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ค ำแนะน ำส ำหรับ Facilitator ในกำรจัดอบรม Microworlds 

บนัทกึโดย  นลิน  ตตุิยาพงึประเสริฐ  เมษายน 2560 

บนัทกึนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันา Facilitator ส าหรับหนว่ยงานท่ีต้องการพฒันา Facilitator ของ

ตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจดัฝึกอบรม Microworlds ให้สามารถจดัการเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสร้างทศันคติที่ดีตอ่

ผู้ เรียน ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจะแบง่ค าแนะน าออกเป็น 3 สว่น ได้แก่ โครงสร้ำงหลกัของกำรฝึกอบรม หลกักำรคิดและ

ปฏิบัติในกำรเป็น Facilitator และแนวทำงกำรสอนด้ำนเทคนิค 

 

โครงสร้างหลักของการฝึกอบรม 

 กิจกรรม Microworlds เป็นการใช้ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมอยา่งงา่ย เพื่อให้ผู้ เรียนได้เห็นกระบวนการคิดของ

ตนเอง เคร่ืองมือเขียนโปรแกรมนีใ้ช้ภาษา LOGO ซึง่ถกูพฒันาโดย อ.ซีมวัร์ แพบเพิธและคณะ โดยอาจารย์ซมีวัร์ชีใ้ห้เห็นถึง

ประสบการณ์การเขียนโปรแกรมวา่ท าให้เราสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัความคดิของตวัเองได้ ซึง่การที่เราเห็นกระบวนการคิดของ

ตนเองนัน้ จะท าให้เราตระหนกัถงึธรรมชาติของการคิดของตนเอง วา่อาจจะมีข้อสบัสน ไมช่ัดเจน ผิดพลาด ดงัเช่นที่ปรากฏเป็นบัค๊ 

(Bug) และยงัสร้างประสบการณ์ในการ คดิเป็นล าดบั การหาต้นเหตแุหง่ปัญหาให้พบเพื่อแก้ไขปัญหา (Debugging process) 

และยงัเกิดกระบวนการคิดทบทวนในตนเองมากขึน้ ซึง่น าไปสูก่ารเรียนรู้และพฒันาตนเองของผู้ เรียนด้วยประสบการณ์ตรงของ

ผู้ เรียนเอง  

 กิจกรรม Microworlds ที่จดัในประเทศไทย น าโดยมลูนิธิศกึษาพฒัน์นัน้ มีกระบวนการเรียนรู้ผา่นการท าโครงงานสัน้ 

ระยะเวลาประมาณ 4-5 วนั และผู้ เรียนจะได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม ลงมือท า และสะท้อนความคิด หรือ Reflection ตลอด

กระบวนการ โดยมีกิจกรรมหลกัๆ ดงันี ้ 

1. กิจกรรม Soft skills  สง่เสริมทกัษะทางด้าน การท างานร่วมกนั การเอาใจเขามาใสใ่จเรา การเข้าใจความแตกตา่ง

ของบคุคล การสงัเกตความคิดของตนเอง ทศันตตใินการเรียนรู้และการท างานเป็นทีม การปฏิบตัสิมาธิเป็นต้น 

2. กิจกรรมกำรเรียนเขียนโปรแกรมและกำรสร้ำงโครงงำน 

3. กิจกรรม Reflection กิจกรรมนีม้ีวตัถปุระสงค์เพือ่ฝึกฝนการจบัประเด็นสิง่ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตา่งๆ และ

แบง่ปันให้กบักลุม่ผู้ เรียน และท าให้ผู้สอนได้เห็นสภาวะ ความก้าวหน้า หรือพบปัญหาที่ผู้ เรียนก าลงัติดขดั ท าให้

สามารถน ามาปรับแผนการสอนได้ 

กลบัสูห่น้าแรก 
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ตวัอย่ำงตำรำงกจิกรรม  

เวลา วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3-4 วันที่ 5 

8:00-

9:00 น. 
เปิดการฝึกอลรม และกิจกรรม
น าเข้าสูบ่ทเรียน  
-ท าความรู้จกักนั 

-ท าไมต้องเขียนโปรแกรม ท าไม
ต้อง Constructionism   

กิจกรรม soft skills 

 

