
๑. ชือ่นวตักรรม  การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปญัหาอย่างเป็นล าดับข้ันตอนในเด็กระดบัช้ันอนุบาล 3/2 ผ่าน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาการค านวณ  
๒. ผูร้บัผดิชอบ นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี ครูประจ าช้ันอนุบาล 3/2 
 
๓. ความเปน็มาและความส าคญัของนวตักรรมทีน่ าเสนอ 
  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ได้ก าหนดเปา้หมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญา เป็นคนดี มีวินัย ส านึกความเป็นไทย และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต 
 จากการก าหนดเป้าหมายของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยพทุธศักราช 2560 โรงเรียนประถมนนทรีได้
ตระหนักถึงความส าคัญในการพฒันาเด็กอย่างสมดุล ครอบครอบพฒันาการของเดก็อย่างครบทกุด้านจึงได้เร่ง
ศึกษาพัฒนาการของเด็กที่ผ่านการเรียนรู้แบบ online ภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID 19) เมื่อกลับเข้า 
สู่ระบบการเรียนรู้ภายในโรงเรียน (onsite) ผลการศึกษาเดก็เป็นรายบุคคลพบว่า เด็กมีพฒันาการถดถอย 
ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะปัจจุบันเด็กขาดทักษะการแกป้ัญหา และท างานอย่างเป็นข้ันเป็นตอน และเด็ก
อนุบาลในปีการศึกษาน้ีเป็นเด็กในอยู่ใน Alpha Generation เติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลยีอ านวยความสะดวก
เพียบพร้อมรอบตัว มีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ถูกน ามาใช้ช่วยแก้ปัญหาแทบจะทุกอย่าง จนในบางครั้งอาจท าใหเ้ด็ก 
ๆ หลงลืมการแกป้ัญหาด้วยตัวเองไป 
  โรงเรียนประถมนนทรี ไดเ้ห็นถึงความส าคัญที่เด็กควรจะพฒันาในยุคนี้ เด็กๆจะต้องช่างสังเกต และมี
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการฝึกทกัษะการคิดแกป้ัญหาอย่างเป็นข้ันเป็นตอน รูจ้ักแยกย่อยปัญหา และ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกกระบวนการคิดที่ช่วยพัฒนาให้เด็กคิดอย่างเป็นเหตเุป็นผล ฝึกการท างานอย่าง
มีกระบวนการเป็นระบบ เป็นข้ันเป็นตอน อีกทั้งยงัช่วยส่งเสริมทักษะสมอง EF และ Soft Skills ของเด็กๆ อัน
จะน าไปสูก่ารประยกุต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม Coding หรือวิทยาการค านวณ เด็ก ๆ จะสามารถ
ตัดสินใจกบัปญัหาได้อย่างเป็นล าดับข้ันตอน เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสาเหตุ และจะค่อยๆ หาวิธีแก้ปัญหา 
เน้นการเรียนแบบท ากิจกรรมผ่านรูปแบบการเล่นเกม การใช้บัตรค าสั่ง สัญลักษณ์ วิธีการเรียงล าดับ เด็กๆ  
จะได้เรียนรูจ้ากการคิดและลงมือท าอย่างมีล าดับข้ันตอนไม่เพียงแค่ทักษะ Coding อย่างเดยีวที่เด็กๆจะไดจ้าก
การท ากจิกรรมแต่ยังได้ในเรื่อง Algorithm (กระบวนการแก้ปัญหาทีส่ามารถเข้าใจได้ มีล าดับหรอืวิธีการใน
การแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึง่อย่างเป็นข้ันเป็นตอนและชัดเจน)  
  โรงเรียนประถมนนทรจีึงไดส้่งเสริมการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับข้ันตอนซึง่เป็น
ทักษะหนึง่ส่วนหนึง่พฒันาการด้านสติปญัญา ผ่านการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรม วิทยาการค านวณเพื่อให้
เด็กได้มีทักษะในการคิดแก้ปญัหาอย่างเป็นล าดับข้ันตอนในชีวิตประจ าวันต่อไป 
  
๔. วัตถปุระสงค ์

1. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะในการแกป้ัญหาของเด็กนักเรียนก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยกจิกรรม 
วิทยาการค านวณ 

2. เพื่อพฒันาทักษะการคิดแก้ปญัหาของเด็กนกัเรียน 
3. เพื่อพฒันาการท างานอย่างเป็นล าดับข้ันตอน 
 



๕. เปา้หมาย 
เชงิปรมิาณ เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/2 โรงเรียนประถมนนทรีจ านวน 17 คน 
เชงิคณุภาพ 1. เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/2 ทุกคนได้รับการพฒันาทักษะการคิดการวางแผนอยา่ง

เป็น ล าดับข้ันตอน 
2. เด็กนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 3/2 ทุกคนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการจัด
กิจกรรมวิทยาการค านวณ 
 

๖. ขัน้ตอนการท างาน 
 

ที ่ รายละเอยีดการด าเนนิกจิกรรม ระยะเวลา ผูร้บัผดิชอบ 

1.  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พฤษภาคม 2565 นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี 
2.  ศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กจิกรรม

