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รายละเอียดการนำเสนอผลงาน 
 

 1. ความสำคัญของการจัดกิจกรรม  
 

  หนังสือ 21st Century Skills : Learning for Life in Our Times ระบุลักษณะของเด็ก
สมัยใหม่ไว้ดังนี้ เด็กสมัยใหม่มีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความคิดเห็น  และลักษณะเฉพาะ
ของตน ต ้องการด ัดแปลงส ิ ่ งต ่ าง  ๆ ให ้ตรงตามความพอใจและความต ้องการของตน 
(Personalization) ตรวจสอบหาความจริงเบื ้องหลัง (Scrutiny) เป็นตัวของตัวเอง และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพ่ือรวมตัวกันเป็นองค์กร ความสนุกสนานและการเล่น เป็นส่วนหนึ่งของงานการ
เรียนรู้และชีวิตสังคม และสร้างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต มีความสอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการศึกษาของประเทศไทยที่ถูกกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในส่วนของสมรรถนะสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู ้เรียน อันประกอบด้วย 5 
สมรรถนะ ได้แก่ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และ 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ สำนักทดสอบทางการศึกษา (2555 : 3) ซ่ึง วิจารณ์ พานิช (2555 : 16-21) ได้ระบุว่า 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ 3) ทักษะด้านชีวิตและการทำงาน ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นเรื่อง
สำคัญในการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบัน การศึกษาจึงจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้อง
โดยตรงในการสร้างผู้เรียนให้สามารถรับมือกับอนาคตที่ไม่สามารถคาดเดาได้และตอบสนองความ
ต้องการของสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนจำต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิชาและทักษะเชิงการประยุกต์ที่
สามารถปรับเปลี่ยนความรู้สู่ชีวิตจริงได้ ดังที่ Hammod (2007 : 1) ได้เรียกร้องให้รัฐมีนโยบาย
ระดับชาติด้านการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนตามความต้องการด้านสติปัญญาในศตวรรษ
ที่ 21 จากแนวคิดที่ว่า ในยุคใหม่นี้มีความรู้ที่เพิ่มพูนอย่างรวดเร็ว การศึกษาจำเป็นต้องเข้าใจใน
สาขาวิชาให้ลึกซึ้งและส่งเสริมทักษะการคิด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 
ขจรศักด์ บัวระพันธ์ (2555 : 7) ให้ความเห็นว่า ระบบการศึกษาของรัฐ ยังไม่ได้เตรียมความพร้อม
อย่างเพียงพอ เพื่อเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถดำรงชีวิตภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
นานาได้ ผู้เรียนยังไม่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมหรือได้แรงบันดาลใจจากการเรียนในโรงเรียน ด้วยเหตุผล
ที่ว่าห่างไกลจากชีวิตและอนาคตของผู้เรียน และนั่นคือ ความท้าทายของการจัดการเรียนรู้ในยุคนี้ที่
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ต้องการปลูกฝังทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ชีวิตจริงได้ ดังที่ 
Partnership for 21st century skills (2008 : 3) ได้ระบุไว้ว่า การศึกษาที ่คำนึงถึงทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เรียนในการปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ 
ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกับนานาประเทศ และด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นส่งเสริมและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียน เพื่อยังประโยชน์แก่ตัวผู้เรียน
เอง และพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 จากแนวคิดข้างต้น จึงเล็งเห็นว่า สมรรถนะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นสมรรถนะ
หนึ่งที่มีความเร่งด่วนในการส่งเสริมให้เกิดกับนักเรียน จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 กล่าวว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” มาตรา 
24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ข้อ 3 “จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น” และหมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มาตรา 65 “ให้มีการพัฒนา
บุคคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน
การผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 “ผู้เรียนมีสิทธิ
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทำได้เพื่อให้มี
ความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต” แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของกระบวนการเรียนรู้จะต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้
ผู้เรียนเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น ถือเป็นเป้าหมายหลักของ
การปฏิรูปการศึกษาไทยและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 วิธีการจัดการ
เรียนรู้ดังกล่าวนี้สามารถทำได้หลากหลายวิธี อาจเรียกแบบรวมได้ว่าเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ 
active learning หรือ การเรียนรู้เชิงรุก อีกท้ังการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและยืนหยัด
อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ได้อย่างมั่นคงและอย่างเป็นสุขนั้น จำเป็นจะต้องพัฒนาประชาชนให้มี
คุณภาพ โดยเริ ่มต้นตั้งแต่เยาว์วัย ซึ ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที ่ทำให้คนมีคุณภาพ คือ การมี
ความสามารถในการคิด เพราะความสามารถในการคิดจะเป็นพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ด้วยความสำคัญดังกล่าว ระบบ
การศึกษาของประเทศไทย ภายหลังการปฏิรูปการศึกษา จึงได้เริ่มให้ความสำคัญของการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาความคิด โดยได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และใน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้สถานศึกษาจัด
กระบวนการเรียนรู้ โดยการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกันและแก้ปัญหา และจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู ้จากการปฏิบัติ คิดเป็น และทำเป็น 
(ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2552 : 1) ทุกวิชาเรียนสามารถบูรณาการทักษะกระบวนการคิดได้ในทุกกลุ่ม
รายวิชา ซึ่งทักษะกระบวนการคิด มีเป้าหมายที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1) นักเรียนรู้จักคิดและมีทักษะ
ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบ และ 2) การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
(ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ, 2541 : 1) และเป้าหมายเบื้องต้นของการคิดวิเคราะห์ คือ การ
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างหลากหลายในวงกว้าง สามารถปรับกระบวนการคิดใน
การดำรงชีวิตประจำวันได้ (ฉวีวรรณ เศวตมาลัย, 2544 : 8 - 9) ซึ่งกระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็น
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กระบวนการคิดหนึ่งที่เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่มุมมองของผู้ใช้ และ
สร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้ได้แนวทางหรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับผู้ใช้ และ
สถานการณ ์(ศศิวัฒน์ หอยสังข์,2562) 

