
 
 
กรุณาเลือก  ในยุทธศาสตร์ที่ตรงกับโครงการที่ท่านรับผิดชอบ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาท้องถ่ิน       ยุทธศาสตร์ที่ 2. ผลิตและพัฒนาครู    
 ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา    ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
กรุณาเลือก  ความสอดคล้องต่อเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน (SDGs)   
 SDGs 1. No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ 
 SDGs 2. Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร สง่เสริมเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 
 SDGs 4. Quality Education รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
 SDGs 6. Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ย่ังยืน 
 SDGs 8. Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกจิที่ต่อเน่ืองครอบคลุมและย่ังยืนการจ้างงานที่
มีคุณค่า 
 SDGs 11. Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับ
ความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 SDGs 17. Partnerships for the Goals 

---------------------------------------------------------------------- 
1. ชื่อโครงการ 

โครงการ สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริเพ่ือการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้

ประโยชน์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืนในพ้ืนที่ที่ให้บริการของคณะครศุาสตร์ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.บรรพต วงษ์ทองเจริญ  
3. หน่วยงานสังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรัมย์ 
4. E-mail : Bunpot.wt@bru.ac.th  Tel : 0812824725 

5. ที่มาและปัญหาของพื้นที ่ 
ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”   หลักการทรงงาน ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ได้ทรงพระราชทานพระราชดำริ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน หลักปรัชญาและหลักทฤษฎีเพ่ือเป็นแนวทางในการปฎิบัติ
เพ่ือความย่ังยืน โดยมุ่งเน้นในการ พัฒนาคนเป็นสำคัญ หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  คือก่อนจะทำอะไร ต้องมีความ “เข้าใจ” 
เสียก่อน เข้าใจภูมิประเทศ เข้าใจผู้คนในหลากหลายปัญหา ท้ังทางด้านกายภาพ ด้านจารีตประเพณี และวัฒนธรรม เป็นต้น และ
ระหว่างการดำเนินการน้ันจะต้องทำให้ผู้ที่เราจะไปทำงานกับเขาหรือทำงานให้เขาน้ัน “เข้าใจ” เราด้วยเพราะถ้าเราเข้าใจเขาแต่ฝ่าย
เดียวโดยที่เขาไม่เข้าใจเราประโยชน์คงจะไม่เกิดตามท่ีเรามุ่งหวังไว้ “เข้าถึง” ก็เช่นกัน เมื่อรู้ปัญหาแล้วเข้าใจแล้วจะต้องทำอย่างไรก็
ตาม ให้เขาอยากเข้าถึงเราด้วยถ้าสามารถทำทั้งสองประการได้สำเร็จ เรื่อง “การพัฒนา” จะลงเอยได้อย่างดี เพราะเมื่อต่างฝ่ายต่าง
เข้าใจกัน ต่างฝ่ายอยากจะเข้าถึงกันแล้วการพัฒนาจะเป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย ท้ังผู้ให้ และผู้รับ นับเป็นกระบวนการทำงาน
แบบบูรณาการ และกระบวนการคิดบนรากฐานของ “การเข้าใจมนุษย์” ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากความเข้าใจ ศึกษาผูค้นด้วย
การสังเกตและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้ได้เรียนรู้กระบวนการคิดบนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์ การเข้าถึงข้อมูล
เพ่ือให้การสร้างสรรค์น้ันตอบสนองความต้องการ การพัฒนาด้วยความรู้และภูมิปัญญาท่ีไม่จำกัดอยู่แค่มิติใดมิติหน่ึง ตลอดจนการ
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ทดลองและปรับปรงุจนได้ผลลัพธ์ที่ย่ังยืน และสามารถประยุกต์ใช้ได้ (ส่วนสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ, 2562: 
ออนไลน์) 

ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาองค์กรไปจนถึงการพัฒนาประเทศและโลกใบน้ี การที่จะสรา้ง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพข้ึนมาในสังคมได้น้ันหน่ึงในปัจจัยสำคัญก็คือ การศึกษา (Education) การศึกษานอกจากจะทำให้มนุษย์
เกิดความรู้และพัฒนาตนได้แล้ว สิ่งน้ียังสามารถเป็นตัวกำหนดทิศทางของประเทศได้อีกด้วย หากประเทศไหนมีการส่งเสริมการศึกษา
ที่ถูกทิศทาง ตลอดจนวางแผนการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้ประเทศน้ันมีต้นทุนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศักยภาพในการร่วมกันสร้างประเทศให้ก้าวไกล ซึ่งปัจจุบนัระบบการศึกษาท่ัวโลกให้ความสําคัญต่อการสอนเทคโนโลยีในโรงเรียน 
โดยเฉพาะการสอนวิทยาการคํานวณต้ังแต่ระดับประถมศึกษาเป็นการสร้างแนวคิดเชิงคํานวณ (Computational thinking) ซึ่งเป็น
การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ การเขียนภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) กิจกรรมการเรียนการสอน ให้เด็กเขียน
โปรแกรมชุดคำสั่งเพ่ือสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำงานแสดงผลในลักษณะต่างๆ กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยให้เด็กสามารถคิดอย่างเป็น
ระบบเป็นเหตุเป็นผล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดทักษะการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ผู้เรียนจะสามารถ
แตกปัญหาออกเป็นส่วนย่อย (Decomposition) เพ่ือหาสาเหตุและวิธีแก้ไขในแต่ละส่วนได้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการคิด 
ทักษะกระบวนการ ค่านิยม เจตคติ มาหลอมรวมกันเป็นสมรรถนะเพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการเข้าถึง เข้าใจ ในองค์ความรู้และ
ปัญหา สามารถนำเทคโนโลยีมาบูรณาการในการพัฒนาแก้ปัญหาในชีวิตจริงเป็นฐานในการพัฒนาสู่อาชีพการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็น
สิ่งสําคัญต่อการพัฒนากําลังคนและเป็นฐานในการต่อยอดไปสู่ชีวิตประจําวันและการแข่งขันของประเทศในอนาคตๆ (ปกรณ์กิตต์ิ ม่วง
ประสิทธ์ิ, ศิริณา จิตต์จรัส และ อรอษุา ปุณยบุรณะ.2564)  