กิจกรรม soft skills - แจ้งก าหนดการกิจกรรมการ
จดัการการน าเสนอ  
- เตรียมการน าเสนอ 

9:00-

9:30 น. 
กิจกรรม soft skills 1. แนะน าค าสัง่ที่น่าจะได้ใช้

เพ่ิมเติม 

2. โชว์ตวัอยา่งงาน 

แนะน าค าสัง่ที่น่าจะได้ใช้
เพ่ิมเติม 

(ค าสัง่เก่ียวกบั Process, 

procedure, debugging 

process ฯ)  

การน าเสนอ 
(น าเสนอผลงาน และแชร์
กระบวนการเรียนรู้ และถาม
ตอบ)  
(ค าถามน า: รู้สกึอยา่งไร, อะไร
ที่ยากและน่าประทบัใจ, ได้
เรียนรู้อะไรจากมนั, และจะ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งไร) 

9:30 -

10:30 น. 
แนะน า   Microworlds 

เบือ้งต้น ชดุค าสัง่เรขาคณิต 
(ควบคมุเตา่) 

ให้เวลาคิดงานของตนเอง 
เตรียมมาน าเสนอกบัทีมงาน 
(เขียนใสก่ระดาษวาดภาพไว้มี
ตวัอยา่งที่ท้ายเอกสารนี)้  

ปฏิบตัิโครงงาน 

10:30-10:45 น. พกัเบรค 

10:45-

12:00 น. 
แนะน า   Microworlds 

เบือ้งต้น ชดุค าสัง่Setsh การ
ท า Animationเบือ้งต้น 

น าเสนอแผนงาน  ปฏิบตัิโครงงาน 1. น าเสนอผลงานตอ่เน่ือง  
2. สรุปประเด็นการเรียนรู้โดย
วิทยากร  
3. ปิดการฝึกอบรม 

12:00 –13:00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13:00 – 

14:30 น. 
แนะน า   Microworlds 

เบือ้งต้น การท ากราฟฟิค การ
น าเข้าภาพ การตดัตอ่ภาพ  

เร่ิมปฏิบตัิโครงงาน ปฏิบตัิโครงงาน  

14:30-14:45 น. พกัเบรค 

14:45 – 

16:00 น. 
ให้ลองท ามินิโปรเจ็ค   ปฏิบตัิโครงงาน ปฏิบตัิโครงงาน  

16:00 – 

17:00 น.  
1. โชว์ผลงานบางคน 

2.Reflection 
รู้สกึอยา่งไร , ได้เรียนรู้อะไรบ้าง
, มีข้อกงัวลหรือค าถามใดๆ 

3. ให้การบ้านไปคิดโปรเจ็ค  

Reflection 
รู้สกึอยา่งไร , ได้เรียนรู้
อะไรบ้าง, มีข้อกงัวลหรือ

ค าถามใดๆ  

1. Reflection 
รู้สกึอยา่งไร , ได้เรียนรู้
อะไรบ้าง, มีข้อกงัวลหรือ
ค าถามใดๆ 

2. แจ้งแผนการน าเสนองาน  

 

 

           กลบัสูห่น้าแรก 
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หลักการคิดและปฏบิัตใินการเป็น Facilitator 

1.  สร้ำงศรัทธำ ด้วยกำรเป็นตวัอย่ำงที่ดี เป็นมอือำชีพ เพื่อสร้ำงสภำวะเปิดในกำรเรียนรู้ในผู้เรียน 

 แสดงความเป็นมืออาชีพด้วยความตรงตอ่เวลา แตง่กายสะอาดเรียบร้อย ดพูร้อมในการดแูลผู้ เรียนและ

ห้องเรียน มีแผนการด าเนินกิจกรรมที่ชดัเจน สือ่สารแผนกิจกรรมกบัผู้ เรียน(ลว่งหน้า) อยา่งสม า่เสมอ เพื่อให้

เกิดความมัน่ใจ ผู้ เรียนทราบวา่จะเกิดอะไรตอ่ไป และเขาถกูคาดหวงัให้ท าอะไร ถ้าเราตรงตอ่เวลา ผู้ เรียนจะ

