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สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สถาบันส7งเสริมการสอนวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี 

โครงการ 

การเผยแพร7องค?ความรูFและแสดงผลงานดีเด7นดFาน Coding 

“CODING Achievement Awards” 
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คำนำ 

  
คู$มือฉบับน้ี จัดทำเพื่อใช7ในการคัดเลือกผลงานดีเด$นด7าน Coding แบบ Unplugged และ Plugged 

ของครูผู7สอนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากทัว่ประเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน และสถาบันส$งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ประจำป\

งบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อนำผลงานดีเด$นด7าน Coding เพื่อเผยแพร$ให7กับหน$วยงานหรือสถานศึกษาทั่ว

ประเทศทีจ่ะนำไปเปbนแบบอย$าง หรือเปbนต7นแบบในการจัดการเรียนการสอนด7าน Coding ทีม่ีการบรูณาการ

กับบริบทของท7องถ่ินได7อย$างเหมาะสม และนำไปใช7ในช้ันเรยีนได7อย$างแท7จริง 
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สารบัญ 
  

         หน7า 

ส$วนที่  ๑                                                                                                       ๔ 

ความเปbนมา                                                                                                    ๔ 

ส$วนที่ ๒              ๖ 

ที่มาและความสำคัญ                                                                                  ๖ 

วัตถุประสงคZในการการคัดเลือก                                                                              ๗ 

ข้ันตอนการดำเนินงาน                                                                                         ๘ 

ส$วนที่ ๓            ๙ 

เกณฑZการคัดเลอืก                                                                                            ๙ 

รายช่ือคณะกรรมการจัดทำเกณฑZตัดสินผลงาน                                                             ๒๓                                                

กำหนดการการคัดเลือก                                                                                                 ๒๔ 
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ส$วนที่ ๑ 

การจัดการเรียนรู7วิทยาการคำนวณและโค7ดด้ิง (Coding) 
 
ความเปbนมา 

วิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) อยู$ในกลุ$มสาระการเรียนรู7วิทยาศาสตรZและ

เทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช7หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรบัปรุง ๒๕๖๐) โดยกำหนดให7มีสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สาระการเรียนรู7น้ีได7ปรับเปลี่ยน

จากสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ$มสาระการเรียนรู7การงานอาชีพและเทคโนโลยีที่มีอยู$

เดิม  เปbนวิชาทีเ่น7นการพฒันากระบวนการคิด วิเคราะหZแก7ปuญหา การนำแนวคิดเชิงคำนวณ 

(computational thinking) และการเรียนการสอน coding มาประยุกตZใช7ในชีวิตประจำวัน  เพื่อการเตรียม

เยาวชนในการเปbนพลเมืองในยุคเศรษฐกจิดิจทิัลที่สามารถใช7ประโยชนZจากเทคโนโลยีและรู7เท$าทัน 

หลักสูตรวิทยาการคำนวณเน7น “กระบวนการคิด” ของนักเรียนที่เน7นเกี่ยวกบัตรรกะ  และการ

แก7ปuญหาอย$างเปbนข้ันตอน และเปbนระบบ ซึ่งอาจใช7การจัดการเรียนรู7แบบ unplugged ได7 ซึ่งไม$

จำเปbนต7องใช7คอมพิวเตอรZ นอกจากน้ียังมีสาระการเรียนรู7ในด7านอื่น เช$น การเข7าใจและรู7เท$าทันสื่อ การ

สื่อสารอย$างเหมาะสมบนโลกออนไลนZ การให7ความสำคัญกับข7อมลู การประมวลผลข7อมลู การใช7งาน

แลกเปลี่ยนข7อมูลกับผู7อื่นบนระบบคลาวดZ การใช7งานเทคโนโลยีอย$างเข7าใจในสิทธิและหน7าที่ของตนเอง

และผู7อื่น และกฎหมายคอมพิวเตอรZที่สำคัญต$อชีวิตประจำวัน  สามารถวางรากฐานและปลูกฝuงตามช$วงวัย

ดังน้ี 

● ช้ัน ป.๑ – ป.๓   ให7นักเรียนเข7าใจพื้นฐานการดำรงชีวิต จึงเปbนการเรียนแบบ unplugged หรือ 

อุปกรณZที่ไม$ต7องใช7ไฟฟÄา เข7าใจการคำนวณและใช7ตรรกะในชีวิตประจำวัน เครื่องมือส$วนใหญ$ใน

การเรียนการสอนไม$จำเปbนต7องใช7คอมพิวเตอรZเปbนหลกั 

● ช้ัน ป.๔ – ป.๖ เปbนการเรียนเพื่อแก7ปuญหาทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน เช$น การออกแบบวิธีการ

ในการแก7ปuญหา ใช7คอมพิวเตอรZในการสืบค7นข7อมลู จงึเน7นการให7นักเรียนได7รู7จักเครื่องมือ และ

เข7าถึงข7อมูลได7อย$างปลอดภัย 

● ช้ัน ม.๑ – ม.๓ ปลูกฝuงการสร7างข7อมลูเพื่อรองรับเศรษฐกจิจากฐานความรู7 โดยการจัดการข7อมูล

ปฐมภูมิ ซึ่งเปbนส$วนสำคัญที่สุดในการสร7างความรู7ที่แตกต$างและมมีูลค$า ทักษะด7าน data 

processing อันได7แก$ การเกบ็รวบรวมข7อมลู การคำนวณอย$างง$าย การใช7เครือ่งมอื IoT ในการเก็บ

ข7อมูล การโปรแกรมเบื้องต7น สิทธิความเปbนเจ7าของข7อมลูและความรู7 ซึง่นักเรียนจะได7ประโยชนZ

สูงสุดต$อการใช7ชีวิตของนักเรียนในอนาคต 

● ช้ัน ม.๔ - ม.๖ สร7างแนวความคิดการนำข7อมลูที่มอียู$มาสร7างมูลค$าเพิ่มหรือใช7แก7ปuญหา จงึเน7นใน

เรื่องการประมวลผลข7อมูลจากแหล$งข7อมูลที่มีโดยให7แนวทางของ data science เบื้องต7น และ

