ ส อน และการสะสมชั่ ว โมงการสอน ส่ ง ผลต่ อ
การได้รับการพิจารณาความดีความชอบของครู การแบ่งเวลาเรียนหรือ
คาบเรียนส�ำหรับหลักสูตรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงใหม่ยงั ไม่ชดั เจน รวมทัง้ ขาดสือ่
การเรียนการสอน ท�ำให้มีปัญหาในการน�ำสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนั้น
ครู ที่ เ ป็ น ครู อ าวุ โ สและเป็ น ครู รุ ่ น เก่ า ที่ อ ยู ่ ใ นยุ ค ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลง
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สูย่ คุ เทคโนโลยี ไม่คนุ้ เคยกับวิธกี ารจัดการเรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ยังคงใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมที่เน้นเนื้อหามากกว่าฝึกให้ผู้เรียนคิด
อย่างเป็นระบบ และคิดอย่างมีเหตุผล รวมถึงครูทผี่ า่ นการฝึกอบรมและได้รบั
การสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอน
Coding มีการย้ายไปประจ�ำการที่โรงเรียนอื่น ท�ำให้อุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่ได้รับไม่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ได้อย่างต่อเนื่อง
3. ผู้เรียน ไม่ได้รับการฝึกทักษะและกระบวนการคิดตามเป้าหมาย
และหลักการของวิชาวิทยาการค�ำนวณ เนื่องจากครูผู้สอนยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจที่ชัดเจนในหลักการและเป้าหมายของวิชาวิทยาการค�ำนวณ
รวมทั้งขาดสื่อการเรียนการสอนที่จะสามารถท�ำให้ผู้เรียนตอบวัตถุประสงค์
และตัวชีว้ ดั ของวิชาวิทยาการค�ำนวณได้ ท�ำให้มปี ญ
ั หาในการน�ำสูก่ ารปฏิบตั ิ
ที่ ชั ด เจนและไม่ ส ามารถบรรลุ เ ป้ า หมายตามการพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นด้ า น
กระบวนการและทักษะการคิด นอกจากนั้น ผู้เรียนที่ได้รับการฝึกทักษะ
และเรี ย นรู ้ เ รื่ อ งวิ ท ยาการค� ำ นวณ จนสามารถแสดงผลงานให้ เ ห็ น ได้
ในเชิงประจักษ์ ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ท�ำกิจกรรมต่อยอดไปใช้
ในชุมชน หรือในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. เกณฑ์การวัดและประเมินผล ผลการทดสอบ O - NET วิชาวิทยาการ
ค�ำนวณ ยังไม่สามารถสะท้อนพัฒนาการการเรียนรู้เชิงกระบวนการคิด
ของผู ้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง จึ ง ควรก� ำ หนดเกณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง คุ ณ ภาพ
ด้วยรูปแบบอืน่ ๆ เช่น การตัง้ ทีมไปประเมินและใช้เครือ่ งมือการทดสอบทักษะ
ที่จ�ำเป็นในรูปแบบ Digital Testing เป็นต้น และควรส่งเสริมให้มีการสอบ
O-NET ในลักษณะเดียวกันกับการสอบ PISA ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะด้านกระบวนการคิดของผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
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5. การด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง สถานศึกษาขาดโครงสร้างพืน้ ฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังมีไม่ครบสมบูรณ์และครอบคลุมทุกสถานศึกษา
ทั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบไฟฟ้าพื้นฐาน
รวมถึงการขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการสร้าง
โครงงานของผู้เรียนในระดับชั้นต่าง ๆ เช่น Smart Board หรือ Smart Kids
เป็นต้น ขาดการนิเทศติดตามและสนับสนุนกิจกรรมการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
ท�ำให้การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ และการด�ำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ไม่บรรลุตามเป้าหมาย ระเบียบการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ส่งผลกระทบต่อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา และปัญหาส�ำคัญที่พบ คือ ไม่มี
การบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงท�ำให้
ไม่สามารถขยายผลการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
ให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ
จากสภาพปัจจุบนั และปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding สรุ ป ได้ ว ่ า มี ส ภาพปั ญ หาส� ำ คั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในสถานศึ ก ษา
ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะครูนบั เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ
สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของรักษิต สุทธิพงษ์ (2560) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษา
วิจัย เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษากับการพัฒนาครูไทยในยุคดิจิทัล
และพบว่าการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จะประสบความส�ำเร็จได้
ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงแนวคิด รูปแบบ วิธีการและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของครู เนื่องจากวิชาวิทยาการค�ำนวณเป็นวิชาใหม่ ครูส่วนใหญ่
ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและเป้าหมายของวิชาอย่างแท้จริง
จึงท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะและกระบวนการคิดของผูเ้ รียนตามเป้าหมายได้
เช่นเดียวกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ
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เป้ า หมายของวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณ และไม่ ส ามารถบู ร ณาการเข้ า กั บ
วิชาอืน่ ๆ ได้ ซึง่ โดยหลักการแล้ววิชาการวิทยาการค�ำนวณสามารถบูรณาการ
เข้ากับวิชาอื่น ๆ ได้ทุกวิชา สอดคล้องตามแนวคิดของไคล์ฟ บีล (2557)
ที่กล่าวว่ากระบวนการคิดเชิงค�ำนวณสามารถแก้โจทย์ปัญหาในวิชาการ
สาขาอื่น ๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และพลศึกษาได้ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวคิดของ Google for Education (2561)
ทีก่ ล่าวว่าการเรียนรูเ้ ชิงค�ำนวณสามารถน�ำมาใช้ในการแก้ปญ
ั หาได้ทกุ สาขา
ทั้งมนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนั้น
ยังพบปัญหาส�ำคัญประการหนึ่งที่ท�ำให้ไม่สามารถขยายผลการด�ำเนินงาน
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณให้แพร่หลายครอบคลุม
ทั่วทั้งประเทศได้ คือ ขาดการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามแนวคิดของณัฐสิฎ รักษ์เกียรติวงศ์
และคณะ (2561 อ้างถึงใน กชกร ความเจริญ, 2561) ที่กล่าวว่า ประเทศไทย
มีครู โรงเรียน และองค์กรที่มีความสามารถ มีความคิดและพลังที่จะท�ำให้
การศึ ก ษาไทยเป็ น การศึ ก ษาแห่ ง อนาคต เพี ย งแต่ ป ั จ จุ บั น ยั ง ท� ำ งาน
แบบแยกส่วนกัน
 การศึกษาเปรียบเทียบกรณีความส�ำเร็จในการจัดการเรียน

การสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ของต่างประเทศกับประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่าต่างประเทศให้ความส�ำคัญกับการเรียนการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding ซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 หรือทักษะแห่งอนาคตอย่างสมบูรณ์แบบ โดยรัฐบาลของต่างประเทศ
6 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ญีป่ นุ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐสิงคโปร์ ล้วนมีเป้าหมายในการส่งเสริม
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สนับสนุนเพื่อพัฒนาก�ำลังคนของประเทศให้เป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการ
พัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศนวัตกรรม และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 อันจะน�ำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ มิติ โดยประเทศส่วนใหญ่ก�ำหนดให้วิชาวิทยาการค�ำนวณ
Coding เป็นหลักสูตรระดับชาติหรือหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ บรรจุไว้
ในหลั ก สู ต รการศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาจนถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษา เช่ น
อังกฤษ สาธารณรัฐฟินแลนด์ และญีป่ นุ่ เป็นต้น รวมทัง้ มีแนวทางการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจน ทั้งในด้านการพัฒนาและอบรมครูผู้สอน
ให้มคี วามรู้ ความสามารถและมีทกั ษะในการสอน เช่น สาธารณรัฐประชาชน
จีน และสาธารณรัฐฟินแลนด์ที่เห็นความส�ำคัญของการฝึกอบรมครูให้มี