คอ่ยๆ ปรับตวั แตถ้่าเราไมต่รงตอ่เวลา ไมช่ดัเจนในการสือ่สาร การควบคมุเวลาผู้ เรียนจะไมค่อ่ยเอาใจใสเ่ร่ือง

เวลา และไมศ่รัทธากบักิจกรรมการเรียนรู้ 

 เตรียมการสอนให้พร้อมก่อนเวลา และสามารถเร่ิมกิจกรรมได้อย่างไมต่ดิขดั ไมค่วรมาเตรียมงานตอนผู้ เรียนเข้า

มาหมดแล้ว  

2. เป็นกัลยำณมิตร  เป็นผู้สภุาพ นอบน้อม ใจเย็น รับฟัง มีเมตตา มีความอดทน การเรียนรู้เป็นเร่ืองไมง่า่ย และต้องเผชิญ

สภาวะความกดดนัเป็นธรรมดา ผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเข้าใจในกระบวนกาเรียนรู้ สภาวะแรง

ต้านในช่วงแรก และจะเข้าใจผู้ เรียนได้มากกวา่ผุ้สอนท่ีไมเ่คยเรียนรู้อะไรใหม่ๆ  ด้วยตนเองเลย เมือ่เราเข้าใจผู้ เรียน เราจะ

มีความเห็นใจ และการสือ่สารของเราจะไปในทางสง่เสริมก าลงัใจโดยธรรมชาติ และท าให้บรรยากาศการเรียนรู้เหมาะสม

ส าหรับผู้ เรียนที่จะเปิดใจ ตอ่สู้กบัตวัเอง และอดทนตอ่ความลา่ช้าหรือความยากในการเรียนรู้ได้มากขึน้  

3. กำรสื่อสำร เสยีงดงัฟังชดั น า้เสยีงชดัเจน นา่สนใจ สือ่สารเชิงบวกเสมอ แม้เกิดปัญหาก็สือ่สารตรงๆ ได้ แตอ่ธิบาย

เหตผุล ให้ชดัเจน เพื่อให้เข้าใจตรงกนั ถึงเหตผุล ท่ีมาที่ไป มีความยือหยุน่ มีความไวในการสงัเกตบรรยากาศในห้องเรียน 

อาจจะคยุสอบถามอยา่งไมเ่ป็นทางการบ้าง และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมตอ่ไป ถ้าผู้ เรียนอยุใ่นภาวะตงึ เครียดเพราะเร็ว

เกินไป หรือเบื่อ ง่วงเพราะช้าเกินไป เราอาจจะต้องปรับแผนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

4. กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้  

 คุณลักษณะควำมเป็นมติรของผู้สอน พดูคยุกบัคน เข้ากบัคนได้ง่าย ความมีอารมณ์ขนั ผอ่นคลาย จะเป็นตวั

ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทีด่ีได้มาก การเปิดใจ ไมถื่อตวั เข้าหาผู้ เรียนก่อน  รู้จกัคยุเร่ืองตา่งๆ สอบถาม

ความคืบหน้า สนทนาเร่ืองสพัเพเหระได้ จะท าให้ผู้ เรียนรู้สกึสบายใจทีจ่ะพดูคยุ สือ่สารด้วยและเปิดใจในการ

เรียนรู้   

 ผู้สอนต้องรู้จักให้พืน้ที่ เวลำ ให้ควำมสงบโดยปรำศจำกกำรเร่งรัด ตัดสนิกบัผู้ เรียน ในการขบคิด และ

ตดัสนิในด้วยตนเอง  เช่น การสนทนา หากเราบอกวา่ให้เขาพดูในเวลาที่เหสมาะสม เราต้องรอได้จริงๆ การมี

ความเงียบบ้าง เป็นเร่ืองที่ดีในการสนทนา เพราะท าให้คนได้อยูก่บัความคิดของตนเองและมีเวลาพิจารณา 

อยา่งแท้จริง ไมใ่ช่ต้องพดูเพราะถึงควิแล้วหรือถกูเร่งรัดจากวิทยากรหรือเพื่อนๆ  

 กำรจัดกำรฝึกอบรมให้สอดคล้องกับจังหวะของชีวติ จะท าให้บรรยากาศผอ่นคลาย แม้วา่จะต้องเรียนใน