ทักษะการโปรแกรมทีสู่งข้ึน เพื่อใช7ในการบูรณาการเพื่อแก7ปuญหาในวิชาอื่น 
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ทักษะของ Coding จึงเปbนการเตรียมความพร7อมในการเปbนพลเมืองที่มีทกัษะที่จำเปbนและสำคัญ

ในโลกอนาคต ช$วยให7ดำรงชีวิตอยู$ได7อย$างมีคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งมีความรู7 ความเข7าใจ ในการนำ

เทคโนโลยีไปสร7างนวัตกรรมอย$างสร7างสรรคZ ซึ่งสอดคล7องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มีความจำเปbนต7องใช7

เทคโนโลยีดิจิทลัในการส$งเสรมิหรือพฒันาประเทศ ให7ก7าวไปสู$ประเทศทีม่ีความมั่นคง มั่งค่ังและย่ังยืน การ

เริ่มเรียนรู7 Coding จากระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และต$อยอดไปถึงระดับอุดมศึกษา เปbนการส$งเสริม

กำลังคนด7านดิจทิัล และนวัตกรรมดิจทิัลที่สอดคล7องกับความต7องการของประเทศต$อไป 
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ส$วนที่ ๒ 

การคัดเลือกผลงานดีเด$นด7าน Coding 

“CODING Achievement Awards” 

 
ที่มาและความสำคัญ 

 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได7มีการประกาศใช7มาตรฐานหลกัสูตรการเรียนรู7ในกลุ$มสาระการเรียนรู7 

วิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๐) โดยเพิม่เติมสาระที่ ๔ เทคโนโลยี ซึ่งมีวิชาวิทยาการคำนวณ (Computing Science) ที่

ประกอบด7วยองคZความรู7หลัก ๓ ด7าน ได7แก$ ๑) วิทยาการคอมพิวเตอรZ เช$น การแก7ปuญหา Coding การใช7

ตรรกะ ๒) การใช7เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก7ปuญหา ๓) การใช7เทคโนโลยีอย$างปลอดภัย

และรู7เท$าทัน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส$งเสรมิการสอนวิทยาศาสตรZ

และเทคโนโลยี (สสวท.) ได7ร$วมกันขับเคลื่อนการจัดการเรยีนรู7วิทยาการคำนวณและโค7ดด้ิง โดยมีการจัด

อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู7 ความเข7าใจในมาตรฐานการเรียนรู7 ตัวช้ีวัด และแนวทางการจัดการเรียนรู7ให7

ครูผู7สอนสาระเทคโนโลยีทั้งในรูปแบบการอบรมออนไลนZและแบบพบหน7าทั่วประเทศ ในการน้ี สพฐ. 

และสสวท. เห็นพ7องต7องกันว$า ควรมีการจัดเผยแพร$องคZความรู7และแสดงผลงานดีเด$นด7าน Coding ทั้งใน

รูปแบบ Unplugged และ Plugged  ใน ๔ ภูมิภาค ได7แก$ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และภาคใต7 โดยเปàดรับสมคัรให7คุณครผูู7สอนในกลุ$มสาระวิทยาศาสตรZและเทคโนโลยี หรือกลุ$มสาระอื่นที่ได7

นำองคZความรู7ด7านโค7ดด้ิงไปบรูณาการให7เข7ากบับริบทของท7องถ่ินอย$างเหมาะสมทั้งในระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษา ร$วมส$งผลงานเพื่อคัดเลือกเปbนผลงานดีเด$นรวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๐ ผลงานในแต$ละภูมิภาค 

โดยมีผลงานรวมทั้งสิ้น ๑๖๐ ผลงาน 

 
 
 



7 
 

วัตถุประสงคZ 

๑. เพื่อติดตามผลการนำความรู7ที่ได7รับจากการอบรมไปใช7ในช้ันเรียนอย$างเปbนรูปธรรม 

๒. เพื่อคัดเลอืกนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด7าน Coding ที่สามารถเผยแพร$เปbน

แบบอย$างให7กบัคร ู

๓. เพื่อยกย$องเชิดชูเกียรติและสร7างขวัญกำลงัใจให7กับครูผู7สอน 

 

ประเภทรายการผลงานครูดีเด$น 

๑. Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐ ผลงาน/ภูมิภาค รวม ๔๐ ผลงาน 

๒. Unplugged Coding ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ ผลงาน/ภูมิภาค รวม ๔๐ ผลงาน 

๓. Plugged Coding ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐ ผลงาน/ภูมิภาค รวม ๔๐ ผลงาน 

๔. Plugged Coding ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐ ผลงาน/ภูมิภาค รวม ๔๐ ผลงาน 
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ข้ันตอนการดำเนินงานการเผยแพร$องคZความรู7และแสดงผลงานดีเด$นด7าน Coding ในส$วนภูมิภาค 

1. แต$งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการเผยแพร$องคZความรู7และแสดงผลงานดีเด$นด7าน Coding 

ของภูมิภาค 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขตเจ7าภาพ ประชุมคณะทำงานทำงานด7านวิชาการ และด7านการจัด

แสดงผลงาน 

3. สพฐ. และสสวท. จัดทำหนังสอืแจ7งประชาสัมพันธZสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพื่อประชาสมัพันธZ

คุณครูส$งผลงานดีเด$นด7าน Coding ภาคเรียนที่ ๑ ป\การศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดย

ให7เขตพื้นที่การศึกษาแต$ละเขตจัดทำแบบฟอรZมรับสมัครของตนเอง 

4. ครูในภูมิภาคดำเนินการจัดส$งแสดงผลงานดีเด$นด7าน Coding ป\การศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ไปยังเขต

พื้นที่การศึกษา ระหว$างวันที่ ๑ มิถุนายน - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

5. จัดประชุมช้ีแจงการดำเนินงาน โดยให7มีการแจ7งทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยคณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 

6. แต$งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานและจัดทำรายงานการคัดเลอืกผลงานดีเด$นด7าน Coding ส$วนภูมิภาค 

7. จัดประชุมช้ีแจงเกณฑZการตัดสินให7คณะกรรมการแต$ละภูมภิาคทราบผ$านแอปพลิเคชัน zoom โดย

สพฐ.ร$วมกับสสวท. ภายในเดือนมิถุนายน 

8. เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกผลงาน เขตละ ๑ ผลงาน/ประเภท ส$งคณะกรรมการตัดสินผลงานดีเด$นด7าน 