ความพร้อมด้านการวิทยาการค�ำนวณ และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายครู
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันเอง รวมถึงการจัดหาวัดสดุ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมส�ำหรับผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น เช่น
สาธารณรัฐสิงคโปร์มกี ารจัดสรรงบประมาณซือ้ ไมโครบิตแจกจ่ายให้โรงเรียน
ต่าง ๆ ในช่วงปี 2561 - 2562 เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการเรียนการสอนการเขียน
โปรแกรมขั้นพื้นฐาน เป็นต้น นอกจากนั้น ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปร์
ยั ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสอนเรื่ อ งความปลอดภั ย และจริ ย ธรรมด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปด้วย โดยสิงคโปร์ประกาศให้มีการเรียน
การสอนวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นในชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ทั่วประเทศ และบรรจุเป็นวิชาหนึ่งในการสอบ O level ในขณะที่สาธารณรัฐ
เกาหลี ก� ำ หนดให้ ผู ้ เ รี ย นทุ ก ระดั บ ต้ อ งเรี ย นเขี ย นโปรแกรม และญี่ ปุ ่ น
ประกาศให้การเขียนโปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตการเรียนภาคบังคับ
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนต้นไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเริ่ม
อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนเมษายน 2563
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding ของประเทศไทยกับต่างประเทศทั้ง 6 ประเทศ พบว่ามีเป้าหมาย
การเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน คือ
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยอังกฤษเป็นประเทศ
แรกที่บรรจุวิชาวิทยาการค�ำนวณไว้ในหลักสูตรระดับชาติเมื่อ พ.ศ. 2557
โดยเริ่มให้เด็กเรียนเขียนโปรแกรมตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ในขณะที่ประเทศไทย
บรรจุวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding ไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยบรรจุไว้ในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เมือ่ พ.ศ. 2560 ซึง่ ตรงกับช่วงเวลาทีส่ าธารณรัฐฟินแลนด์บรรจุวชิ าวิทยาการ
ค�ำนวณไว้ในหลักสูตรระดับชาติในปี 2560 และพบว่าประเทศไทยก�ำหนด
ให้มีการเรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณโดยแบ่งเป็นช่วงชั้นเหมือนกับ
ในประเทศอั ง กฤษและสาธารณรั ฐ ฟิ น แลนด์ กล่ า วคื อ ประเทศไทย
แบ่งการจั ดการเรียนการสอนเป็น 4 ช่วงชั้น ตั้งแต่ร ะดับประถมศึกษา
ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะที่ญี่ปุ่นประกาศให้การเรียนการสอน
เขี ย นโปรแกรมเริ่ ม ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถมศึ ก ษาตอนต้ น ไปถึ ง มั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายในปี 2563 ซึง่ ถือว่าช้ากว่าประเทศไทย ส่วนสาธารณรัฐประชาชนจีน
แม้ว่าจะยังไม่ได้บรรจุวิชาวิทยาการค�ำนวณไว้ในหลักสูตรระดับชาติ แต่มี
การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมจ�ำนวนมาก
เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ การเข้ า สู ่ ก ารเป็ น ผู ้ น� ำ ระดั บ โลกด้ า น AI ส่ ว น
สาธารณรั ฐ เกาหลี ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนทุกระดับชัน้   และบังคับให้ผเู้ รียนทุกระดับ
ต้องเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อฝึกการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์หรือ Coding
นอกจากนั้น ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐสิงคโปร์ยังให้ความส�ำคัญกับ
การสอนเรื่ อ งความปลอดภั ย และจริ ย ธรรมด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ควบคูไ่ ปกับการเรียนการสอน ในขณะทีป่ ระเทศไทยยังไม่เด่นชัดมากในเรือ่ งนี้
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อย่างไรก็ตาม ทุกประเทศมีเป้าหมายการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding ในทิศทางที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล มีตรรกะในการคิด คิดอย่างมีลำ� ดับขัน้ ตอน
และคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนับเป็นทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อสามารถน�ำไป
ปรับประยุกต์ใช้ในการท�ำงานและการด�ำรงชีวติ มากกว่าเป้าหมายการพัฒนา
ด้านความเป็นเลิศทางคอมพิวเตอร์หรือการเป็นโปรแกรมเมอร์ สอดคล้อง
กับแนวคิดของธนชาติ นุ่มนนท์ (2562) ที่กล่าวว่า หลักการที่แท้จริงของ
การเรียนโค้ดดิง้ เพือ่ พัฒนาความคิดให้เป็นระบบ การแก้ปญ
ั หา การใช้เหตุผล
รู้ล�ำดับขั้นตอน ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเรียนไปเพื่อเป็นโปรแกรมเมอร์
ทัง้ นี้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของแต่ละประเทศมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
กล่าวคือ ในระดับประถมศึกษาไม่จ�ำเป็นต้องเรียนผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แต่เรียนผ่านชุดกิจกรรมหรือบัตรค�ำสั่ง และการเล่นเกมต่าง ๆ หรือโปรแกรม
Scratch เป็นต้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Natali Vlatko (2558)
ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการก�ำหนดวิชาวิทยาการค�ำนวณไว้ในหลักสูตรการศึกษา
ของประเทศต่าง ๆ โดยพบว่า ปัจจุบันหลายประเทศมีนโยบายก�ำหนด
ให้การเขียนโปรแกรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษาและก�ำหนดให้
ผูเ้ รียนเริม่ เรียนตัง้ แต่อายุ 5 ขวบหรือน้อยกว่า เช่น อังกฤษ เป็นต้น โดยหลักสูตร
วิ ท ยาการค� ำ นวณหรื อ การเขี ย นโค้ ด ได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวาง
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้การเขียนโค้ดเป็นทักษะส�ำหรับ
อนาคต สอดคล้องกับแนวคิดของ Alice Steinglass (2561) และ Tim Cook
(2560) ที่มีแนวคิดว่าควรมีการเรียนการเขียนโค้ดดิ้งในโรงเรียนทุกแห่ง
ทั่วโลก และเด็กทุกคนควรได้เรียนวิทยาการค�ำนวณ Coding เพราะโลก
ปัจจุบันแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี โดยหลายประเทศเริ่มน�ำการเขียนโค้ดดิ้ง
มาใช้ เ ป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐานควบคู ่ กั บ การอ่ า น การเขี ย น และการค� ำ นวณ
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560)
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เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาสมรรถนะก�ำลังคน
รองรับโลกศตวรรษที่ 21 ที่พบว่าการพัฒนาสมรรถนะและความสามารถ
ในการคิดค�ำนวณ ควรต้องเริ่มตั้งแต่เด็กโดยเริ่มจากการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการรูห้ นังสือและความสามารถในการอ่าน ซึง่ เป็นพืน้ ฐานของสมรรถนะ
ในการคิดค�ำนวณ และต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีเจตคติต่อการคิดค�ำนวณ
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัวตัองปลูกฝังให้ประชาชนโดยเฉพาะ
เยาวชนเห็นความส�ำคัญของการคิดค�ำนวณ
 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ

Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็น แนวทาง
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย
จากกรณีความส�ำเร็จของต่างประเทศ 6 ประเทศ และจากการประชุมระดม
ความคิดเห็นร่วมกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน ศึกษานิเทศก์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สรุปผลได้ ดังนี้
1.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในประเทศไทย
ประเทศไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวคิดริเริ่มส่งเสริมการจัด
การเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 มาตัง้ แต่กอ่ นทีจ่ ะมีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปี 2560 เช่น ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้คดิ และพัฒนาบอร์ดสมองกล KidBright ขึน้
ในปี 2559 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
และหลั ง จากที่ มี ป ระกาศใช้ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ดำ� เนินงาน
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