เร่ืองที่ยากๆ ก็รู้สกึสงบได้ และมสีมาธิ ไมเ่ครียดจนเกินไป วิจารณญาณของวิทยากรจงึส าคญัในการสงัเกต 
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 บรรยากาศและตดัสนิใจท าหรือพกักิจกรรมให้สอดคล้องกบัเปา้หมายของการอบรม การพกัผอ่น การพกั

รับประทานอาหาร การเดินออกไปพกั หรือท ากิจกรรมที่ผอ่นคลาย จะชว่ยได้ แตก็่ถึงกบัยืดหยุน่โดยไมม่ี

หลกัการ ไมม่ีแผน ยอ่หยอ่นวินยัจนไมไ่ด้เรียนรู้อะไรที่ส าคญัๆ เลย  

 ห้องเรียน  ความปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเท แสงสา่งที่พอดี ชว่ยสง่เสริมการเรียนได้ดี ท าให้บรรยากาศผอ่น

คลาย ไมเ่ป็นภาระกบัร่างกายผู้ เรียนมากนกั  ระบบเสยีง แสง จอภาพ ที่พร้อม ท าให้การเรียนรู้ไปได้อยา่ง

ราบร่ืน และช่วยผู้สอนได้ดี ในการสือ่สารกบัผู้ เรียน  

กลบัสูห่น้าแรก 

แนวทางการสอนด้านเทคนิค 

 การสอนทางด้านเทคนิคนีม้ีการปฏิบตัิที่หลากหลาย สามารถปรับเปลีย่นไปได้ตามความถนดัของผู้สอนและสถานการณ์

ในห้องเรียน ในการฝึกอบรมครัง้แรกในระยะเวลา 4-5 วนันี ้จะเน้นการสร้าง Animation สัน้ๆ ความยาวไมเ่กิน 2-3 นาท ีซึง่เป็น

โจทย์ตามความสนใจของผู้ เรียน เพื่อให้เกิดแรงจงูใจในการเรียนสงูที่สดุ หวัข้อที่เราสอนนัน้ จะเน้นปพูืน้ฐานให้ผู้หดัใหม ่โดยเป็น

ค าสัง่ที่เพยีงพอตอ่การท า Animation สัน้ๆ ซึง่จะเป็นในลกัษณะ event driven  คือเขียนโปรแกรมไปถามเร่ืองราวตามล าดบั  

โดยไมไ่ด้มีเง่ือนไข ให้เกิดการคิดการประมวล  แต่ส าหรับผู้ เรียนทีเ่รียนได้เร็ว อาจจะไปถึงการเขยีนโปรแกรมในลกัษณะมีเง่ือนไข if, 

ifelse ซึง่ผู้ เรียนจะพอเรียนรู้ได้เองจากโปรแกรม  

 ในหวัข้อนีจ้ะแบง่เป็นเร่ืองกำรวำงแผนกำรสอนค ำสั่งต่ำงๆ ซึง่เราเห็นวา่ใช้ได้ผลดี และได้บนัทกึไว้เป็นแนวทางส าหรับ

ผู้ เร่ิมต้นตอ่ไป และสว่นของรำยละเอียดปลกีย่อยอื่นๆ ในกำรสอนจะอยูใ่นด้านท้ายของหวัข้อนี ้ซึง่จะเน้นวิธีการสือ่สาร การตดั

แบง่โจทย์ให้เรียบง่ายและจดจ าได้ง่าย และการหาตวัช่วยฝึกผู้ เรียนให้คอ่ยเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นต้น  

กำรวำงแผนกำรสอนค ำส่ังต่ำงๆ 

การวางแผนการสอนค าสัง่ชดุยอ่ยๆ ที่นา่จะเรียนไปพร้อมๆ กนัผา่นกิจกรรมตา่งๆ จะท าให้มีหลกัในการจดจ า และเห็น

ภาพการน าไปใช้ได้ชดัเจน ลดภาระในการจดจ าค าสัง่มากๆ ในชว่งแรกของผู้เรียน ตวัอยา่งเช่น  