Coding ส$วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และสำหรบัเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ที่มีจงัหวัด

มากกว$า ๑ จังหวัด ให7นับจำนวนผลงานที่ได7รับคัดเลือกเปbนตัวแทนของจังหวัด 

9. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด$นด7าน Coding ส$วนภูมิภาค ภูมิภาคละ ๔๐ ผลงาน  ระหว$างวันที่ ๑ 

– ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการตัดสินจะต7องไม$ประเมินผลงานของผู7สอนในเขตพื้นที่ของ

ตนเอง โดยมรีายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 

- กรรมการต7องไม$ตัดสินในกรณีสถานศึกษาของตนเข7าแข$งขัน 

- กรรมการต7องไม$ตัดสินในกรณีสถานศึกษาในสังกัดเข7าแข$งขัน 

- กรรมการที่มาจากครผูู7สอนควรแต$งต้ังให7ตัดสินในระดับช้ันที่ทำการสอน 

- กรรมการควรมีทีม่าจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่นอย$างหลากหลาย 

10. คณะกรรมการสรปุผลการประเมิน และแจ7งผลสรุปการคัดเลือกจำนวน ๔๐ ผลงานต$อภูมิภาค เพื่อ

เสนอผลการคัดเลือกต$อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ 

11.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเจ7าภาพ ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

และดำเนินการประสานครูเจ7าของผลงานในการเข7าร$วมในการแสดงผลงานดีเด$นด7าน Coding 

12.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตเจ7าภาพ จัดงานเผยแพร$องคZความรู7และแสดงผลงานดีเด$นด7าน 

Coding และมอบเกียรติบัตร พร7อมโล$รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ ให7กบัครูทีไ่ด7รับการคัดเลือก 

ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕
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ส"วนท่ี ๓ 

เกณฑ%การคัดเลอืกผลงานดีเด2นด3าน Coding 

“CODING Achievement Awards” 

ประจำป9การศึกษา ๒๕๖๕ 

 
ผู3ส2งผลงาน  
     ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเปPนครผูู3สอนในกลุ2มสาระวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี หรือกลุ2มสาระอื่นที่ได3นำองค%
ความรู3ด3าน Coding ไปบรูณาการให3เข3ากบับริบทของท3องถ่ินอย2างเหมาะสม สามารถส2งผลงานเข3าประกวดได3 ๒ ประเภทตามระดับช้ันทีส่อน คือ 

1. การจัดการเรียนรู3การเขียนโปรแกรมแบบไม2ใช3คอมพิวเตอร% Unplugged Coding 

2. การจัดการเรียนรู3การเขียนโปรแกรมแบบใช3คอมพิวเตอร% Plugged Coding 

 
ทั้งน้ีครูทกุกลุ2มสาระการเรียนรู3สามารถส2งรปูแบบการจัดการเรียนการสอน ๑ ผลงานต2อ ๑ ประเภทตามระดับช้ันทีส่อน ในการเข3าร2วมการคัดเลือกเท2าน้ัน 
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เกณฑ%การคัดเลอืกผลงานดีเด2นด3าน Coding 

“CODING Achievement Awards” 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสถาบันส2งเสริมการสอนวิทยาศาสตร%และเทคโนโลยี 

ประจำป9งบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
หลักเกณฑ%การประกวด 
๑. ผู3ส2งผลงาน  
     ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดย ๑ คนสามารถส2งผลงานเข3าคัดเลือกได3เพียง ๑ ประเภท คือ Unplugged หรือ Plugged 
Coding เท2าน้ัน โดยเปPนผลงานการสอนในป9การศึกษาที่ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

๒. องค%ประกอบผลงานทีส่2งเข3าประกวด 

     ๒.๑ รูปเล2มการจัดการเรียนรู3 Coding ไม2เกิน ๕๐ หน3า (ให3บันทึกเปPน .pdf) ประกอบด3วย 

      ๒.๑.๑ ปก คำนำ สารบญั สารบัญตาราง สารบญัภาพ 

      ๒.๑.๒ ส2วนที่ ๑ รายงานการดำเนินการวิเคราะห%จัดการเรยีนรู3 Coding อย2างเปPนระบบ มีองค%ประกอบแสดงถึงแนวทางการวิเคราะห% ผลการวิเคราะห%เพือ่การจัดการเรียนรู3 
Coding 

     ๒.๑.๓ ส2วนที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู3รายช่ัวโมง จำนวน ๑ แผน โดยในแผนจะต3องมีใบกิจกรรมหรือใบงาน อย2างใดอย2างหน่ึง อย2างน3อย ๑ อย2าง เกณฑ%การวัดและ
ประเมินผล บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู3 และได3รบัการรับรองแผนการจากผู3บรหิารสถานศึกษา/รองผู3อำนวยการกลุ2มบริหารวิชาการ และหัวหน3ากลุ2มการเรียนรู3 ที่แนบต2อท3ายมาด3วย 

      ๒.๑.๔ ส2วนที่ ๓ หลกัฐานการจัดการเรียนรู3 Coding และหลักฐานการรบัรองความถูกต3องด3านเน้ือหา และสื่อการสอนที่ปรากฏในวีดิทัศน%นำเสนอการจัดการเรียนรู3 Coding 
จากครผูู3เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน/รองหัวหน3ากลุ2มสาระการเรียนรู3/หัวหน3ากลุ2มสาระการเรียนรู3 
      ๒.๑.๕ ส2วนที่ ๔ หลกัฐานผลทีเ่กิดจากการจัดการเรียนรู3 Coding 

   ๒.๒ วีดิทัศน%การจัดการเรยีนรู3 Coding ที่มีความยาวไม2เกนิ ๑๕ นาที สร3างข้ึนด3วยตนเอง ไม2เคยเผยแพร2 ไม2เคยได3รับรางวัล ไม2ละเมิดลิขสทิธ์ิใดของบุคคลอื่น โดยนำวีดิทัศน%ดังกล2าว
ไปเผยแพร2ในช2องทาง Youtube จำนวน ๑ วีดิทัศน% 
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๓. วิธีการส2งผลงานเข3าประกวด 