				  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
หน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยบรรจุ
วิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณไว้ ใ นสาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ ส� ำ หรั บ ผู ้ เ รี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนอกจากจะรับผิดชอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ยังด�ำเนินการในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ บรรลุตามเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ของรายวิชา ได้แก่ การออกแบบ
หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และคูม่ อื ครูในรายวิชาใหม่ จัดให้มกี ารอบรมครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และมีทกั ษะในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ
ค�ำนวณและสามารถออกแบบการวัดและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้
 ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) ซึง่ เป็น
หน่วยงานต้นสังกัดทีม่ สี ถานศึกษา ครูผสู้ อน และผูเ้ รียนในสังกัดจ�ำนวนมากทีส่ ดุ
ของประเทศ ให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการจัดเรียนการสอนวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding  ตงั้ แต่ในระดับชัน้ ประถมศึกษา โดยในปี 2562 จัดให้มโี ครงการ
อบรมการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อจัดการเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณในโรงเรียน
คุณภาพประจ�ำต�ำบลทั่วประเทศ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้รายวิชา
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เพิม่ เติมทีส่ อดคล้องกับวิทยาการค�ำนวณ ได้แก่ รายวิชาเกีย่ วกับหุน่ ยนต์บงั คับ
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ในสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสามารถ
ออกแบบชิ้นงาน ประกอบเป็นหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้งานต่าง ๆ ได้
จัดอบรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School) ร่วมกับ
สวทช. รวมถึงจัดอบรมวิทยากรแกนน�ำเพือ่ ให้ไปเป็นวิทยากรในการขยายผล
การอบรมครูผู้สอนวิทยาการค�ำนวณให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ
 ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล (ดี ป ้ า ) เป็นหน่วยงาน
ที่ไม่ได้มีพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนโดยตรง แต่มีบทบาทหน้าที่
ในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ได้ก�ำหนดตัวชี้วัด
ทีส่ ำ� คัญของหน่วยงานด้านการพัฒนาเยาวชนทัว่ ประเทศให้มที กั ษะ Coding
โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ได้แก่ การพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับ
ประเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
ภายใต้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Codingthailand.org ให้เป็นเสมือนชุมชน
การเรียนรู้ออนไลน์ และเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการส่งเสริมความสนใจ
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่เยาวชน ด้วยการเปลี่ยนห้องเรียนมาเป็น
ห้องเรียนบนอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น มือถือ โน๊ตบุ๊ค ไอแพด เป็นต้น
 ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ
(สวทช.) โดยศู นย์ เ ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิ วเตอร์ แ ห่ ง ชาติ
(เนคเทค) เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจทางด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มีการด�ำเนินงานส�ำคัญที่เป็นรู้จัก
อย่างแพร่หลาย ได้แก่ การผลิตและพัฒนาบอร์ดสมองกล KidBright
เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียน Coding และ IoT โดยเริ่มจากการมีแนวคิด
ให้ KidBright เป็ น เครื่ อ งมื อ การเรี ย นการสอนสะเต็ ม ศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่จะช่วยพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน รวมทั้ง
การด� ำ เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด อบรมครู ผู ้ ส อนให้ รู ้ วิ ธี ก ารใช้ ง าน
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KidBright อย่ า งแพร่ ห ลาย เพื่ อ ให้ KidBright เป็ น เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐาน
ที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีเหตุผล
คิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ และสามารถต่ อ ยอดไปสู ่ ก ารสร้ า งนวั ต กรรมหรื อ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายประเทศไทย 4.0 ให้เป็นประเทศ
ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตาม จากการติดตามการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พบว่าทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด�ำเนินการต่างด�ำเนินงาน
ตามบทบาทหน้าทีแ่ ละพันธกิจขององค์กร ไม่ได้มกี ารบูรณาการหรือรวมพลัง
ประสานแนวคิดและผลักดันการด�ำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียนหรือคนไทยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง รวมทั้งไม่ได้
มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมด�ำเนินงานอย่างเต็มที่
สอดคล้องกับแนวคิดของณัฐสิฎ รักษเกียรติวงศ์ และคณะ (2561) ซึง่ มีแนวคิด
ว่าประเทศไทยมีพลังที่จะท�ำให้การศึกษาไทยเป็นการศึกษาแห่งอนาคต
เพียงแต่ปัจจุบันยังท�ำงานแบบแยกส่วนกัน จึงท�ำให้ไม่สามารถผลักดัน
หรื อ ขยายผลการด�ำเนินงานด้า น Coding ให้ ครอบคลุ มทั่ วประเทศได้
จึงควรต้องส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคการศึกษาที่ต้องเปิดรับเทคโนโลยีเข้ามา
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ และสร้ า งโอกาสการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ให้ ป ระชากร
ทุกช่วงวัยมากขึ้น
1.2 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของต่างประเทศ
จากการศึ ก ษาแนวทางการส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding เพือ่ พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของต่างประเทศ
จ�ำนวน 6 ประเทศ สามารถสรุปได้ว่า ทั้ง 6 ประเทศเห็นความส�ำคัญของวิชา
วิทยาการค�ำนวณ Coding ว่าเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการพัฒนาคนให้สามารถ
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ด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้อย่างมีความสุข ท่ามกลางกระแสการเปลีย่ นแปลงของพลวัต
โลกในศตวรรษที่ 21 และเป็นฐานก�ำลังคนที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
ให้เจริญก้าวหน้าในทุกมิติ โดยเฉพาะทางด้านนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
จึงได้มุ่งเน้นและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
โดยส่วนใหญ่เป็นการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน เห็นได้ชัดเจน
จากประเทศอังกฤษ ทีม่ กี ารพัฒนาหลักสูตรวิทยาการค�ำนวณโดยความร่วมมือ
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสร้างความรู้
ความเข้ า ใจให้ ผู ้ ป กครองรั บ รู ้ ถึ ง การจั ด ให้ มี ห ลั ก สู ต รวิ ท ยาการค� ำ นวณ
และเตรียมความพร้อมเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอนของผู้เรียน สาธารณรั ฐ ฟิ น แลนด์ มีการส่งเสริมให้มี
การอบรมครู ผู ้ ส อน และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารเรี ย น
การสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณร่ ว มกั น ระหว่ า งครู ผู ้ ส อน เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู ้
ให้เกิดขึ้นกับครูทั้งระบบ ญี่ปุ่นมีการจัดท�ำคู่มือครู และเว็บไซต์เพื่อสร้าง
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจก่ อ นที่ จ ะมี ก ารประกาศใช้ ห ลั ก สู ต รภาคบั ง คั บ วิ ช า
วิทยาการค�ำนวณในสถานศึกษา และให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย
ของการใช้ ข ้ อ มู ล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น เดี ย วกั บ สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้เป็นผู้น�ำด้านปัญญา