ชุดค ำสั่งที่ 1   กำรเคลื่อนที่เต่ำเบือ้งต้น โดยผ่ำนบทเรียนกำรวำดภำพเรขำคณิต 

 หลงัจากแนะน า tool bar เบือ้งต้น ต าแหนง่ของเคร่ืองมือคร่าวๆ เช่น การเซฟไฟล์ การเรียกเตา่ ด้วยมือหยดุ 

และลองให้เอาเตา่มาวาง 1 ตวั และอธิบายคร่าวๆ วา่เตา่นีใ้ช้ท าอะไรได้บ้าง สว่นประกอบของ Command 

Center หน้าจอ Presentation (ยงัไมต้่องแนะน าสว่นอื่นๆ)  

 การให้ลองท าเตา่เดินสีเ่หลีย่มจตัรัุส  เพื่อฝึกการควบคมุเต่า ซึง่จะได้เรียนรุ้เร่ือง ทิศทาง การวางปากกา ค าสัง่

เช่น  Seth , left turn, right turn, Fd, bk  ให้ชว่ยกนัคิดค าสัง่เดินเป็นสีเ่หลีย่ม หลงัจากเราแนะน าค าสัง่นี ้ 

และเติม Pd, Pu เข้าไป และลองให้ผู้ เรียนวาดรูปสีเ่หลีย่มจตรัุสในหน้าจอของตนเอง 



5 of 7 
 

Constructionism Consulting Center (CCC) 

Suksapattana Foundation 

 
 

 หลงัจากที่ท าเตา่วาดรูปสีเ่หลีย่มได้ ให้ลองสงัเกตค าสัง่ วา่มนัมี Pattern  อยา่งไร และแนะน า Repeat ได้ และ

ให้เขาลองท าค าสัง่ให้สัน้ลง ด้วย repeat (ไมจ่ าเป็นท่ีต้องรอให้ทกุคนท าได้หมด แตใ่ห้สว่นใหญ่พอท าได้แล้วก็

ไปหวัข้อตอ่ไปได้ โดยอาจให้ทีมงาน ช่วย Support คนทีม่ีแนวโน้มไปได้ช้ากวา่ เพื่อควบคมุจงัหวะในห้องเรียน

ไมใ่ห้ช้าเกินไปหรือเร็วเกินไป)  

 แนะน าการน าค าสัง่ไปไว้ใน Procedure  สัน้ๆ วา่ มีหลกัการเขยีนอยา่งไ ร  โดยท าให้ด ู 
 To  … 

 

End    

ฝึกให้เขยีนแบบนีเ้สมอ เพื่อสร้างวินยัในการเขียนค าสัง่ตัง้แตเ่ร่ิมต้น 

 ช่ือค าสัง่คือค าๆ เดยีว ภาษาอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจ ไมม่เีว้นวรรค 

 เขียนค าสัง่สัน้ๆ และขึน้บรรทดัใหมเ่ป็นขัน้ตอน 

 การรันค าสัง่ด้วย command center และปุ่ ม  

 ให้ลองท าค าสัง่ สีเ่หลีย่ม ใน Procedure  และลองรันดเูอง  

 ให้ลองวาดรูป สามเหลีย่ม, หกเหลีย่ม, แปดเหลีย่ม (เป็นการฝึกใช้ค าสัง่ในหวัข้อ ABC ผา่นโจทย์ใหม ่  

 ให้ฝึกคิดร่วมกนั วา่จะท าวงกลมท าอยา่งไร อาจจะให้ทกุคนร่วมกนัค้นหาทาง โดยเราไมเ่ฉลยก่อน ท า

บรรยากาศให้ทกุคนกระตือรือร้นช่วยกนัข้ามผา่น Challenge ให้ได้ อาจจะให้ค าใบ้นิดหนอ่ย และให้คนที่ท าได้ 

แนะน าเพื่อนๆ และมาเฉลย  จบถึงข้อนี ้ผู้ เรียนจะคอ่นข้างมคีวามมัน่ใจในค าสัง่ตา่งๆ พอสมควร  

 ให้ค าสัง่ SetC , Show pose, setpos [  ] เพื่อให้ผู้ เรียนก าหนดสตีา่งๆ ได้ และให้ลองใช้รูปเรขาคณิต สร้างเป็น

