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ชื่อโครงการ โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ Coding เพื่อส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  

สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
 ข้อที่ 1.1.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาผ่าน
กระบวนการและกิจกรรมจัดการเรียนรู้ 

   ข้อที่ 1.1.2.4 นักเรียนสามารถน าความรู้มาใช้ในการออกแบบและ
เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 

 ข้อที่  1.1.3.1 นักเรียนทุกคนมีผลงาน / ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์ / 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น ต่อภาคเรียน 

 ข้อที่ 1.1.3.2 นักเรียนสามารถจัดท าโครงงาน/ชิ้นงานจากการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 

 ข้อที่ 1.2.3.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มสาระต่าง ๆ 
/กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อที่ 3.1.2 ครูทุกคนใช้รูปแบบการสอน/เทคนิควิธีการสอนที่

หลากหลาย อย่างน้อย 1 รูปแบบ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
 เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับการ
 เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 
 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ 

 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและจัด
การศึกษาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างภาคีเครือข่ายสง
เสริมสนับสนุนให้บุคคล องค์กร ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางศุภลักษณ์  สมภูเวช และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศใช้มาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2560) โดยเพ่ิมเติมสาระที่ 4 เทคโนโลยี ซึ่งมีวิชาวิทยาการคานวณ (Computing Science) ที่ประกอบด้วย
องค์ความรู้หลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) วิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การแก้ปัญหา Coding การใช้ตรรกะ 2) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหา 3) การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน 

โครงการล าดับที่ 21   รหัสโครงการ วช 1.4.4 
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ปัจจุบันประเทศไทยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่  21 โดยนโยบายให้เด็กยุคใหม่เรียน
ทักษะ coding เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ของเด็ก เพราะเมื่อโลกก้าวสู่ยุคนวัตกรรม
ดิจิทัล สิ่งต่าง ๆ  รอบตัวเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลหมด ทักษะ Coding จึงเป็นพ้ืนฐานความรู้คอมพิวเตอร์ ที่
เป็นรากฐานส าคัญส าหรับต่อยอดเป็นเครื่องมือบ่มเพาะทักษะในฐานะผู้มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นในการ
คิดค้นนวัตกรรมต่อไป ซึ่งประเทศไทยในได้มีการผลักดันเรื่องการเรียนรู้ coding ของเด็กไทยมากขึ้น และได้มี
การพัฒนาบอร์ดสมองกลฝังตัว ซึ่งเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถน าไปฝังไว้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมความฉลาดให้กับอุปกรณ์ ด้วยการใช้ระบบควบคุมขนาดจิ๋ว  ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 
(Microcontroller) ควบคุมการท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านจอแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ชื่อ
ว่า Micro : Bit เพ่ือเป็นเครื่องส าหรับการเรียนรู้ทักษะการ coding ของเด็กไทย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นว่าทักษะการ coding จะเป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนัง  ในการพัฒนาทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ และกระบวนการคิด 
จึงไดจ้ัดท าโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ Coding เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ Coding เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21  
2. เพ่ือให้ผู้เรียนจัดท าโครงงาน/ชิ้นงานจากการเรียนรู้ที่ได้จากการเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 

Coding เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  
3. เพ่ือให้ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. เป้าหมาย  
  เชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 ที่เข้าร่วมค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ Coding เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษท่ี 21  

2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถจัดท าโครงงาน/ชิ้นงานจากการเรียนรู้ที่ได้จากการค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะ Coding เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  

3. ครูร้อยละ 90 ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 เชิงปริมาณ  

1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 จ านวน 40 คน 
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 10 คน 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
1. ประชุมวางแผนโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
Coding เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  
2.  น าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 

ก.ย. 64 

ครูศุภลักษณ์ สมภูเวช 
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
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ขั้น DO 
1. ออกแบบและก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะ Coding เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษท่ี 21  
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทราบ 
3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ สื่อและอุปกรณ์ 
5. ด าเนินกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ Coding 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 

ครูศุภลักษณ์ สมภูเวช 
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 ครูศุภลักษณ์ สมภูเวช 

ขั้น ACTION 
1. วัดและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและความพึง
พอใจของผู้เก่ียวข้อง 
2. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและน า
ผลการด าเนินงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

พ.ย. 64 - ก.ย. 65 ครูศุภลักษณ์ สมภูเวช 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น …22,940…บาท มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน

(บาท) 
แหล่งงบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ Coding 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21  

22,940 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รวม (สองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  22,940  

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  : ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ Coding เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

แห่งศตวรรษท่ี 21  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 2 คน จ านวน 2 
วัน วันละ 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 

14,400 
 

14,400 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร นักเรียน 
และครู จ านวน 52 คน x 15 บาท x 4 มื้อ 

3,120 
 

3,120 

3 ค่าอาหารกลางวัน วิทยากร นักเรียน และครู 
จ านวน 52 คน x 45 บาท x 2 มื้อ 

4,680 
 

4,680 

4 ค่าวัสด-ุอุปกรณ์ส าหรับจัดค่าย ฯ 740  740 
 รวม 22,940 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายขา้งต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมผู้เรียนที่เข้า
ร่วมค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ Coding เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 

- ส ารวจ 
- สอบถาม 

- แบบส ารวจ 
- แบบสอบถาม 

2. ร้อยละสามารถจัดท าโครงงาน/ชิ้นงานจาก
การเรียนรู้ที่ได้จากการค่ายพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะ Coding เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษท่ี 21  

- ส ารวจ 
 

- แบบส ารวจ 
 

3. ร้อยละของครูมีกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- สอบถาม 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังจะมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทาง

เรียนในรายวิชา วิทยาการค านวณ เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่ใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีจ านวนไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 
 
 

ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางศุภลักษณ์  สมภูเวช) 
ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 

1 ตุลาคม 2564 

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอ านาจ  สุขห่อ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 


