โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู ต้นแบบ (Master Teacher)
การจัดการเรี ยนรู้ วิทยาการคํานวณ ระดับชัน้ ประถมศึกษา
Teaching Computing Science at the Primary Level
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
2560) ซึง่ ได้ มีการกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีเนื ้อหา
สําคัญใหม่ คือ วิทยาการคํานวณ (Computing Science) ในสาระที่ 4 เทคโนโลยี กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โดยเนื ้อหา
เป็ นการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ แนวคิดเชิ งคํานวณเพื่อแก้ ปัญหาในชี วิตจริ ง มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ ปัญหาเป็ นขันตอนและเป็
้
นระบบ ประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านวิทยาการคํานวณและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การแก้ ปัญหาที่พบในชี วิตจริ ง ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัยและมี
จริ ยธรรม ซึง่ ผู้สอนอาจมีความสับสนและความเข้ าใจที่คลาดเคลือ่ นในหลักการต่าง ๆ ของมาตรฐานการเรี ยนรู้และตัวชี ้วัด ตลอดจน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้เพื่อให้ สอดคล้ องกับตัวชี ้วัด
ดังนันจึ
้ งมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่ครูผ้ สู อนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ยวกับหลักการ
และเป้าหมายสําคัญที่กําหนดไว้ ในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี ้วัด รวมถึงการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ การใช้ สื่อและแหล่งการเรี ยนรู้
และแนวทางการวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ ให้ บรรลุคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ของหลักสูตร ให้ ครบถ้ วนทุกด้ าน ได้ แก่ ทักษะ
การคิดเชิงคํานวณ (Computational Thinking) ทักษะความเข้ าใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy) การแก้ ปัญหาและการ
ใช้ เหตุผลตังตรรกะ
้
ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยน
บริ ษัท อักษร เอ็ดดูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) ได้ ตระหนักถึงความสําคัญในการสร้ างครูต้นแบบ (Master Teacher) วิทยาการ
คํานวณ ระดับประถมศึกษา เพื่อครูต้นแบบจะสามารถออกแบบการเรี ยนรู้และการประเมินผู้เรี ยนสําหรับการเรี ยนการสอนวิทยาการ
คํานวณอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ จากครู ต้นแบบไปสู่ครู กลุ่มเป้าหมายทัว่ ประเทศ ตลอดจนร่ วมกัน
สร้ างเครื อข่ายครูผ้ สู อนวิทยาการคํานวณให้ บรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรฯ อันจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนอย่างแท้ จริ ง
วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อสร้ างครูต้นแบบ (Master Teacher) วิทยาการคํานวณ ระดับประถมศึกษา ที่จดั การเรี ยนรู้ วิชาวิทยาการคํานวณ
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถถ่ายทอดไปสูค่ รูผ้ สู อนวิทยาการคํานวณ
2. เพื่อส่งเสริ มการสร้ างเครื อข่ายอย่างยัง่ ยืน ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)
ระดับประถมศึกษา

กลุ่มเป้ าหมาย
1. ครู ผ้ สู อนที่ได้ รับมอบหมายให้ สอนสาระเทคโนโลยี (วิชาวิทยาการคํานวณ) กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ในสถานศึกษาทุกสังกัด จํานวน 50 คน
2. ต้ องมีความพร้ อมในการเข้ าร่วมศึกษาและทํากิจกรรมต่างๆ ตลอดระยะเวลาอบรมจนจบหลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร
ระยะเวลาฝึ กอบรมจํานวน 30 ชัว่ โมง ประกอบด้ วย
1. ภาคทฤษฎี

3 ชัว่ โมง

2. ภาคปฏิบตั ิ

15 ชัว่ โมง

3. กิจกรรมเสริ มหลักสูตร

12 ชัว่ โมง

หมายเหตุ: หลังจากจบภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ ผู้เข้ ารับการอบรมจะปฏิบตั ิการสอนจริ ง ณ สถานศึกษาของตนเป็ นระยะเวลา 3 เดือน
โดยระหว่างนันจะมี
้ กิจกรรม Online Coaching จากคณะวิทยากรอย่างต่อเนื่อง หลังจากนันจะเข้
้
าร่ วมกิจกรรมการสร้ างชุมชนแห่ง
การเรี ยนรู้ (PLC) และกิจกรรมทางวิชาชีพเสริ มหลักสูตรเพื่อหนุนเสริ มและติดตามผลการเข้ าร่วมโครงการต่อไป
กรอบเนือ้ หาสาระ
1. หลักการ เป้าหมายและตัวชี ้วัดสําคัญ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาการคํานวณที่กําหนดไว้ ในมาตรฐานหลักสูตรแกนกลาง
ขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 และ 4
2. ทักษะการคิดเชิงคํานวณ (Computational Thinking)
3. ทักษะความเข้ าใจและใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
4. การแก้ ปัญหาและการใช้ เหตุผลเชิงตรรกะ
5. แนวทางการวัดประเมินผลการเรี ยนรู้ให้ บรรลุคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ของหลักสูตร
6. การสร้ าง Application อย่างง่าย
รูปแบบการฝึ กอบรม
1. บรรยาย
2. ลงมือปฏิบตั ิ
3. Online Coaching ผ่านเว็บไซต์
4. แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และอภิปราย