เกมการศึกษา วิทยาการค านวณ 
พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2565 

นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี 

3.  ศึกษาและวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กนักเรียน
ระดับช้ันอนุบาล 3/ 2 จ านวน 17 คน 

มิถุนายน  2565 
นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี 

4.  วัดทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยระดบัช้ันอนุบาล 3/2 
ก่อนการจัดประสบการณ์วิทยาการค านวณ 

กรกฎาคม 2565 
นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี 

5.  ใช้กระบวนการ PLC เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา 
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่มปีระสิทธิภาพ 

กรกฎาคม  2565 
นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี 

6.  ออกแบบกิจกรรมเกมการศึกษา วิทยาการค านวณ  ใน
รูปแบบทีห่ลากหลาย แบบรูป อัลกอรทิึม การ
เรียงล าดับ การเขียนโค้ด จัดท าสื่อกจิกรรมเกม
การศึกษาตามที่ได้ออกแบบไว้ 

สิงหาคม  2565 

นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี 

7.  ทดลองใช้สื่อและน าผลที่ได้มาปรับปรงุ พัฒนา
กิจกรรมเกมการศึกษาให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย 
และเด็กนกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

สิงหาคม – 
กันยายน 2565 นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี 

8.  ผลสะทอ้นในการใช้กจิกรรมเกมการศึกษา บันทกึ
ข้อมูลในระบบสารสนเทศผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อ
ประเมินการเรียนรู้ น าข้อมลูที่ได้พฒันาผลการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

กันยายน 2565 

นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี 

9.  จัดท ารายงานสรุปผลการจัดประสบการณ์ด้วย
กิจกรรม วิทยาการค านวณ 

ตุลาคม 2565 นางสาวธีวาวรรณ  พันธ์ดี 

 
 



๗. ผลการด าเนนิการ/ประโยชนท์ีไ่ดร้บั 
1. เด็กนักเรียนมทีักษะในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับข้ันตอนเพิ่มมากขึ้นหลังการจัดประสบการณ์

ผ่านกิจกรรมวิทยาการค านวณ 
2. เด็กนักเรียนสามารถเขียนโค้ดอย่างง่ายได ้
3. การจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมวิทยาการค านวณส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้รับการพฒันาอย่าง

ครอบคลมุตามพฒันาทั้ง 4 ด้าน ทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม และสติปญัญา 
4. เด็กนักเรียนมทีักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่นเพิ่มมากขึ้น 

 
๘. ปจัจยัความส าเรจ็ 
 ปัจจัยที่ท าให้การพัฒนาผลการจัดประสบการณ์ด้วยกจิกรรมวิทยาการค านวณเพื่อพฒันาทักษะการคิด
แก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับข้ันตอนประสบผลส าเร็จ 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนในการด าเนินกจิกรรม 
2. คณะครูปฐมวัยช่วยเหลือให้ความร่วมมือในการท ากจิกรรม PLC และพัฒนาการออกแบบกิจกรรมเกม
การศึกษา วิทยาการค านวณ 
3. ผู้ปกครองสนับสนุนให้ความร่วมมือในการด าเนินกจิกรรม 
4. เด็กนักเรียนปฐมวัยมีความสนใจและกระตอืรือร้นในการท ากิจกรรม 
5. มีการประเมินพฒันาการและปรบัปรุงการท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนือ่ง 

 
๙. บทเรยีนทีไ่ดร้บั 
 บทเรียนที่ได้รบัจากการจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมวิทยาการค านวณเพื่อพฒันาทักษะการคิดแก้ปญัหา
อย่างเป็นล าดับข้ันตอน 

1.  การพัฒนาทกัษะการคิดแกป้ัญหาของเด็กด้วยกิจกรรมวิทยาการค านวณต้องเริม่จากการส่งเสริม
ประสบการณ์ส าคัญพื้นฐานผ่านการเล่นเกมการศึกษาง่ายๆ ในเรื่อง การแก้ปญัหา แบบรปู การเรียงล าดับ 
และการใช้ตัวแทน ซ้ าๆ เพือ่ปูพื้นฐานก่อนการเรียนรูเ้รื่องวิทยาการค านวณ จนเด็กเข้าใจจงึจะพัฒนาไปใน
ล าดับต่อไป 

2. การออกแบบประสบการณ์ส าคัญวิทยาการค านวณต้องมีสื่อที่หลากหลายมีความน่าสนใจ อาจเป็น
เรื่องราวจากในนิทานเพือ่ดึงดูดและกระตุ้นความสนใจของเด็กๆ 

3. การเขียนโค้ดเดก็ๆ ต้องฝึกจากการลงมือท าจรงิโดยได้ลองเดินจริงในตาราง coding และน าลูกสรวาง
ตามเส้นทางการเดินจากนั้นจากนั้นจงึเขียนโค้ดตามเส้นทางการเดินจะช่วยให้เด็กเข้าใจการเขียนโค้ดมากข้ึน 
๑๐. การเผยแพร/่การไดร้บัการยอมรบั/รางวลัทีไ่ดร้บั 

เผยแพร่ใน website ของโรงเรียนประถมนนทร ี

 

 

 