ประดิ ษ ฐ์ จึ ง ส่ ง เสริ ม การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณตั้ ง แต่
ในชั้ น เด็ ก เล็ ก จนถึ ง ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยความร่ ว มมื อ ของเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษา ในขณะเดียวกัน สาธารณรัฐเกาหลีก็มีจุดมุ่งหมาย
ใกล้เคียงกับจีนที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
โดยใช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ น ฐาน ส่ ง เสริ ม การเรี ย นการสอนโดยให้ ใ ช้ ต� ำ รา
และสื่อจากเทคโนโลยีดิจิทัลแทนสื่อที่เป็นกระดาษ รวมทั้งสาธารณรั ฐ
สิงคโปร์ทวี่ างแผนการส่งเสริมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ทั ก ษะแห่ ง อนาคตในเรื่ อ งการเขี ย น
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โปรแกรม และทักษะการคิดเชิงค�ำนวณ เพื่อมุ่งเน้นสอนให้ผู้เรียนมีทักษะ
ด้ า นการคิ ด เชิ ง ค� ำ นวณ ที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ มี ผ ล
และคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ในขณะเดียวกันยังสอนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปด้วยเช่นเดียวกับ
ประเทศญี่ ปุ ่ น ในขณะที่ ป ระเทศไทยยั ง ไม่ เ ด่ น ชั ด มากในเรื่ อ งนี้ แม้ ว ่ า
จะมีรายละเอียดก�ำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
จากการศึ ก ษาพบว่ า ต่ า งประเทศในหลายประเทศรวมทั้ ง
ประเทศไทยมีแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กลไกลส�ำคัญ
จากการอบรมและพัฒนาครูและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายครู เพื่อให้ครูมี
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะทางกระบวนการคิดตามหลักการของวิชา
วิทยาการค�ำนวณอย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สอดคล้ อ งกั บ รั ก ษิ ต สุ ท ธิ พ งษ์ (2560) ที่ มี แ นวคิ ด ว่ า
การจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จะประสบความส�ำเร็จได้จะต้อง
อาศัยการเปลี่ยนแปลงแนวคิด รูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานของครู และใช้
พลังเครือข่ายของครู รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเหมื อ นในกรณี ป ระเทศเอสโตเนี ย ตามความเห็ น ของ
สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ (2561)
1.3 แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 จากผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
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สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (5 ปี) และระยะยาว (20 ปี)
ดังนี้
ระยะสั้น 5 ปี
1) การสร้างความเข้าใจและการด�ำเนินงานร่วมกันเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียน
ตามหลักการของวิชาวิทยาการค�ำนวณ เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจหลักการ
เป้าหมาย และบทบาทของวิชาวิทยาการค�ำนวณ โดยมีแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนของภาคส่วนต่าง ๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการและเป้าหมายของวิขา
วิทยาการค�ำนวณในแต่ละระดับ ดังนี้
				  รัฐบาล ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาการ
ค�ำนวณเพิม่ ขึน้ อย่างเร่งด่วนเพือ่ รองรับหลักสูตรใหม่ได้ในปริมาณทีเ่ พียงพอ
ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และสร้ า งแรงจู ง ใจให้ พ ่ อ แม่ ผู ้ ป กครอง ภาคเอกชน
(สถานประกอบการ) เข้ามามีส่วนร่วมผลักดันนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านวิทยาการค�ำนวณให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการสร้าง
ความร่วมมือและบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใน
กระทรวงศึกษาธิการทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนั้น ต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและเครือข่าย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ส มบู ร ณ์ ก ระจายไปสู ่ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ให้ ค รอบคลุ ม
ทั่ ว ประเทศ ทั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยและระบบไฟฟ้ า พื้ น ฐาน โดยส่ ง เสริ ม ให้
ภาคเอกชนเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มเพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง สามารถเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งควรมีนโยบาย
หรือมาตรการในการผ่อนปรน/ยกเว้นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
การเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
สัมฤทธิผลทางการศึกษาของผู้เรียน
				  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการจัดอบรมครูผู้สอนวิทยาการค�ำนวณอย่างเป็นระบบและ
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ต่อเนื่องเป็นระยะให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
ครูและวิทยากรแกนน�ำ รวมถึงการอบรมทางไกล และอบรมแบบออนไลน์ให้
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจ เพื่อกระตุ้นและพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding รวมถึงอบรมศึกษานิเทศก์
ให้มีความพร้อมเพื่อน�ำไปขยายผลให้ครูในห้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ เป้าหมาย และวิธี
การจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณอย่างมีคณ
ุ ภาพ มีการถอดบทเรียน
สถานศึกษาที่ประสบความส�ำเร็จและมีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียน
การสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding รวมทั้งพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา เพื่อน�ำข้อมูลไปใช้พัฒนา
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
				  สถานศึกษา ส่งเสริมและสนันสนุนให้มีการสร้างสภาพแวดล้อม
บรรยากาศหรือระบบนิเวศการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับอนุบาลหรือประถมศึกษา
ให้เป็นระบบที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิทยาการค�ำนวณได้ทุกที่และทุกเวลา
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือบูรณาการครูข้ามสายวิชา (ทั้งครูรุ่นเก่าและ
ครูรุ่นใหม่) โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้
ครูเกิดความมั่นใจในการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding และ
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านวิทยาการค�ำนวณอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้น�ำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยชุมชนทางวิชาชีพหรือ PLC มาใช้
เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีคุณภาพ นอกจากนั้น
ครูผู้สอน ควรต้องมีการปรับระบบการเรียนรู้และวิธีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านการ Coding มีทักษะการคิด
วิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาด้วยตนเอง และรู้จักการน�ำดิจิทัลไปใช้
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		 ดังนัน้ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานร่วมกัน
เพื่ อ พั ฒ นาผู ้ เ รี ย นตามหลั ก การของวิ ช าวิ ท ยาการค� ำ นวณจึ ง เป็ น แนวทาง
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ในระยะ 5 ปี
ที่ส�ำคัญ สอดคล้องตามแนวคิดของสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ (2561) ที่มี
ความเห็นว่าปัจจัยความส�ำเร็จในการส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding ของประเทศเอสโตเนียเกิดจากความร่วมมือของ 3 ฝ่าย ได้แก่
ภาครัฐมีการเขียนหลักสูตรในลักษณะบูรณาการ  ไม่แยกเรือ่ งการเขียนโค้ดดิง้
ออกมาเป็นวิชาต่างหาก ภาคเอกชนสนับสนุนโดยจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียน
การสอนให้โรงเรียนที่ขาดแคลน และพลังเครือข่ายครูที่มีการแลกเปลี่ยน
และแบ่งปันองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
2) การสร้างเกณฑ์มาตรฐานในการวัดและประเมินผล การที่วิชา
วิทยาการค�ำนวณส่งผลให้การเรียนรู้ด้านเนื้อหามีความส�ำคัญลดลง และ
มี ก ารให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ กระบวนการและทั ก ษะการคิ ด มากขึ้ น ดั ง นั้ น
หากไม่มีมาตรฐานและเกณฑ์การวัดและประเมินผลด้านกระบวนการคิด