วิทยากร
คณาจารย์ สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริ ษัท อักษร เอ็ดดูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาและสถานที่
วันศุกร์ ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 และ วันศุกร์ ที่ 1 – วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน จ.นครปฐม
ค่ าใช้ จ่ายในการลงทะเบียน
ไม่มีค่าใช้ จ่ายในการลงทะเบียน บริ ษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบงบประมาณระหว่างการฝึ กอบรม
ตลอดทัง้ 5 วัน (ไม่ รวมถึงค่ าที่พัก ค่ าเดินทาง ฯลฯ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันนวัตกรรมการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริ ษัท อักษร เอ็ดดูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
แผนการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม
1. ประชุมคณะทํางาน
2. ประกาศรับสมัคร
3. คัดเลือกผู้มีสทิ ธิ์เข้ ารับการฝึ กอบรม
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ ารับการฝึ กอบรม
5. เตรี ยมจัดการฝึ กอบรม
6. ฝึ กอบรม (3 วัน)
7. Online Coaching
8. กิจกรรมเสริ มหลักสูตรและ PLC (2 วัน)
9. การประเมินผลและจัดทํารายงาน

ระยะเวลา
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
61 61 61 61 61 61 61 62 62 62

26-28 ต.ค.

1-2 ก.พ.

การประเมินผล
1. ความพึงพอใจของผู้เข้ าอบรมต่อโครงการพัฒนาครูต้นแบบ
2. ความสามารถของครูในการจัดการเรี ยนรู้วิทยาการคํานวณสําหรับนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
3. ความสามารถของครูในการสร้ าง Application อย่างง่าย
4. ผลการจัดการเรี ยนรู้ของครูต้นแบบ
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ครูต้นแบบ (Master Teacher) จะมีความรู้ความเข้ าใจ และทักษะในการจัดการเรี ยนการสอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการ
คํานวณ) สามารถเป็ นวิทยากรถ่ายทอดแรงบันดาลใจ ความรู้ และเทคนิคต่างๆ ไปยังครู ผ้ สู อนทัว่ ประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้เรี ยน ในการนําไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง ตลอดจนเกิดเครื อข่ายชุมชนการเรี ยนเรี ยนรู้ ทางวิชาชีพ เพื่อการ
พัฒนาและยกระดับการเรี ยนการสอนวิทยาการคํานวณได้ อย่างยัง่ ยืน
คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
1. เป็ นครูผ้ สู อนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2. อายุไม่เกิน 50 ปี
3. สามารถนํา Computer Notebook มาใช้ งานตลอดระยะเวลาการฝึ กอบรม
วิธีสมัคร
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ ที่ www.aksorn.com/mu-aksorn (ถึงวันที่ 24 กันยายน 2561)
1. กรอกใบสมัครเข้ าร่วมโครงการ พัฒนาศักยภาพ ครูต้นแบบ (Master Teacher)
2. ส่งคลิปวีดีโอแนะนําตนเองพร้ อมบอกเล่าประสบการณ์และแรงบันดาลใจในหัวข้ อ (ความยาวไม่น้อยกว่า 1 นาทีและ
ไม่เกิน 3 นาที)
“ทําไมนักเรียนยุคปั จจุบันต้ องเรียนวิทยาการคํานวณ”
หมายเหตุ:
1. คณะกรรมการพิจารณาผู้เข้ าร่วมโครงการฯ จากใบสมัครและคลิปวีดีโอ
(ผลการคัดเลือกผู้เข้ าร่วมโครงการฯ ของคณะกรรมการ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด)
2. ไฟล์วีดีโอจะใช้ เพื่อประกอบการพิจารณาเท่านัน้
ประกาศผล
ผลการคัดเลือกจะประกาศผ่านหน้ าเว็บไซต์ www.aksorn.com/mu-aksorn ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561