ดังน้ัน ผู้รับผิดชอบจึงได้ดําเนินงานโครงการตามหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ส่งเสริมบูรณาการณศ์าสตร์พระราชากบัการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เพ่ือการสืบสานและต่อยอดให้แก่นักเรียนที่สังกัดในโรงเรียนโครงการพระราชดิริฯ จำนวน 12 โรงเรียน
เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคํานวณ และการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ให้นักเรียนได้มีการกระบวนการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ มีความเข้าใจและเข้าถึงองค์ความรู้และปัญหาเพ่ือการพัฒนาแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพให้แก่นักเรียนที่จะเป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนของนักเรียนได้อย่างย่ังยืนต่อไปป 

6. วัตถุประสงค์โครงการ  
1.เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน เกี่ยวกับทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โค้ดด้ิง (Coding) ให้กับนักเรียนในโรงเรียน

ในโครงการพระราชดำริฯ และโรงเรียนในโครงการกองทนุการศึกษา 
2.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โค้ดด้ิง (Coding) ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในโครงการ

พระราชดำริฯ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  
3. เพ่ือประเมินผลการใช้ทักษะเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดด้ิง (Coding) ไปบูรณาการสู่ชุมชน 

7. พื้นที่ดำเนินโครงการ 
           โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน 12 โรงเรียน 
8. วิธีดำเนินการแก้ปัญหา  

1. สำรวจสภาพการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดด้ิง (Coding) กับการเรียนการสอน 
ประชุมกลุ่ม (Focus group) กับศึกษานิเทศก์ สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน  

2. จัดทำหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โค้ดด้ิง (Coding) เพ่ือชุมชนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนใน
โครงการพระราชดำริฯ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร 
           3. จัดค่ายอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โค้ดด้ิง (Coding) กับการบูรณาการสู่ชุมชน กับนักเรียนใน
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา   



           4. นักเรียนแกนนำสำรวจปัญหาของชุมชนออกแบบและสร้างชิ้นงานเพ่ือแก้ไขปัญหา ด้วยการเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดด้ิง (Coding)  

5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

9. ระยะเวลาดำเนินงาน  

          วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

10. สรุปผลการดำเนินโครงการ  

           1.ผลการสำรวจ สภาพการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โค้ดด้ิง (Coding)  พบว่า 

นักเรียนแกนนำในโครงการพระราชดำริฯ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีความต้องการพัฒนาตนเองด้านการเขียน

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดด้ิง (Coding) กับการเรียนการสอนเพ่ือนำไปบูรณาการสู่ชุมชน  

           2. จัดทำหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โค้ดด้ิง (Coding) เพ่ือชุมชนสำหรับนักเรียนโรงเรียนในโครงการ

พระราชดำริฯ และโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 1 หลักสูตร โดยใช้ระยะเวลาการอบรม 1 วัน 

   3. จัดกิจกรรมค่ายอบรมหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ โค้ดด้ิง (Coding) มีนักเรียนเข้าร่วม 120 คน 

นักเรียนที่ร่วมโครงการสามารถใช้ทักษะเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดด้ิง (Coding) สร้างชิ้นงานได้ 11 ชิ้นงาน ไปบูรณาการสู่

ชุมชนได้ ร้อยละ 92 อาทิเช่น ผลงานเครื่องให้อาหารปลา,เครื่องเก็บใบไม้ 

11. ผลผลิตของโครงการ (OUT-PUT)  

 1. หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดด้ิง (Coding) กับการเรียนการสอนจำนวน 1 หลักสูตร 2. ผลงานการ

เขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดด้ิง (Coding) กับการบูรณาการสูชุ่มชนที่พัฒนาข้ึน ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 11 

ชิ้นงาน 

12. ผลลัพธ์ของโครงการ (OUTCOME)  

         1.นักเรียนมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์โค้ดด้ิง (Coding) กับการบูรณาการสู่ชุมชน 

13. ภาพกิจกรรมโครงการ 

             
                        

 



                     
 

         
 