ทีเ่ หมาะสม จะไม่สามารถประเมินความส�ำเร็จได้ แนวทางการวัดและประเมิน
ผลเบื้องต้น จึงควรส่งเสริมให้มีการวัดและประเมินผลด้วยกระบวนการคิด
เช่น การน�ำรูปแบบการทดสอบ PISA ซึ่งเป็นการวัดทักษะและสมรรถนะ
ของผู้เรียนที่สามารถใช้เปรียบเทียบกับต่างประเทศได้มาประยุกต์ใช้ใน
การทดสอบ O-NET เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาเห็ น ความส� ำ คั ญ ในการจั ด ท� ำ เกณฑ์ ม าตรฐานในการวั ด
และประเมิ น ผลด้ า นกระบวนการคิ ด ของผู ้ เ รี ย น สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
ของยืน ภู่วรวรรณ และพันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า (2563) ที่มีความเห็นว่า ควรต้อง
ปรับระบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาจากการเน้นให้ความรู้
และการวัดประเมินผลจากคะแนนสอบมาเป็นการพัฒนาการคิด และเพิ่ม
ทักษะที่จ�ำเป็นต่อชีวิต รวมทั้งทักษะการแก้ปัญหาให้มากขึ้น เพราะทักษะ
การคิดมีความส�ำคัญมากกว่าเนื้อหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใน 5 ปีครูต้อง
สามารถพัฒนาและสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมได้
การพัฒนาครูจึงต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับบริบท
ของพื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ ประยุ ก ต์ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนได้ ครู
ในทุกสาระวิชา รวมทั้งศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับต้องได้รับการพัฒนาด้วย ไม่เฉพาะแต่ครูวิทยาศาสตร์
หรือคอมพิวเตอร์เท่านัน้ เพราะสถานศึกษาบางแห่งครูหนึง่ คนอาจจ�ำเป็นต้อง
สอนหลายวิชา และนอกจากความเข้าใจที่ตรงกันแล้ว จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ครู
ทุกคนต้องมีทักษะทางวิทยาการค�ำนวณด้วย จึงควรต้องเพิ่มทักษะการคิด
ของครูด้วย โดยเฉพาะกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถน�ำวิทยาการค�ำนวณ Coding ไปประยุกต์ใช้
กั บ บริ บ ทอื่ น ๆ ได้ โดยแนวทางในการพั ฒ นาครู แ บ่ ง ออก 2 แนวทาง
ได้แก่ (1) การพัฒนาครูในปัจจุบัน โดยเฉพาะครูในสาขาคอมพิวเตอร์
สาขาวิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ (2) พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ครู
จากสถาบันการผลิตครู โดยควรเพิ่มหน่วยกิตการเรียน Coding ให้นักศึกษา
ครู ส าขาคอมพิ ว เตอร์ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ และคณิ ต ศาสตร์ ม ากขึ้ น
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น พบว่ า ยั ง น้ อ ยไป สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของรั ก ษิ ต
สุทธิพงษ์ (2560) ที่พบว่าการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 จะประสบ
ความส�ำเร็จได้ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีการ และมาตรฐาน
การปฏิ บั ติ ง านของครู โดยการผลิ ต และพั ฒ นาครู ยุ ค ใหม่ จ ะต้ อ งปฏิ รู ป
แนวคิด หรือกระบวนทัศน์ใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนในยุคดิจิทัล
และองค์ความรู้ที่ส�ำคัญในศตวรรษที่ 21 คือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Science and Technology Literacy) ซึ่ ง นั บ เป็ น
องค์ความรู้ที่ส�ำคัญที่สุดที่สามารถใช้เป็นฐานของการต่อยอดด้านอื่น ๆ
(ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)
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4) การสร้างเครือข่ายครู การสร้างเครือ่ งมือส�ำหรับการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมวิธีหนึ่ง คือ การสร้างเครือข่ายออนไลน์ครู เนื่องจากครูแต่ละคน
มีความสามารถในการสร้างสื่อ พัฒนาเทคนิคการสอน และน�ำเทคโนโลยี
การสอนแบบใหม่มาใช้ได้ไม่เท่ากัน การแลกเปลี่ยนและแบ่งปันจะท�ำให้
นักเรียนมีโอกาสได้ใช้เครื่องมือที่ดีขึ้นผ่านเครือข่ายครู เนื่องจากครูในวิชานี้
มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่าสาขาอื่น จึงน่าจะเป็นต้นแบบ
ส�ำหรับการแลกเปลี่ยนผ่านเครือข่ายได้ โดยในการพัฒนาสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้องค�ำนึงถึงสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา
ทีผ่ พู้ ฒ
ั นาได้แบ่งปันให้ผอู้ นื่ ใช้ ซึง่ จ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดผ่านนโยบายการปรับ
ต�ำแหน่งวิชาการหรือคุณวุฒิของครู สอดคล้องกับสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์
(2561) ทีก่ ล่าวว่าปัจจัยความส�ำเร็จในการส่งเสริมการเรียนการเขียนโปรแกรม
เกิดจากพลังเครือข่ายของครูที่ร่วมทดลองและแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้
ซึ่งกันและกัน
5) การสร้างกระบวนการคิดใหม่ กระบวนการคิดมีทฤษฎีและ
รูปแบบหลากหลายที่สามารถน�ำมาปรับใช้ในกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ครูต้องพัฒนากระบวน
การคิดให้ผู้เรียนสามารถคิดไปข้างหน้าและคิดย้อนกลับได้ คือ สามารถคิด
จากเหตุไปหาผล หรือคิดจากผลไปหาเหตุ และสามารถคิดแก้ไขปัญหาได้
ดังนั้น ครูจึงต้องเพิ่มทักษะและเทคนิคของการคิดในรูปแบบอื่นให้ผู้เรียน
ได้เข้าถึงกระบวนการคิดใหม่ ด้วยการพัฒนาวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงได้ด้วย สอดคล้องตามที่ธนชาติ นุ่มนนท์ (2562) กล่าวว่า
หลั ก การที่ แ ท้ จ ริ ง ของการเรี ย น Coding เพื่ อ เน้ น การพั ฒ นาความคิ ด
ให้เป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล และรู้จักคิดอย่างเป็นขั้นตอน
ซึ่งสามารถใช้เป็นวิธีการในการสร้างกระบวนการคิดใหม่ให้ผู้เรียนได้

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

171

6) การพิจารณาบริบทที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เนือ่ งจากหลายโรงเรียนพบปัญหาในการก�ำหนดครูผสู้ อนวิชาวิทยาการค�ำนวณว่า
ควรเป็นครูวิทยาศาสตร์ หรือครูคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้เส้นทางความก้าวหน้า
ในวิชาชีพของครูคอมพิวเตอร์ไม่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการท�ำหน้าที่สอน และ
การสะสมชั่วโมงการสอน และส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ
ของครูด้วย หลายครั้งการพัฒนาหลักสูตรโดยเปลี่ยนระดับความส�ำคัญ
ของเนื้ อ หาด้ ว ยการเพิ่ ม หรื อ ลดชั่ ว โมงสอน โดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบ
ด้านอัตราก�ำลังในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อการกระจายภาระงาน ซึง่ โรงเรียน
ในหลายพืน้ ทีไ่ ม่ได้มที รัพยากรบุคคลมากพอ เป้าหมายของโรงเรียนมักก�ำหนด
ตามเป้าหมายของหลักสูตร แต่การบริหารจัดการจะต้องตอบความต้องการ
จากบริบทภายนอกด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยรวม
และส่งผลให้การจัดเรียนการสอนไม่เป็นไปตามทิศทางทีก่ ำ� หนด และไม่สามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�ำหนดได้ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ทุกภาคส่วนในระบบการศึกษาจะต้องรับรู้และเข้าใจผลกระทบที่เกิดจาก
บริบทแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อสามารถบริหารจัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
7) การปฏิรูปหลักสูตรต้องเริ่มต้นจากระดับนโยบาย หลักสูตร
วิทยาการค�ำนวณของไทย มีลักษณะการออกแบบเฉพาะส�ำหรับนักเรียน
ไทย การจะให้หลักสูตรประสบความส�ำเร็จ จะต้องพิจารณาองค์ประกอบ
ในภาพรวมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยในการเรียนรู้จะต้องช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถน�ำกระบวนการคิดประกอบกับความรู้ที่เรียนมาใช้ในการ
แก้ปัญหาชีวิตประจ�ำวันได้ ครูคอมพิวเตอร์สามารถท�ำงานในหน้าที่ได้อย่าง
มีศักดิ์ศรีและมีเส้นทางอาชีพที่ดี ครูสาขาอื่นสามารถใช้ประโยชน์จากวิธีคิด
และเทคโนโลยีจากวิทยาการค�ำนวณมาบูรณาการกับความรู้ในวิชาที่สอน
ผู้บ ริ หารสถานศึกษาต้องมีความเข้า ใจและมี แ นวคิ ดการบริ ห ารจั ดการ
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ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาผู้เรียนตามบริบทของหลักสูตร
ที่สอดคล้องต่อบริบทและความต้องการของท้องถิ่น ซึ่งในระดับนโยบาย
จะต้องมองเห็นปัญหาในภาพรวม ไม่แก้ปัญหาเรื่องหนึ่งแต่สร้างปัญหา
ที่ส่วนอื่น เพราะปัจจัยความส�ำเร็จในระดับประเทศ จะต้องมีองค์ประกอบ
ที่เกิดจากการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันจากทุกภาคส่วน