รูปตา่งๆ ให้เวลายาวขึน้กวา่เดมิ ให้เขาลองสร้างมินิโปรเจ็คด้วยรูปเรขาคณิต จบบทเรียนนี ้เขาจะมัน่ใจในการ

ควบคมุเตา่   

จะสงัเกตวา่ ผู้สอนจะต้องไลล่ าดบัและชดัเจนในการปลอ่ยค าสัง่ออกไป ทีละน้อยๆ และให้เวลาพกั ทดลองท า และค าสัง่

ตา่งๆ จะต้องสอดคล้องตอ่เนื่องกนั เพื่อท าให้ลดภาระการต้องจดจ าของผู้ เรียน ซึง่หากต้องจดจ ามากไป ผู้ เรียนอาจจะท้อแท้และ

ยอมแพ้เสยีตัง้แตว่นัแรกๆ และการพดูสง่เสริมให้ก าลงัใจ สง่เสริมการแชร์สิง่ที่ท าได้ให้เพื่อน เป็นสิง่ที่ส าคญัมากในการสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้ในวนัแรกๆ 

 

 ชุดค ำสั่งอื่นๆ (ส ำหรับกำรท ำโครงงำน Animation ง่ำยๆ) 

 การสร้างตวัละครอื่นๆ ท า   Animation สัน้ๆ  

o Setsh  การท าให้ดเูป็นการเคลือ่นไหว  

o Setsize  การท าให้ดเูหมือนมีมิต ิ 
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o การสร้างฉากอยา่งง่าย Import picture, Shape , Music, sounds  

o ให้ลองท า   Animation สัน้ๆ ที่มีตวัละคร มีฉาก มีการเคลือ่นไหว มีเสยีง  

 การน าเข้าภาพจากสือ่อื่น การวาดภาพหรือตกแตง่ภาพด้วยตนเอง  

o การวาดภาพเอง อปุกรณ์ตา่งๆ  

o การน าภาพวางบนเตา่ และการไมไ่ด้น าภาพวางบนเตา่ จะแตกตา่งกนัอยา่งไร  

o การน าภาพจากภายนอกเข้าไปท่ี media library (google , copy ภาพ, การตดัสขีาวด้านหลงัออก, 

การตดัแตง่ภาพอยา่งงา่ย)  
o Clean, clear graphic 

o ให้ลองน าเข้าภาพตา่งๆ จากภายนอก  

 ค าสัง่อื่นๆ ที่จะใช้บอ่ยๆ โดยท าตวัอยา่งให้ดสูัน้ๆ  และให้ลองท าเอง  อาจจะต้องสงัเกตวา่ผู้ เรียนมแีนวโน้มจะใช้

ค าสัง่อะไรตอ่จากนีด้้วย 

o show turtle, hide turtle   
o forever  

o อื่นๆ  
 

รำยละเอียดปลีกย่อยอ่ืนๆ ในกำรสอน  

 ท าแผนการสอน แบง่หวัข้อเชิงเทคนิคให้ชดัเจนในแตล่ะชว่งเวลา การเรียนรู้ในชว่งแรกจะต้องไปช้าๆ แต่ชดัเจน การ

วางแผนส าคญัอยา่งยิ่งส าหรับ Facilitator ที่ยงัมีชัว่โมงการสอนไมม่ากนกั 

 น าหวัข้อตา่งๆ มาจบักลุม่ เป็นตวัอยา่งการท าAnimation สัน้ๆ ที่มีการใช้ฟังก์ชัน่ตา่งๆ เพื่อให้จดจ าได้งา่ยและเข้าใจการ

น าไปใช้  (ดงัตวัอยา่งท้ายเอกสารนี)้  

 การจดัเวลาให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ของใหม ่และมเีวลาทดลองท าด้วยตนเอง ก่อนที่จะน าไปสูบ่ทเรียนใหม ่ 

 พดูช้าๆ มากๆ ชดัเจน ไปทีละขัน้ตอน  

 ในสว่นการเขียนโปรแกรมส าหรับผู้ เรียนที่เรียนเป็นครัง้แรกนัน้ จดุส าคญัอยูท่ี่การคอ่ยๆ ให้กระบวนการท่ีชดัเจน เข้าใจ