 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนควรปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นนักออกแบบและแก้ปัญหาที่ดี โดย
เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าด้วยตนเอง หาสาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา สามารถ
เชื่อมโยงความรู้เป็นลำดับขั้นตอน การสร้างความคุ้นเคยในการแก้ปัญหาและการแสวงหาความรู้
ความจริงใหม่ ๆ โดยใช้หลักการวิจัยที่เป็นกระบวนการคิดจะช่วยให้เข้าถึงองค์ความรู้ สามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ เมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยาวนานจะช่วยให้เข้าถึงปัญญา เข้าถึง
หลักการของการศึกษาอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าจึงตระหนักและเห็นความสำคัญการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน ( Design thinking and robotic activities in 
daily life ) 

 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินการ 
 

 2.1 จุดประสงค์ของการดำเนินงาน 
 1) เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจำวัน 
 2) เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design 
thinking and robotic activities in daily life) 
 

 2.2 เป้าหมายของการดำเนินงาน 
  2.2.1) เชิงปริมาณ  

1) นักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบกับ
กิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life) ทุกปี
การศึกษา 

2) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบกับ
กิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life) ในการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก  
  2.2.2) เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบกับ
กิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life)  
 2) นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ใน
ช ีว ิตประจำว ัน  (Design thinking and robotic activities in daily life) เช ื ่อมโยงก ับการคิด
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
 

 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  3.1 การออกแบบนวัตกรรม กระบวนการ การดำเนินการ วิธีการและนวัตกรรมที่เป็น 
Best Practice ใช้ว ิธ ี (System Approach) ประกอบด้วย Input  Process  Output  Feedback 
และควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA   
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการดำเนินการและนวัตกรรมที่เป็น Best Practice  
โดยใช้วิธี System Approach 

 
 3.2 การดำเนินงานตามกิจกรรม การวิเคราะห์ระบบเป็นวิธีการนําเอาผลที่ได้ (Feed Back) 
จากผลผลิตหรือการประเมินผล (Evaluation) มาพิจารณา ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการดำเนินการของระบบเพ่ือให้ได้ Best Practice 

Feed Back 
การติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง 

Input 
 

- นักเรียน 
- ครูผู้สอน 
- ทักษะการคิดเชิงออกแบบ 
- กิจกรรมหุ่นยนต์ 

Process 
 

การใช้กระบวนการ 
คิดเชิงออกแบบกับกิจกรรม
หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน 
(Design thinking and 
robotic activities in 

daily life) 