8) ยกระดับคะแนนผลการทดสอบ PISA ด้วยวิทยาการค�ำนวณ
เนื่ อ งจากการทดสอบ PISA เป็ น เครื่ อ งมื อ การวั ด ผลที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ
ด้านการเน้นสมรรถนะและทักษะการคิด โดยสามารถน�ำผลมาเปรียบเทียบ
ในระดับประเทศได้ จึงควรน�ำแนวทางการวัดและประเมินผล PISA มาเป็น
แนวทางเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ เพื่อท�ำให้
ผลคะแนนการทดสอบ PISA ในภาพรวมของประเทศดีขึ้น โดยการบริหาร
จัดการผ่านวิชาวิทยาการค�ำนวณซึ่งจะมีความเป็นไปได้มากกว่า เนื่องจาก
วิชาวิทยาการค�ำนวณเป็นวิชาขนาดเล็ก จ�ำนวนชั่วโมงสอนน้อย จ�ำนวนครู
ไม่ ม าก การปรั บ เปลี่ ย นองค์ ป ระกอบของวิ ช านี้ จ ะไม่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
การบริหารจัดการมากนัก แต่ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
วิธีคิดให้ผู้เรียนและครูอย่างมาก และท�ำให้เกิดการบูรณาการได้มากกว่า
จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ด ้ า นการยกระดั บ
คะแนนการทดสอบ PISA ของนั ก เรี ย นไทยให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ยระยะเวลา
ที่สั้นกว่า
9) การให้ความส�ำคัญกับภาษาต่างประเทศ ในปัจจุบันแม้ว่า
จะมีความสะดวกสบายในการศึกษาหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต แต่ต้นฉบับ
ของความรู้ส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และ
แม้ว่าเทคโนโลยีเพื่อการแปลภาษาจะได้รับการพัฒนาขึ้นมาก แต่นักเรียน
ยังมีขอ้ จ�ำกัดในการเรียนรูเ้ นือ้ หาเชิงลึก ซึง่ หากนักเรียนไทยไม่ได้รบั การพัฒนา
ให้มีทักษะภาษาต่างประเทศดีพอ โอกาสในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
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จากอินเทอร์เน็ตย่อมมีประสิทธิภาพลดลง และมีความเสี่ยงต่อการเรียนรู้
ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
ระยะยาว 20 ปี
1) การปรั บ ตั ว ให้ ก ้ า วทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
แบบพลิกผัน เนื่องจากในระยะ 20 ปีข้างหน้า จะมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น
มากมาย แต่กระบวนการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งการให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตัวเอง
โดยมีวธิ คี ดิ ทีด่ ี จะมีการเปลีย่ นแปลงไม่มากนัก การเรียนการสอนในอีก 20 ปี
ข้ า งหน้ า จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ เทคโนโลยี ใ หม่ ที่ อ าจ
ซับซ้อนและเข้าใจยากขึน้ รวมทัง้ มีความใกล้ชดิ กันมากขึน้ ระหว่างโลกดิจทิ ลั
กับโลกแห่งความเป็นจริง ข้อมูลจ�ำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดจะอยู่ในรูป
พร้อมใช้ในระบบดิจิทัล กระบวนการคิดของคนจึงนับเป็นสาระส�ำคัญหลัก
ในการเรียนรู้ แม้วา่ การจัดการศึกษาทีผ่ า่ นมาจะได้คำ� นึงถึงการเปลีย่ นแปลง
ทางเทคโนโลยีอยูม่ าก แต่ยงั ไม่สามารถปรับตัวได้เร็วเท่าทันการเปลีย่ นแปลง
จนกระทัง่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ท�ำให้เกิดวิถกี ารด�ำรง
ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งพบว่ามีเทคโนโลยีมากมายที่พร้อมจะใช้
ในการป้ อ งกั น โรคโควิ ด -19 แต่ ไ ม่ ใ ช่ ว ่ า ทุ ก ประเทศจะมี วิ ธี คิ ด เลื อ กใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการป้องกันโรคได้ จึงท�ำให้ปริมาณการติด
โรคระบาดไม่เท่ากัน ความเข้าใจและวิธีคิดที่เหมาะสมในการเลือกใช้เทคโนโลยี
จึงนับว่ามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง วิชาวิทยาการค�ำนวณจึงมีส่วนส�ำคัญในการ
ที่ จ ะท� ำ ให้ ค นมี วิ ธี คิ ด ที่ เ หมาะสมในการปรั บ ตั ว เพื่ อ ความอยู ่ ร อดและ
การพัฒนาประเทศ ดังนัน้ วิชาวิทยาการค�ำนวณจึงต้องปรับตัวในการน�ำเสนอ
วิธีคิดแบบใหม่ที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีในขณะนั้นให้มากขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ (2561) ที่กล่าวว่าวิทยาการค�ำนวณ
เป็นองค์ความรูท้ สี่ ำ� คัญของโลกอนาคต และโลกอนาคตคือโลกของเทคโนโลยี
คนจึงต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยี
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2) การท่ อ งจ� ำ ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส� ำ คั ญ ในการเรี ย นรู ้ ใ นอนาคต
จากสมมติฐานว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ข้อมูลส่วนใหญ่และกิจกรรมในชีวิต
ประจ�ำวันจะมีการเปลี่ยนไปอยู่ในรูปดิจิทัลและมีความพร้อมใช้มากขึ้น
การแสวงหาความรู้ใหม่สามารถท�ำได้ง่ายโดยผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์
พกพา การเรียนในอนาคตจึงไม่จ�ำเป็นที่ครูจะต้องให้ความรู้โดยละเอียด
มากนัก แต่การอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ยังต้องมีข้อมูลประกอบด้วย
การจ�ำอยู่บา้ งตามความจ�ำเป็น กล่าวคือ จะต้องมีความรู้จากการจ�ำทีส่ �ำคัญ
เพื่อน�ำไปสู่การขยายผลของความรู้ได้ในอนาคต เช่น การท่องสูตรคูณ ยังมี
ส่วนส�ำคัญต่อการด�ำรงชีวิตในปัจจุบัน รวมถึงการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
และวิชาสถิติ ซึ่งเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลที่ส�ำคัญในการจ�ำ  เพื่อให้เข้าใจ
ถึงสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
วิ ท ยาการค� ำ นวณจะมี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ในการเลื อ กและตั ด สิ น ใจว่ า ประเด็ น
เนื้อหาและข้อมูลที่ส�ำคัญใดควรน�ำมาใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้มีความเข้าใจ
ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การเลือกประเด็นเนื้อหาเพื่อการ
ท่องจ�ำจะต้องใช้กระบวนการคิดที่ดีและมีเหตุมีผล ซึ่งวิทยาการค�ำนวณ
จะท�ำให้สามารถพิจารณาเลือกเนื้อหาได้อย่างรอบคอบ เนื่องจากแนวคิด
เชิงค�ำนวณตามหลักการของวิชาวิทยาการค�ำนวณมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
4 ส่วน ได้แก่ (1) การแบ่งแยกข้อมูลหรือปัญหาออกเป็นส่วน (2) การสังเกต
รูปแบบและแนวโน้มของปัญหา และความสม�่ำเสมอของข้อมูล (3) การระบุ
หลักการ และ (4) การออกแบบขั้นตอนซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Google
for Education (2561)
3) การบูรณาการกับรายวิชาอื่นด้วยกระบวนการคิดที่สอดแทรก
ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ในอีก 20 ปีข้างหน้า วิชาวิทยาการค�ำนวณ
อาจเป็ น วิ ช าที่ มี รู ป แบบในลั ก ษณะเดี ย วกั บ ในปั จ จุ บั น หรื อ อาจบู ร ณาการ
แทรกอยูใ่ นกระบวนการคิดของวิชาอืน่ ได้อย่างลงตัว ในอนาคตเมือ่ วิชาเรียน
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ให้ความรูเ้ ชิงเนือ้ หาลดลง ผูเ้ รียนอาจจะใช้เวลาในการเรียนเรือ่ งทีต่ นเองสนใจ
ลึกซึ้งมากขึ้น ส่งผลต่อการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ในภาคการเกษตรจะมี
ข้อมูลพร้อมใช้ในรูปดิจิทัลมากขึ้น สิ่งที่เกษตรกรในอนาคตจ�ำเป็นต้องมี
คือ กระบวนการคิดเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการ
พัฒนาการเกษตร โดยเปรียบเทียบกับทรัพยากรทีม่ แี ละผลตอบแทนทีค่ าดว่า
จะได้รับ หรือการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรมบริการที่สร้าง
ความแตกต่างจากผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นวิชาชีพใด การตัดสินใจเพื่อให้ได้
ประโยชน์ท่ีคุ้มค่าที่สุดจะต้องมาจากวิธีคิดที่ดีที่สุด และกระบวนการคิดที่ดี
ต้ อ งก� ำ กั บ ด้ ว ยจริ ย ธรรมและเป้ า หมายของการด� ำ รงชี วิ ต ที่ เ หมาะสม
กระบวนการคิดจึงจ�ำเป็นต้องสอดแทรกจริยธรรมมากขึ้น เพื่อการประกอบ
สัมมาอาชีพสุจริต เข้าใจหน้าที่ ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ท�ำงาน
ร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ได้ มี ค วามเห็ น อกเห็ น ใจและเอื้ อ เฟื ้ อ เผื่ อ แผ่ เ พื่ อ นมนุ ษ ย์
เข้ า ใจความสมดุ ล ของธรรมชาติ และสามารถด� ำ รงตนในสั ง คมโลกได้
อย่างมีความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของไคล์ฟ บีล (2557) ที่กล่าวว่า
กระบวนการคิดเชิงค�ำนวณสามารถบูรณาการเข้ากับวิชาอืน่ ๆ แก้โจทย์ปญ
ั หา
ในวิชาการสาขาอื่น ๆ ได้ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และพละ
สอดคล้องกับแนวคิดของธนชาติ นุ่มนนท์ (2562) ที่มีความเห็นว่าในอนาคต