     ๓.๑ จัดส2งรูปเล2มการจัดการเรียนรู3 Coding เปPน Google drive และส2ง Url ตาม Google form ที่กำหนด 

     ๓.๒ จัดส2งวีดิทัศน%การจัดการเรียนรู3 Coding โดยส2ง Url Youtube ตาม Google form ที่กำหนด 

(ส2งผลงานไปยังเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่คุณครสูังกัดอยู2) 
  
๔. ประเด็นการพจิารณา แบ2งออกเปPน ๒ องค%ประกอบ ดังน้ี 

๔.๑ องค%ประกอบที่ ๑ รูปเล2ม แบ2งเปPน ๓ ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นที่ ๑ การวิเคราะห%การดำเนินการจัดการเรียนรู3 Coding อย2างเปPนระบบ 

รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

๑.การวิเคราะห%ป{ญหา/ความจำเปPน
ในการจัดการเรียนรู3 Coding 

 

๕ ระดับ ๓ การวิเคราะห%สภาพป{ญหา/ความจำเปPน/สภาพบรบิทสังคมของผู3เรียน/
การดำเนินชีวิตประจำวันของผู3เรียน โดยมีการจัดลำดับความสำคัญ 

ในการจัดการเรียน Coding ได3ชัดเจน และมเีอกสารอ3างองิ 

เหตุผลและความจำเปPน หรือทีม่า 

และความสำคัญ ซึง่อธิบายถึงความ 

สำคัญของการสอน Coding ที่2ช2วย
แก3ป{ญหาหรือพฒันาคุณภาพผู3เรยีน
ได3อย2างชัดเจน มีการนำ 

ทฤษฎี หรือกรอบแนวคิดจาก 

ผู3เช่ียวชาญหรือแหล2งข3อมลูด3าน 
Coding ที่น2าเช่ือถือมาใช3ในการ 

อ33างอิง 

ระดับ ๒ การวิเคราะห%สภาพป{ญหา/ความจำเปPน/สภาพบรบิทสังคมของผู3เรียน/
การดำเนินชีวิตประจำวันของผู3เรียน โดยมีการจัดลำดับความสำคัญ 

ในการจัดการเรียนรู3 Coding ได3ชัดเจน 

ระดับ ๑ การวิเคราะห%สภาพป{ญหา/ความจำเปPน/สภาพบรบิทสังคมของผู3เรียน/
การดำเนินชีวิตประจำวันของผู3เรียน ในการจัดการเรียนรู3 Coding 

๒.การวิเคราะห%ผู3เรียนรายบุคคล 

เพื่อ จัดการเรียนรู3ให3เหมาะสม 

กับผู3เรียน 

๕ ระดับ ๓ การดำเนินการวิเคราะห%เกี่ยวกับผู3เรียนรายบุคคล ด3านความรู3 
ความสามารถของผู3เรียน/พฤติกรรมและความต3องการเรียนรู3ของผู3เรียน/
ความสมบรูณ%ทางด3านสุขภาพร2างกาย และจิตใจ/ 

มีการนำข3อมลูจากการวิเคราะห%ผู3 
เรียนมาอ3างอิงถึงสภาพป{ญหา 
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รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

 การสนับสนุนการเรียนรู3ของครอบครัวผู3เรียน โดยมีหลักฐานที่แสดง 
ให3เห็นถึงการวิเคราะห%ผู3เรียนรายบุคคลได3ชัดเจน และมเีอกสารอ3างอิง 

เหตุผลทีท่ำให3ต3องจัดการสอนด3าน 
Coding เพื่อใช3ในการแก3ป{ญหา 

ผู3เรียนตามข3อมลูที่วิเคราะห% ระดับ ๒ การดำเนินการวิเคราะห%เกี่ยวกับผู3เรียนรายบุคคล ด3านความรู3 
ความสามารถของผู3เรียน/พฤติกรรมและความต3องการเรียนรู3ของผู3เรียน/
ความสมบรูณ%ทางด3านสุขภาพร2างกาย และจิตใจ/ 
การสนับสนุนการเรียนรู3ของครอบครัวผู3เรียน โดยมหีลกัฐานที่แสดงให3
เห็นถึงการวิเคราะห%ผู3เรียนรายบุคคลได3ชัดเจน 

ระดับ ๑ การดำเนินการวิเคราะห%เกี่ยวกับผู3เรียนรายบุคคล ด3านความรู3 
ความสามารถของผู3เรียน/พฤติกรรมและความต3องการเรียนรู3ของผู3เรียน/
ความสมบรูณ%ทางด3านสุขภาพร2างกาย และจิตใจ/ 
การสนับสนุนการเรียนรู3ของครอบครัวผู3เรียน มีการอธิบายถึงการ 

วิเคราะห%ผู3เรียนรายบุคคลแต2ยังขาดหลักฐานหรอืข3อมลูที่ชัดเจน 

๓.การวิเคราะห%เพื่อออกแบบการจัด 

การเรียนรู3 Coding 

 

๕ ระดับ ๓ แนวทางการออกแบบจัดการเรียนรู3 Coding ทีม่ีการวิเคราะห%ด3าน 

หลักสูตร/เน้ือหา/จุดประสงค%/รูปแบบหรือเทคนิควิธีสอน ทีส่ามารถ
นำมาใช3แก3ป{ญหาผู3เรียน ที่สอดคล3องกับศักยภาพ 

และบริบทของผู3เรียน สถานศึกษา และท3องถ่ิน 

การวิเคราะห%เพื่อออกแบบที่แสดง 
ถึงสาระสำคัญของการจัดการเรียนรู3
ด3าน Coding ในหัวข3อที่เกี่ยวกับ 
การแก3ป{ญหาอย2างเปPนระบบ เปPน
ข้ันตอน เหตุผลเชิงตรรกะ แนวคิด
เชิงคำนวณ การเขียนโปรแกรม 
หรือหัวข3ออื่นที่มกีารบูรณาการ

ระดับ ๒ แนวทางการออกแบบจัดการเรียนรู3 Coding ทีม่ีการวิเคราะห%ด3าน 

หลักสูตร/เน้ือหา/จุดประสงค%/รูปแบบหรือเทคนิควิธีสอน ทีส่ามารถ
นำมาใช3แก3ป{ญหาผู3เรียน ที่สอดคล3องกับศักยภาพ 