Output 
 

 
 

ผลงาน 
เชิงประจักษ์ 

 

วางแผนงานและเตรียมการ 

เขียนแผนการจัดการเรยีนการสอน 
กระบวนการคดิเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน 

(Design thinking and robotic activities in daily life) 

ตรวจสอบแผน 
“Design thinking and robotic 

activities in daily life” 

ปรับปรุง 

สมบูรณ์ 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้แผน 
“Design thinking and robotic activities in daily life” 

ผลงานเชิงประจักษ ์
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จากแผนภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่ากระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการ Flow แผนภูมิ ของ
ระบบ วิธีการและนวัตกรรมเพ่ือให้ได ้Best Practice โดยใช้กระบวนการ PDCA ดังนี้ 

1. วางแผนงานและเตรียมการ (Plan) โดยศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ 
กำหนดปัญหาและหาแนวทางแก้ไข ปัญหาประชุม ปรึกษา หารือ ดำเนินการศึกษารูปแบบ และ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวบรวมข้อมูลกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หนังสือ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design 
thinking and robotic activities in daily life) เพ่ือการพัฒนาก่อเกิดนวัตกรรมต่อไป 

2. ดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนการสอน (Do) โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
กับกิจกรรมหุ ่นยนต์ในชีว ิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life) 
(เอกสารแนบภาคผนวก ข)  

3. ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอน (Check) โดยตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์
ของแผน หากแผนมีความถูกต้องสมบูรณ์สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ แต่หาก
แผนไม่สมบูรณ์และต้องปรับปรุงแก้ไข ก็ต้องปรับแก้ เพ่ิมเติม ก่อนนำแผนประยุกต์ใช้ต่อไป 

4. จัดการเร ียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดเช ิงออกแบบกับกิจกรรมหุ ่นยนต์ใน
ชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life) (Action) การจัดการเรียน
การสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนแบบ Active Leaning เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์สู ่การเรียนรู ้อย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 โดยนำแนวคิดเชิงออกแบบประยุกต์ร่วมกับ
กิจกรรมหุ่นยนต์ เพ่ือนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม โดยมีวิธีการดำเนินการ/ปฏิบัติ ดังนี้ 
        4.1) Empathize (เข้าใจปัญหา) ขั้นแรกต้องทำความเข้าใจกับปัญหาให้ถ่องแท้ใน
ทุกมุมมองเสียก่อน ตลอดจนเข้าใจผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย หรือเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการแก้ไข  
       4.2) Define (กำหนดปัญหาให้ชัดเจน) คัดกรองปัญหาทั้งหมดให้เป็นปัญหาที่
แท้จริง กำหนดหรือบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจน  
     4.3) Ideate  (ระดมความคิด)  การนำเสนอแนวความคิด ตลอดจนแนวทางการ
แก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างไม่มีกรอบจำกัด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่จะนำไปประเมินผล สรุปเป็น
ความคิดท่ีดีที่สุดสำหรับการแก้ไขปัญหานั้น ๆ  
  4.4) Prototype (สร้างต้นแบบที่เลือก) การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมขั้น 
Prototype ก็คือการสร้างต้นแบบ เพื่อทดสอบจริงก่อนที่จะนำไปผลิตจริง สำหรับในด้านอื่น ๆ ขั้นนี้
ก็คือการลงมือปฏิบัติหรือทดลองทำจริงตามแนวทางที่ได้เลือกแล้ว  

เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจากขั ้นตอนที่ 3 การหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับ Ideate 
(ระดมความคิด) นำข้อสรุปดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาเพ่ือการก่อเกิดนวัตกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นการเขียนชุดคำสั่งลงบนบอร์ดสมองกลฝังตัว หรือการสร้างนวัตกรรมอื่น ๆ โดยการสร้างต้นแบบ 
(Prototype) เพ่ือควบคุมให้ทำงานตามท่ีต้องการ และแก้ปัญหานั้น ๆ  ต่อไป 
    4.5 )Test (ทดสอบ) ทดลองนำต้นแบบหรือข้อสรุปที่จะนำไปใช้จริงมาปฏิบัติก่อน 
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ตลอดจนประเมินผล เสร็จแล้วก็นำเอาปัญหา หรือข้อดี ข้อเสีย ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือนำมาปรับปรุงแก้ไข ก่อนนำไปใช้จริงอีกครั้ง 

โดยจะมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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 4.1) ระหว่างดำเนินกิจกรรม เมื่อนักเรียนมีความด้อยหรือมีปัญหาในด้านใด ครูจะ
คอยแนะนำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จนสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ 

 4.2 ) หลังจากการเรียนการสอนหรือหลังการแข่งขัน เมื่อจบการเรียนการสอนใน
แต่ละครั้ง หรือหลังทราบผลการแข่งขัน จะคัดแยกออก 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักเรียนที่ไม่ได้รับ
รางวัล หรือมีความบกพร่องในการปฏิบัติงาน และกลุ่มนักเรียนที่ปฏิบัติงานได้ดี หรือได้รับรางวัล โดย
จะมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานหรือจุดบกพร่อม จุดด้อย หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อหา
แนวทางร่วมกันแก้ไขพร้อมทั้งพัฒนาทักษะและความสามารถด้านการคิดเชิงออกแบบต่อไป 
         5. หลังจากจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ใน
ช ีว ิตประจำว ัน (Design thinking and robotic activities in daily life) นักเร ียนมีผลงานเชิง
ประจักษ์ที่เห็นได้เด่นชัด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ตามศักยภาพ สรุปผลและรายงานผลต่อไป 
 4. ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ 
  4.1 ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 1) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
 2) นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design 
thinking and robotic activities in daily life) 
  4.2 ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย 
 4.2.1) เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ
กับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life) ทุกปี
การศึกษา 
 2) นักเรียนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อการใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ
กับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life) ใน
การจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก  
  4.2.2) เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนมีผลงานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบ
กับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life)  
 2) นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ใน
ช ีว ิตประจำว ัน  (Design thinking and robotic activities in daily life) เช ื ่อมโยงก ับการคิด
แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
  4.3 ผลสัมฤทธิ์ 
   จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ  พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาการทักษะการคิดเชิง
ออกแบบ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถบูรณาการกิจกรรมหุ่นยนต์ในการแก้ไขที่
พบเห็นในชีวิตประจำวันได้ และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านหุ่นยนต์ ผู้เรียนได้รับรางวัลในระดับเขต
พ้ืนที่ ระดับภูมภิาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 
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  4.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 
   1) ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่า 
   2) ผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

 5. ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบในศตวรรษที่ 21    

 2. ความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม    
 3. ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมและความตั ้งใจที ่นําประสบการณ์การทำงานมาพัฒนา 

ปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง    
 4. ผู้เรียนให้ความร่วมมือ และมีความพร้อมในการจัดกิจกรรม มีความสนใจและชอบ

กิจกรรมหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์เป็นพื้นฐาน และนักเรียนทุกคนควรได้ลงมือสร้างหุ่นยนต์อย่างจริงจัง 
เพราะจะได้รู้จักวิธีแก้ไขเม่ือหุ่นยต์เกิดปัญหา 
 

 6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
 1. วิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริง คือ การเข้าใจปัญหา หรือ Empathize เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
ออกแบบที่แก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 
 2. จากการทักษะคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน(Design thinking 
and robotic activities in daily life) เข้ามาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ส่งผล
ให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงขึ ้นในโรงเรียน โดยนักเรียนมีการปรับเปลี ่ยนมาให้ความสำคัญกับการ
กระบวนการคิด วิเคราะห์ และการนําเทคโนโลยีมาใช้ในพัฒนางานเพิ่มมากข้ึน     

 3. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการสนับสนุน ส่งผลให้งานบรรลุผล 
สำเร็จตามเป้าหมาย   

 4. การพัฒนางานร่วมกัน ความจริงจังในการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม การมีส่วน 
รับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติงาน ความร่วมมือร่วมใจ การเอาใจใส่ เสียสละ การอุทิศตนของ 
นักเรียนแต่ละคน ส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ   