คนต้ อ งท� ำ งานร่ ว มกั น กั บ ระบบปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ซึ่ ง อาจเป็ น หุ ่ น ยนต์
หรือระบบอัจฉริยะที่ต้องมีการเขียนโปรแกรมสอนล�ำดับขั้นตอนการท�ำงาน
เพื่อให้เข้าใจระบบการท�ำงานเหล่านั้น ผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในอนาคต
จึงจ�ำเป็นต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมขั้นต้นอย่างง่ายด้วย
4) ความเข้าใจต่อภัยคุกคามจากเทคโนโลยีดิจิทัล นอกเหนือจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลซึ่งท�ำให้ต�ำแหน่งงานที่ใช้แรงงาน
ลดลง มีการน�ำ  AI และหุ่นยนต์มาแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น ซึ่งนับเป็น
ภัยคุกคามต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งยังมีภัยคุกคามรูปแบบอื่น
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อีกมาก โดยเฉพาะจากอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์โดยตรง ท�ำให้เชื่อว่า
ในอนาคตนอกเหนือจากกิจกรรมหลายอย่างที่มนุษย์ท�ำได้จะถูกทดแทน
ด้วยคอมพิวเตอร์มากขึน้ อีก และภัยคุกคามรูปแบบใหม่กจ็ ะมีมากขึน้ เช่นกัน
ผู้เรียนจึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาวิธีคิดเพื่อให้รู้เท่าทันถึงผลกระทบของเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล และมี ทั ก ษะเพื่ อ การวิ เ คราะห์ ห าโอกาสและความเสี่ ย งมากขึ้ น
สอดคล้องกับแนวคิดของยืน ภู่วรวรรณ (2562) ที่กล่าวถึงสิ่งที่ต้องวาง
รากฐานในการเรี ย นการสอนวิ ท ยาการค� ำ นวณ คื อ การพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น
ให้ มี ค วามรู ้ พื้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล ที่ ส� ำ คั ญ ด้ า นทั ก ษะในการจั ด การตั ว ตน
เอกลักษณ์แห่งตัวตน มีความสามารถในการจัดการข้อมูลข่าวสาร สร้างสรรค์
ประโยชน์จากการใช้งานข้อมูล รับรูค้ วามเสีย่ ง สามารถจัดการกับความเสีย่ ง
ปกป้องอันตรายจากการใช้ดิจิทัล รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
ดิจิทัล
 ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการ

		 ค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาตามวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนต่าง ๆ  สามารถเสนอข้อเสนอ
แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding
เพือ่ พัฒนาทักษะผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 แบ่งออกเป็นน 2 ระยะ ประกอบด้วย
ข้อเสนอระยะสั้น (5 ปี) และข้อเสนอระยะยาว (20 ปี) ดังนี้
ข้อเสนอระยะสั้น (5 ปี)
1) หน่วยงานรับผิดชอบหลักสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักการและ
เป้าหมายของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding ให้ผบู้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อให้สามารถจัดการเรียน
การสอนและส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานได้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์
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ของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด
ของผู ้ เ รี ย นให้ ส ามารถน� ำ ไปปรั บ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการประกอบอาชี พ และ
การด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีความสุข
2) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการค�ำนวณ Coding อย่างเป็นระบบ
และต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าค โดยการพั ฒ นาครู
ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ (1) พัฒนาครูในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นครูสาขา
คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และ (2) พัฒนากระบวนการผลิต
ครูจากสถาบันการผลิตครูโดยก�ำหนดให้ครูทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ
หลักการและเป้าหมายของวิทยาการค�ำนวณ Coding และก�ำหนดให้เพิม่ หน่วยกิต
การเรียน Coding ให้นักศึกษาครูสาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์มากขึ้น
3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก / หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ เร่งพัฒนาเกณฑ์
และมาตรฐานการวัดและประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการคิดของ
ผูเ้ รียนแทนการทดสอบ โดยในเบือ้ งต้นส่งเสริมให้มกี ารน�ำรูปแบบการทดสอบ
PISA มาปรับประยุกต์ใช้ในการทดสอบ O-NET เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
และเป้าหมายของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding และเกิดผลลัพธ์ทางการ
เรียนรูด้ า้ นการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านการคิดของผูเ้ รียนอย่างแท้จริง
ซึ่งจะสามารถยกระดับคะแนนการทดสอบ PISA ในภาพรวมของประเทศ
ให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
4) หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารถอดบทเรี ย นสถานศึ ก ษา
ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และมี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการจั ด การเรี ย นการสอน
วิทยาการค�ำนวณ Coding โดยส่งเสริมให้มีระบบการให้รางวัลเพื่อสร้าง
แรงจูงใจและกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทัง้ พัฒนาระบบ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการการพัฒนาครูและการด�ำเนินงาน
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ของสถานศึกษา เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้พฒ
ั นาการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5) รั ฐ ควรส่ ง เสริ ม ให้ วิ ท ยาการค� ำ นวณ Coding เป็ น นโยบายหลั ก
หรือวาระแห่งชาติ โดยในการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาของประเทศ ผู้บริหาร
ระดับสูงที่มีอ�ำนาจในการตัดสินใจเชิงนโยบายต้องพิจารณาปัญหาและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศอย่างเป็นองค์รวม และส่งเสริมสนับสนุน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปหลักสูตร
อย่ า งแท้ จ ริ ง เพื่ อ รวมพลั ง ร่ ว มพั ฒ นาเยาวชนให้ เ ป็ น รากฐานก� ำลั ง คน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประเทศ สามารถสร้างสรรคค์และผลิตนวัตกรรม และพัฒนา
การศึกษาให้เป็นฐานพลังที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่การป็นประเทศรายได้สูง
ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
6) รัฐต้องพัฒนาแนวทางความร่วมมือและบูรณาการการด�ำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน
เพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ Coding ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างเป็นระบบต่อเนือ่ งทัง้ ในด้านหลักการ และแนวคิดของวิทยาการ
ค�ำนวณ Coding และการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้ครอบคลุม
ทั่วถึงสถานศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะเป็นการลดความซ�้ำซ้อน และเสริมพลังร่วม
เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
7) รัฐต้องก�ำหนดนโยบายการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้เยาวชนไทย
อย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาและศึกษาเรียนรู้จากระบบ
ออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการลดข้อจ�ำกัด
ด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย รวมถึง
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในอนาคต
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ข้อเสนอระยะยาว (20 ปี)
1) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ วางแผนและ
ก�ำหนดนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการค�ำนวณ
Coding ในระยะ 20 ปีข้างหน้าให้สามารถรองรับและปรับตัวได้ทันกับ
เทคโนโลยี เ กิ ด ใหม่ ใ นอนาคต โดยต้ อ งมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบและสร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้แนวใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการบูรณาการวิชา
วิทยาการค�ำนวณ Coding กับวิชาอื่นทุกรายวิชา
2) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานร่วมด�ำเนินการและสถานศึกษา