และบริบทผู3เรียน สถานศึกษา 
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รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

ระดับ ๑ แนวทางการออกแบบจัดการเรียนการสอน Coding ทีม่ีการวิเคราะห%ด3าน
หลักสูตร/เน้ือหา/จุดประสงค%/รูปแบบหรือเทคนิควิธีสอน ทีส่ามารถ
นำมาใช3แก3ป{ญหาผู3เรียน ที่สอดคล3องกับศักยภาพ 

และบริบทผู3เรียน 

แนวคิดสำคัญเหล2าน้ีในเน้ือหา และ
บูรณาการให3สอดคล3องกับ 

บริบทของท3องถ่ิน 

 
ประเด็นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู3ที่เปPนแบบอย2างที่ดี 

รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

๑. การกำหนดจุดประสงค%การ 

เรียนรู3 
๕ ระดับ ๓ - จุดประสงค%การเรียนรู3ทีส่อดคล3องกบัมาตรฐาน ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู3 

อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
มาตรฐานการเรียนรู3และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ครอบคลมุด3านพุทธพสิัย ทักษะพสิัย และจิตพิสัย 

-  จุดประสงค%การเรียนรู3มีความเหมาะสมต2อการจัดกิจกรรมการเรียนรู3 
Coding 

- จุดประสงค%การเรียนรู3ทีส่อดคล3องกบัศักยภาพของผู3เรียน 

มาตรฐานการเรียนรู3/ตัวช้ีวัด 

สาระที่ ๔ เทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว ๔.๒  (วิทยาการ
คำนวณ) 
เข3าใจและใช3แนวคิดเชิงคำนวณใน 

การแก3ป{ญหาที่พบในชีวิตจรงิอย2าง
เปPนข้ันตอนและเปPนระบบ ใช3
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนรู3 การทำงาน 
และการแก3ป{ญหาได3อย2างมี
ประสิทธิภาพ รู3เท2าทัน และมี
จริยธรรม 

ซึ่งหากเปPนผู3สอนในกลุ2มสาระการ 

ระดับ ๒ - จุดประสงค%การเรียนรู3ทีส่อดคล3องกบัมาตรฐาน ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู3 
อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
มาตรฐานการเรียนรู3และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ครอบคลมุด3านพุทธพสิัย ทักษะพสิัย และจิตพิสัย 

- จุดประสงค%การเรียนรู3มีความเหมาะสมต2อการจัดกิจกรรมการเรียนรู3 
Coding 
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รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

ระดับ ๑ - จุดประสงค%การเรียนรู3ทีส่อดคล3องกบัมาตรฐาน ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู3 
อิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และ
มาตรฐานการเรียนรู3และตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) 
ครอบคลมุด3านพุทธพสิัย ทักษะพสิัย และจิตพิสัย 

เรียนรู3อื่น ให3มีการบรูณาการ 

มาตรฐานตัวช้ีวัด (Coding แบบ
บูรณาการ) ให3ปรากฏในแผนการ
จัดการเรียนรู3 

๒. การออกแบบกจิกรรมการเรียนรู3 ๑๐ ระดับ ๓ - การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3 โดยใช3รปูแบบ/เทคนิคการจัดการ 

เรียนรู3 ที่สอดคล3องกับเน้ือหา, ธรรมชาติของวิชา, สาระการเรียนรู3, ความ
ต3องการและความพร3อมของผู3เรียนของผู3เรียน   
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3 ทีม่ีความเช่ียวชาญในการสอน 

เน้ือหาที่ถูกต3อง 
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3ที่เช่ือมโยงความรู3ทกัษะกระบวนการ/ 
ประสบการณ%เดิมของผู3เรียนกับความรู3ทักษะกระบวนการ/ประสบการณ% 
ใหม2ทีจ่ะเรียนรู3 
- การออกแบบกิจกรรมทีส่ร3างบรรยากาศ และมีการเลือกใช3สื่อการสอน 

ในช้ันเรียนทีส่2งเสริมให3ผู3เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู3ตามจุดประสงค%ที ่
กำหนดไว3 
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3เน3นให3ผู3เรียนมสี2วนร2วม (Active 
Learning) ซึง่ผู3เรียนฝáกปฏิบัติ สร3างองค%ความรู3 และได3สบืค3น 

ข3อมูลด3วยตนเอง 
- การออกแบบกิจกรรมบรูณาการองค%ความรู3ระหว2างรายวิชาได3 
อย2างเหมาะสม 

- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3เช่ือมโยงไปสู2การนำไปใช3ในชีวิตจริง 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3 ที่
แสดงถึงสาระสำคัญของการจัด 

การเรียนรู3ด3าน Coding ในหัวข3อที ่
เกีย่วกับ การแก3ป{ญหาอย2างเปPน 

ระบบ เปPนข้ันตอน เหตุผลเชิง
ตรรกะ แนวคิดเชิงคำนวณ การ
เขียนโปรแกรม หรือหัวข3ออื่นที่มี
การบรูณาการแนวคิดสำคัญเหล2าน้ี
ในเน้ือหา และบูรณาการให3
สอดคล3องกบับร ิ

บทของท3องถ่ิน 
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รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

ระดับ ๒ - การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3 โดยใช3รปูแบบ/เทคนิคการจัดการ 

เรียนรู3 ที่สอดคล3องกับเน้ือหา, ธรรมชาติของวิชา, สาระการเรียนรู3, ความ
ต3องการและความพร3อมของผู3เรียนของผู3เรียน 

- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3 ทีม่ีความเช่ียวชาญในการสอน 

เน้ือหาที่ถูกต3อง 
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3  ที่เช่ือมโยงความรู3 ทกัษะ
กระบวนการ/ประสบการณ%เดิมของผู3เรียนกับความรู3ทักษะกระบวนการ/
ประสบการณ%ใหม2ที่จะเรียนรู3 
- การออกแบบกิจกรรมทีส่ร3างบรรยากาศ และมีการเลือกใช3สื่อการสอน 