ง่ายและไมเ่ร็วเกินไป การท าความรู้จกัค าสัง่ตา่งๆ ท่ีมีมากมาย อาจจะไมจ่ าเป็นต้องรู้จกัทัง้หมดตัง้แตแ่รก แตใ่ห้รู้จกัเพยีง

พอท่ีจะคิดตอ่ได้วา่อยากท าโครงงานแรกเป็นอะไร และกระบวนการฝึกเขียนโปรแกรมส าหรับผู้ที่หดัเขียนโปรแกรมใหม่ๆ  

เช่นการหดัแปลงภาษามนษุย์เป็นภาษาโลโก้ (pseudo code) ให้ผลดีในนกัเรียนทัง้ที่เป็นเด็กเลก็และในผู้ใหญ่ที่ไมเ่คย

เขียนโปรแกรมมาก่อน  ซึง่จะชว่ยให้ผู้ เรียนคอ่ยๆ เรียบเรียงความคิดเป็นขัน้ตอนและไมก่งัวลกบัภาษามากจนเกินไป  

 สร้างตวัช่วยตา่งๆ ในห้องเรียน ให้ผู้ เรียนเรียนรู้วา่ หากจ าไมไ่ด้ ฟังไมท่นัต้องการความรุ้นีอ้ีกเมื่อภายหลงั มีตวัชว่ย

อะไรบ้าง เป็นท่ีแนน่อนวา่ผู้ เรียนสามารถเรียกหาขอความชว่ยเหลอืจาก Facilitator ได้ทกุเมื่อ แตก่ารอธิบายตวัชว่ย

ตา่งๆ จะชว่ยให้ผู้ เรียนลดความเครียดในการเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ  ซึง่บางคนต้องใช้เวลาตอ่สู้กบัตวัเองมาก ในการคอ่ยๆ ลอง



7 of 7 
 

Constructionism Consulting Center (CCC) 

Suksapattana Foundation 

 
 

ผิดลองถกู ซึง่จะเป็นการให้ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตวัเอง วา่จะไมไ่ด้เรียนจากสิง่ที่ครูบอกเพียงอยา่งเดียว แต่

ทางเลอืกอื่นๆ ที่จะชว่ยได้มีอะไรบ้าง เพื่อสง่เสริมให้เขาลองฝึกการเป็น   Active Learner ด้วยตนเองได้ ตวัอยา่งตวัชว่ย

มีดงันี ้

 บอดร์ดบนัทกึค าสัง่และอธิบายวา่ใช้อยา่งไร  เขียนตวัโต ติดไว้ในที่ๆ เข้าถึงได้งา่ย อาจจะแบง่กลุม่ค าสัง่ เพื่อให้

หาได้ง่าย   

 แนะน า Glossary และ Help  และท าให้ดตูวัอยา่งวา่ ถ้าตดิปัญหา เราจะเข้าไปหาข้อมลูอยา่งไร ไมใ่ช่แคบ่อก

หรือเปิดเร็วๆ ให้ด ู (ข้ดดีคือมีตวัอยา่งชดัเจนแทบจะทกุหวัข้อทีเ่ราต้องการ ข้อเสยีคือเป็นภาษาองักฤษ หากมี 

Animation plugin จะท าให้เข้าใจได้งา่ย)  

 คูม่ือ (ข้อดีคือเป็นภาษาไทย แตจ่ดุออ่นคือ ในคูม่ือจะใช้เวลาคอ่นข้างมากในการค้นหา)  

 การถามเพื่อนที่นัง่ข้างๆ การลกุเดินไปหาคนที่ท าเร่ืองตา่งๆ ได้ และลองฝึกฝนในการเรียนรู้จากเพือ่น  

 การถาม Facilitator  

 การทดลองคอ่ยๆ หา Bug ด้วยตนเอง โดยใช้ Command Center ในการทดสอบหา Bug (อนันีอ้าจจะสอน

ในช่วงที่เร่ิมสอนเร่ืองการเขยีน Procedure)  

 

ตัวอย่ำง  Template แผน Animation  

 