เสริมสร้างความเข้าใจด้านภัยคุกคามจากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เนือ่ งจากในอนาคต
จะมีการน�ำ  AI และหุ่นยนต์มาแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น ซึ่งนับเป็นภัย
คุกคามต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งจะเกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ตามมามากขึน้ ผูเ้ รียนจึงต้องรูเ้ ท่าทันต่อผลกระทบของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และ
มีความสามารถในการปรับตัวให้ทนั ต่อสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง  มที กั ษะ
เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากภัยคุกคามดังกล่าวได้
3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานร่วมด�ำเนินการและสถานศึกษา
ให้ความส�ำคัญกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการจ�ำอย่างถูกต้อง โดย
ส่งเสริมให้น�ำหลักการของวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding ซึ่งเป็นการพัฒนา
กระบวนการคิดที่มีเหตุผล มาใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกเนื้อหาหรือ
บทเรียนเพื่อใช้เป็นตัวอย่างและข้อมูลประกอบการการเรียนรู้เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์และบริบทแวดล้อมต่าง ๆ ในอนาคตได้เป็น
อย่างดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกและพัฒนากระบวนการคิดให้ผู้เรียนอีกทางหนึ่ง
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานร่วมด�ำเนินการและสถานศึกษา
ส่งเสริมให้มีการบูรณาการวิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding กับรายวิชาอื่น
โดยสอดแทรกกระบวนการคิดที่เน้นคุณธรรมและจริยธรรม เนื่องจากในอีก
20 ปีข้างหน้าการจัดรูปแบบการเรียนรู้วิชาวิทยาการค�ำนวณ Coding อาจมี
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การเปลี่ ยนแปลงอั นเกิดจากการพัฒนากระบวนการคิ ด ดั ง นั้ น การคิ ด
จึงจ�ำเป็นต้องเน้นและสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียน
ประกอบสัมมาอาชีพสุจริต เข้าใจบทบาทหน้าที่ ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของผู้อื่น สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์
เข้ า ใจความสมดุ ล ของธรรมชาติ และสามารถด� ำ รงตนในสั ง คมโลกได้
อย่างมีความสุข
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
เรื่อง
แนวทางการส่งเสริมการจัดเรียนการสอน
วิทยาการคำ�นวณ โค้ดดิ้ง (Coding)
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
วันที่ 26 กันยายน 2563
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.สมชาย นำ�ประเสริฐชัย ผู้อำ�นวยการสำ�นักบริการคอมพิวเตอร์ 		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
ข้าราชการบำ�นาญ คณะศึกษาศาสตร์ 		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์
สำ�นักบริการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายจิระศักดิ์ สุวรรณโณ
ผู้เชี่ยวชาญ จากเนคเทค
นายผนวกเดช สุวรรณทัต
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายรวิทัต ภู่หลำ�
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โค้ด แอพพ์ จำ�กัด
ผศ.ดร.ฆนัท ตั้งวงศ์ศานต์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต
รศ.ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ชินวัตร อิศราดิสัยกุล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
น.ส.เลาขวัญ งามประสิทธิ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคำ�นวณ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นายพนมยงค์ แก้วประชุม
สาขาเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น.ส.พีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร สวทช. ส่วนพัฒนา KidBright เพื่อการศึกษา
ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำ�เนิด สวทช. ส่วนพัฒนา KidBright เพื่อการศึกษา
นายอำ�นาจ มณีดุลย์
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 (สงขลา - สตูล)
ผศ.ชยการ คีรีรัตน์
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายมัธยมศึกษา
นางทิพย์สุดา สรณะ
โรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล”
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 17 (จันทบุรี - ตราด)
นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา
โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2
นายนิพนธ์ เชิญทอง
โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
นางสาวสุชิรา มีอาษา
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 7 (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
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นางสาวกัญญาวีร์ วุฒิศิริพรรณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2
นางสาวชลธิชา วงศ์ธิเบศร์
โรงเรียนสุนทรวัฒนา
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต1
นางสาวชนันท์ธิดา ประพิณ โรงเรียนวัดบ้านม้า
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลำ�พูน เขต 1
นายฐิติวัฒน์ จัดดี
โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา		
พิจิตร เขต 1
ว่าที่ ร.ต.พรชัย ช่วยเอียด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา		
กระบี่ เขต 1
นายธิติวัฒน์ ทองคำ�
โรงเรียนบ้านนํ้าอ้อม
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา		
ยโสธร เขต 1
น.ส.นุตประวีณ์ ทัศนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา		
พิจิตร เขต 2
น.ส.สงกรานต์ สว่างศรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นายนราธิป เตชะวันสกุล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น.ส.ฐิภาพรรณ บุญมี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
ดร.อำ�นาจ  วิชยานุวัติ
ดร.สุภัทร  จำ�ปาทอง
ดร.พีรศักดิ์  รัตนะ
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
นายกวิน  เสือสกุล

เลขาธิการสภาการศึกษา
(1 ตุลาคม 2563)
เลขาธิการสภาการศึกษา
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(1 ตุลาคม 2563)
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักนโยบายและแผนการศึกษา

ผู้พิจารณารายงาน
ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.สุวัฒน์  บันลือ
อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำ�รายงาน
นางโชติกา  วรรณบุรี
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
นางสาวดารณี  อรุณวรากรณ์ นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการพิเศษ

แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

บรรณาธิการและพิสูจน์อักษร
นางโชติกา วรรณบุรี
ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางโชติกา วรรณบุรี

ผู้อำ�นวยการกลุ่มนโยบายและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ
นางสาวโรจนา ถัดทะพงษ์ นักวิชาการศึกษาชำ�นาญพิเศษ
นางสาวพรรณงาม ธีระพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
นายวิทยาศาสตร์ ดลประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำ�นาญการ
นางสาวณัชชาพัชร์ เจริญทรัพย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวภัทรินทร์ วิเศษสา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววนรัชต์ ประสิทธิเกตุ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวศิริพร จันทร์ทวี
ผู้ช่วยนักวิชาการ

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ
สำ�นักนโยบายและแผนการศึกษา
สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
โทร. 02 668 7123 ต่อ 2431 โทรสาร 02 243 2787
e-mail :  edplan.group@gmail.com
เว็บไซต์ https://www.onec.go.th
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สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2668 7123 ต่อ 2431  โทรสาร 0 2243 2787

แบบสอบถามการนำ� “แนวทางการส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำ�นวณ Coding
เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
ไปใช้ประโยชน์

ขอความร่วมมือจากท่านผู้ใช้เอกสารฉบับนี้
ตอบแบบสอบถาม เพื่อเป็นข้อมูลให้สำ�นักงานฯ นำ�ไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