ในช้ันเรียนทีส่2งเสริมให3ผู3เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู3ตามวัตถุประสงค%ที่
กำหนดไว3 
- การออกแบบกิจกรรมเน3นให3ผู3เรียนมีส2วนร2วม (Active Learning) ซึ่ง
ผู3เรียนฝáกปฏิบัติ  สร3างองค%ความรู3 และได3สืบค3นข3อมูลด3วยตนเอง 

 

ระดับ ๑ - การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3  โดยใช3รูปแบบ/เทคนิคการจัดการ 

เรียนรู3ที่สอดคล3องกับเน้ือหา, ธรรมชาติของวิชา, สาระการเรียนรู3, ความ
ต3องการและความพร3อมของผู3เรียนของผู3เรียน 

- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู3 ทีม่ีความเช่ียวชาญในการสอน 

เน้ือหาที่ถูกต3อง 
- การออกแบบกิจกรรมทีส่ร3างบรรยากาศ และมีการเลือกใช3สื่อการสอน 

ในช้ันเรียนทีส่2งเสริมให3ผู3เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู3ตามวัตถุประสงค%ที่
กำหนดไว3 
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รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

๓. การออกแบบวัดและประเมินผล ๕ ระดับ ๓ - การออกแบบวัดและประเมินผลทีส่อดคล3องกบัจุดประสงค%การเรียนรู3 
- การออกแบบวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับสถานการณ% และ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู3 Coding 

- การออกแบบวัดและประเมินผลทีม่ีเกณฑ%ในการประเมินผู3เรียนทีห่ลาก 

หลาย เน3นการประเมินระหว2างเรียน 

- การออกแบบวัดและประเมินผลทีส่ามารถแสดงผลการเรียนตามสภาพ 

จริงโดยผู3เรียนและผู3ปกครองมีส2วนร2วมในการประเมิน 

แบบวัดและประเมินผล และเกณฑ%
การประเมิน 

ระดับ ๒ - การออกแบบวัดและประเมินผลทีส่อดคล3องกบัจุดประสงค%การเรียนรู3 
- การออกแบบวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับสถานการณ% และ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู3 Coding 

- การออกแบบวัดและประเมินผลทีม่ีเกณฑ%ในการประเมินผู3เรียนทีห่ลาก 

หลาย เน3นการประเมินระหว2างเรียน 

ระดับ ๑ - การออกแบบวัดและประเมินผลทีส่อดคล3องกบัจุดประสงค%การเรียนรู3 
- การออกแบบวัดและประเมินผลทีเ่หมาะสมกับสถานการณ% และ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู3 Coding 

 
 
 
 
 
 



17 
 

ประเด็นที่ ๓ ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู3 Coding 

รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

๑. ผลทีเ่กิดกบัผู3เรียน 

 
๕ ระดับ ๓ - ร3อยละ ๗๕ ผู3เรียนมีความรู3ความเข3าใจ, ทักษะกระบวนการ, 

คุณลักษณะอันพึงประสงค% สมรรถนะสำคัญที่หลากหลายของผู3เรียน 
(เฉพาะที่ต้ังไว3ในช่ัวโมงเรียนน้ัน) 
- การนำผลการวัดและประเมินผลรวมทัง้ข3อมลูปâอนกลบัมาใช3ในการปรบั 

ปรุงและพฒันาการจัดการเรียนรู3 Coding 

บันทึกหลงัการสอน เครื่องมือการวัด
และประเมินผล  รายงานผลการ
วิเคราะห%ข3อมูล 

ระดับ ๒ - ร3อยละ ๗๕ ผู3เรียนมีความรู3ความเข3าใจ, ทักษะกระบวนการ, 
คุณลักษณะอันพึงประสงค% และสมรรถนะสำคัญของผู3เรียน 

(เฉพาะที่ต้ังไว3ในช่ัวโมงเรียนน้ัน) 
- การนำผลการวัดและประเมินผลรวมทัง้ข3อมลูปâอนกลบัมาใช3ในวางแผน 

การปรับปรงุและพัฒนาการจัดการเรียนรู3 Coding 

ระดับ ๑ - ร3อยละ ๗๕ ผู3เรียนมีความรู3ความเข3าใจ, ทักษะกระบวนการ, 
คุณลักษณะอันพึงประสงค% แต2ขาดการนำเสนอสมรรถนะทีส่ำคัญของ
ผู3เรียน 

๒. ความพึงพอใจในผลการจัดการ 

เรียนรู3 Coding ของนักเรียน และ
ผู3ปกครอง 

๕ ระดับ ๓ 

 
นักเรียน และผู3ปกครอง ร3อยละ ๗๕ ข้ึนไป มีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรู3 Coding 

รายงานการวิเคราะห%ผล เครือ่งมอื
การวัดและประเมินผล ผลการ
สัมภาษณ% 
 

ระดับ ๒ นักเรียนหรอืผู3ปกครอง ร3อยละ ๗๕ ข้ึนไป มีความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรู3 Coding 

ระดับ ๑ นักเรียน น3อยกว2าร3อยละ ๗๕  มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู3 
Coding 
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ประเด็นที่ ๔ แบบอย2างการจัดการเรียนรู3 Coding 

รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

แบบอย2างที่ดี 

 
๕ ระดับ ๓ มีการเผยแพร2ให3กบัครูในสถานศึกษาอื่น ทั้งภายในและภายนอก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนเองสงักัด 

เกียรติบัตรหรือภาพที่มีการนำไปใช3 
หรือเอกสารที่แสดงการเผยแพร2 

ระดับ ๒ มีการเผยแพร2ให3กบัครูในสถานศึกษาอื่น ภายในหรือภายนอกสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ตนเองสงักัด 

ระดับ ๑ ไม2มีการเผยแพร2ให3กับครูในสถานศึกษา 

 
๔.๒ องค%ประกอบที่ ๒ วีดิทัศน% ทีต่รงตามแผนการจัดการเรยีนรู3 และมีการนำเสนอ โดยใช3 title และช่ือคลปิของการประกวด 