 5. เมื่อความสำเร็จสู่เป้าหมายความภาคภูมิใจ ก็คือ การที่ได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่าง 
สมบูรณ์ สามารถพัฒนางานได้ตามเป้าหมาย และการนําองค์กรสู่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
กว้างขวางเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด และหน่วยงานภายนอก   
 

  7. การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ 
 

  7.1 การเผยแพร่ 
  สำหรับการเผยแพร่ในลักษณะการจัดการเรียนการสอนโดยการนำกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ การคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and 
robotic activities in daily life) มาปรับใช้กับทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ในลักษณะการคิด
วิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผล ผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
ดำรงชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย 
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   1) เป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรมหุ่นยนต์ใน
ช ีว ิตประจำว ัน  (Design thinking and robotic activities in daily life)  ภายใต ้ โครงการทุน
สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ การส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project-based Learning : PjBL) ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) ผ่าน
บอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 
   2) เป็นวิทยากรอบรม/เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
แบบ Active Leaning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับกิจกรรม
หุ่นยนต์ในชีวิตประจำวัน (Design thinking and robotic activities in daily life) เพื่อจัดการเรยีน
การสอนให้สอดคล้อง และแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้าน
บางเจริญ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ วันที่ 23 มิถุนายน 2563   
   3) เป็นวิทยากรอบรม/เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำหรับการคิดวิเคราะห์งาน เพื่อให้คุณครูที่เข้ารับการ
อบรมและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนต่อไปได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง   
   4) เผยแพร่/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในงานประชุมทาง
วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2562 ต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูสู่ศักยภาพ
ผู้เรียน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2562 ถึง 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอ
เมือง จังหวัดตรัง  
 

  7.2 การได้รับการยอมรับ 
   1) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. เพื่อคัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับประเทศไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ปี พ.ศ.2562 
   2) ได้รับเชิญเป็นกรรมการการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช รายการการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง 
และนักบินน้อย สพฐ. 
   3) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคำนวณ สำหรับวิทยากรแกนนำ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพมหานคร 
   4) ได้รับเชิญร่วมจัดทำแผนการสอนโค้ดดิ ้งด้วยบอร์ด KidBright จัดโดย ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Beat Hotel ถนนสุขุมวิท 71 แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
   5) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ สพม.13 จังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2562 
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   6) ได้รับการยอมรับโดยได้โล่รางวัล/เกียรติบัตร/เข็ม STEM ครูดีเด่นการจัดการ
เรียนการสอน STEM Education และมีชื่อปรากฏทำเนียบครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย 
ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด ประเภทบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หน้า 186)  
   7) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและได้เผยแพร่ งานวิจัยเกี่ยวกับ “ผลของสภาวะ
โลกร้อน ต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ” ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะ
โลกร้อน ประจำปี 2562 
   8) ผ่านการคัดเลือกเข้ารวมอบรมหลักสูตร "กล่องสมองกลสร้างสรรค์และการเขียน
โปรแกรม Micro Python รุ่นที่ 4 " จากสำนักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(สสวท.) ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 26 ตุลาคม  2563 
     

  7.3 รางวัลที่ได้รับ 
   1) ครูผู ้สอนนักเรียน การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์นานาชาติ ได้รับโล่รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่ 3 พร้อมเกียรติบัตร ปีพ.ศ.2562 
   2) ครูผู ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันหุ ่นยนต์
ระดับกลาง ระดับชั้น ม.1 - ม.3 และกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69             
ปีการศึกษา 2562 
   3) โล่รางวัลและเข็ม STEM Education ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย 
ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561  
   4) ครูผู้สอนนักเรียนได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร สถานบันการศึกษาดีเด่นการมี
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ดีเด่น อันดับ 1 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี พ.ศ. 2562   
   5) ครูผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรค์ คุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563   
   6) ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากการ
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ (ออนไลน์) สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
   7) ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ 
(Best Practice) สำหรับครู กลุ่มสหวิทยาเขตที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 
วันที่ 8 กันยายน 2563 
   8) ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2562 
   9) ได้รับเกียรติบัตร ครูผู้สอนดีเด่น ครูดีศรีปลายพระยา ประจำอำเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2561   