ประเด็นที่ ๕ การจัดการเรียนรู3 Coding 

รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

๑. สร3างแรงจูงใจในการเรียนรู3 
 

๑๕ ระดับ ๓ - เทคนิค/รปูแบบ/แนวทางในการสร3างแรงจงูให3กบัผู3เรียนสนใจเรียน 
Coding 

- เทคนิค/รปูแบบ/แนวทางในการทำให3ผู3เรียนมีความกระตือรือร3นในการ 

เรียน Coding 

- เทคนิค/รปูแบบ/แนวทางสร3างแรงจูงใจให3นักเรียนได3นำสิง่เรียนรู3จาก 

การลงมือปฏิบัติในชีวิตจริง 

การแสดงออกของนักเรียน 

ระดับ ๒ - เทคนิค/รปูแบบ/แนวทางในการสร3างแรงจงูให3กบัผู3เรียนสนใจเรียน 
Coding 
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รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

- เทคนิค/รปูแบบ/แนวทางในการทำให3ผู3เรียนมีความกระตือรือร3นในการ 

เรียน Coding 

ระดับ ๑ - เทคนิค/รปูแบบ/แนวทางในการสร3างแรงจงูให3กบัผู3เรียนสนใจเรียน 
Coding 

๒. การสื่อสารของครผูู3สอน ๒๐ ระดับ ๓ - ทักษะการสื่อสารที่ถูกต3อง และเหมาะสม 

- ปฏิสัมพนัธ%ที่ดีระหว2างผู3สอนกบัผู3เรียนที่ชัดเจน เข3าใจง2าย อบอุ2น 

และผ2อนคลาย ในช2องทางการสื่อสารต2าง ๆ 

- ครูใช3คำถามที่กระตุ3นกระบวนการคิด และให3ข3อมูลปâอนกลับ 

เพื่อส2งเสรมิการเรียนรู3 
- ผู3เรียนได3นำเสนอ ต้ังคำถาม ตอบคำถาม แสดงความคิดเหน็ และ
โต3แย3ง 

อย2างมีเหตุผล 

 - ระยะเวลาในการการจัดการเรียนรู3 Coding ตามแผนการจัดการเรียนรู3 
รายช่ัวโมงที่ครกูำหนด  มีความเหมาะสมกบับทเรียน 

การมปีฏิสัมพันธ%ระหว2างครู และ
นักเรียน 

ระดับ ๒ - ทักษะการสื่อสารที่ถูกต3อง และเหมาะสม 

- ปฏิสัมพนัธ%ที่ดีระหว2างผู3สอนกบัผู3เรียน ที่ชัดเจน เข3าใจง2าย อบอุ2น 

และผ2อนคลาย ในช2องทางการสื่อสารต2าง ๆ 

- ครูใช3คำถามที่กระตุ3นกระบวนการคิดพื้นฐาน 

- ผู3เรียนได3นำเสนอ และแสดงความคิดเห็น   
- ระยะเวลาในการการจัดการเรียนรู3 Coding ตามแผนการจัดการเรียนรู3 
รายช่ัวโมงที่ครกูำหนด    มีความเหมาะสมกบับทเรียน 
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รายการพจิารณา น้ำหนัก 

คะแนน 

ระดับคุณ 

ภาพ 

ประเด็นการพิจารณา ตัวอย2างร2องรอยหลักฐาน 

ระดับ ๑ - ทักษะการสื่อสารที่ถูกต3อง และเหมาะสม 

- ปฏิสัมพนัธ%ที่ดีระหว2างผู3สอนกบัผู3เรียน ที่ชัดเจน เข3าใจง2าย อบอุ2น 

และผ2อนคลาย ในช2องทางการสื่อสารต2าง ๆ 

๓. คุณภาพของสื่อในการจัด 

กิจกรรมการเรียนรู3 Coding 

๑๕ ระดับ ๓ - การออกแบบสื่อเหมาะสมกับการสอน Coding ในเน้ือหาเรื่องทีส่อน 

- สื่ออปุกรณ%ในการจัดการเรียนรู3ทีห่ลากหลายตอบสนองต2อผู3เรียน มีการ
ประยุกต%ใช3อปุกรณ%ที่จัดหาได3ง2ายในท3องถ่ิน (unplugged) 
- สื่อส2งเสริมกระบวนการคิด หรอืการสร3างองค%ความรู3ด3วยตนเอง 
ของผู3เรียน 

-สื่อดึงดูดความสนใจผู3เรียน 

-สื่อที่ปรากฏในวีดิทัศน% ที่สอดคล3อง
กับหัวข3อทีเ่ปPนสาระสำคัญในการ
เรียนรู3 Coding 

-สื่อส2งเสริมกระบวนการคิด 

พิจารณาจากการตอบสนองของ 
ผู3เรียนต2อสือ่ ที่แสดงถึงการสร3าง 
องค%ความรู3ด3วยตนเอง การต้ัง
คำถาม หรือการตอบคำถามด3วย
ตนเองจากการเรียนรู3จากสือ่น้ัน 

ระดับ ๒ - การออกแบบสื่อเหมาะสมกับการสอน Coding 

- สื่ออปุกรณ%ในการจัดการเรียนรู3ทีห่ลากหลายตอบสนองต2อผู3เรียน มีการ
ใช3อุปกรณ%ทีจ่ัดหาได3ง2ายในท3องถ่ิน (unplugged) 
-สื่อดึงดูดความสนใจผู3เรียน 

ระดับ ๑ - การออกแบบสื่อเหมาะสมกับการสอน Coding 

- สื่ออปุกรณ%ในการจัดการเรียนรู3ทีห่ลากหลายตอบสนองต2อผู3เรียน 

-สื่อดึงดูดความสนใจผู3เรียน 

 
 
 
 
 



21 
 

 
 
การคิดคะแนนการคัดเลือกผลงานดีเด2นด3าน Coding 

“CODING Achievement Awards” 

 
 การคัดเลือกดังกล2าว มีประเด็นในการพจิารณา ๕ ประเด็น โดยมีคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน 

องค%ประกอบที่ ๑ รูปเล2ม      
 ประเด็นที่ ๑ การวิเคราะห%การดำเนินการจัดการเรียนรู3 Coding อย2างเปPนระบบ    ๑๕ คะแนน 

           ประเด็นที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู3ทีเ่ปPนแบบอย2างที่ดี        ๒๐ คะแนน 

           ประเด็นที่ ๓ ผลทีเ่กิดจากการจัดการเรียนรู3 Coding               ๑๐ คะแนน 

           ประเด็นที่ ๔ แบบอย2างการจัดการเรียนรู3 Coding           ๕  คะแนน 

 
องค%ประกอบที่ ๒ วีดิทัศน% 
ประเด็นที่ ๕ วีดิทัศน%การจัดการเรียนรู3 Coding                        ๕๐ คะแนน 

  
หมายเหตุ หากองค%ประกอบที่ ๑ ได3คะแนนไม2ถึง ร3อยละ ๖๐ (๓๐ คะแนน) ไม2ต3องพิจารณาองค%ประกอบที่ ๒ 

 
เกณฑ%คุณภาพของการจัดการเรียนรู3 Coding 

การพิจารณาคะแนนรวมทกุรายการ มีเกณฑ%คุณภาพของการจัดการเรียนรู3 ดังน้ี 

     ๔๐  ผลงานที่ได3คะแนนสูงสุดในแต2ละประเภท และผลงานที่ได3รบัรางวัลต3องได3คะแนนต้ังแต2 ๗๐ คะแนนข้ึนไป ได3รับโล2รางวัล และเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

             ผลงานที่ได3รบัคัดเลอืกจากเขตพื้นทีก่ารศึกษา ได3รับเกียรติบตัร เว3นแต2กรรมการเห็นเปPนอย2างอื่น 

        ***ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปPนทีส่ิ้นสุด*** 
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แนวทางการดำเนินงาน 

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต2ละเขต สามารถคัดเลือกผลงานครูเพือ่เข3าร2วมประกวดระดับประเทศได3เขตละ ๒ ผลงานต2อระดับการศึกษา (ระดับแบ2งออกเปPน 
ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) โดยประกอบด3วย Unplugged ๑ ผลงาน และ Plugged ๑ ผลงาน แต2สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาระดับมัธยมที่มีมากกว2า ๑ จังหวัดให3นับ
จำนวนผลงานที่ได3รบัคัดเลือกเปPนตัวแทนจากจังหวัด ดูรายละเอียดเขตพื้นที่การศึกษาในแต2ละภูมิภาคได3ที่ https://bit.ly/3NqHkGn 

2. การพิจารณาตัดสินผลงาน พิจารณาจากคะแนนรวมทั้งสององค%ประกอบเปPนหลัก หากคะแนนรวมเท2ากับให3พิจารณาคะแนนองค%ประกอบที่ ๑ เพื่อตัดสนิผล หากคะแนน
องค%ประกอบที่ ๑ เท2ากันให3พิจารณาประเด็นที่ ๑ ถึงประเด็นที่ ๕ ตามลำดับทลีะประเด็นจนกว2าจะปรากฎผลแพ3ชนะ 

3. การประกวดระดับประเทศแบ2งประกวดออกเปPน ๔ ภาค โดยแต2ละภาค พิจารณาผลงานที่ได3รับคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตอกีครั้ง แล3วตัดสินผลงานจากลำดับ
คะแนนที่สูงที่สุด ๑๐ ลำดับแรกต2อประเภท (Unplugged ๑๐ ผลงาน และ Plugged ๑๐ ผลงาน) 
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รายช่ือคณะกรรมการจัดทำเกณฑ4ตัดสินผลงาน 

 
1. ดร.โชติมา หนูพริก   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

2. นายเอกสทิธ์ิ ปKยะแสงทอง   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

3. นางสาวอุรชา นุชเหลือบ   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

4. นางสาวพิบลุขวัญ เทพนะ   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

5. นางนันทิการ4 กันยามา   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

6. นางสาวจินดาพร หมวกหมื่นไวย  สาขาเทคโนโลยี สสวท. 

7. นางสาวทัศนีย4 กรองทอง   สาขาเทคโนโลยี สสวท. 

8. ดร.จรีะพร สังขเวทัย   สาขาเทคโนโลยี สสวท. 

9. นางสุจินต4  ภิญญานิล     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสรุาษฎร4ธานี ชุมพร 

10. นายดัมพ4 แยUมน่ิมนวล   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมX เขต ๔ 

11. นายอัครวิทย4 อังเรขพาณิชย4    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารUอยเอ็ด 

12. นางสาวสุภาวดี คำนาดี    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

13. นางณัฐชานันท4 ฐิติวัชพงษ4   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

14. นายสิระการย4 ฤทธ์ิสำเรจ็    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

15. นางสาวณภัทร ใจกลUา    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

16. นางสาวศศิชา ทรัพย4ลUน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ 

17. นายพนภาค ผิวเกลี้ยง    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑ 

18. นางสาวนิภารัตน4 เช้ือชาย   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ 

19. นางศุภสนีิ เพ็งจันทร4   โรงเรียนวัดรางบัว กรงุเทพมหานคร 

20. นายเอกลกัษณ4 คุณติสุข   โรงเรียนเทพศิรินทร4 กรุงเทพมหานคร 

21. นางสาวปวริศา อXอนขำ   โรงเรียนวัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร 
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กำหนดการคัดเลือกผลงานดีเดXนดUาน Coding 

“CODING Achievement Awards” 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสถาบันสXงเสริมการสอนวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 

 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ 

๑ ประชุมพจิารณาเกณฑ4การคัดเลือกผลงานดีเดXนดUาน Coding พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

๒ แตXงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเดXนดUาน Coding ๔ คณะ

ตามภูมิภาค คณะละ ๔๐ คน  

มิถุนายน ๒๕๖๕ 

๓ ประชาสมัพันธ4ครจูัดสXงแสดงผลงานดีเดXนดUาน Coding ปhการศึกษา 

๒๕๖๔-๒๕๖๕ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 

๑ มิถุนายน- ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๔ เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกผลงาน เขตละ ๑ ผลงาน/ประเภท สXง

คณะกรรมการตัดสินผลงานดีเดXนดUาน Coding สXวนภูมิภาค 

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

๕ คณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเดXนดUาน Coding สXวนภูมิภาค 

ภูมิภาคละ ๔๐ ผลงาน   

๑ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๖ ประกาศผลการคัดเลือก ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๗ เชิญคุณครูพื้นที่ใกลUเคียงเขUารXวมงานแสดงผลงาน ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๘ จัดงานเผยแพรXองค4ความรูUและแสดงผลงานดีเดXนดUาน Coding และ

มอบเกียรติบัตร พรUอมโลXรางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ 

๑๖-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
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