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ชื่อโครงการ ค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ด้านที่ 2 
สื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผ่านระบบ
ออนไลน์  

สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที ่1.1.3.1 ผู้เรียนทุกคนมีผลงาน / ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์ 

/ การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นต่อภาคเรียน 
 มาตรฐานที ่1.1.3.3 ผู้เรียนสามารถผลิตชิ้นงานอย่างน้อยภาคเรียน

ละ 1 ชิ้นงาน 
 มาตรฐานที ่1.1.4.4 ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถใช้

สื่อสารสนเทศในการท าแฟ้มสะสมงาน (Portfolio / E-Portfolio) 
เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของยุคศตวรรษที่ 21 

 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ครูจิรพล ลิวา และคณะ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระวิชาที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัว
ตามสภาพแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อ่ืน มีความ อดทน อด
กลั้น ยอมรับในความเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรมสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่
ดีของสังคมไทยและสังคมโลก กลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกคน
ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ อิทธิพลของสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการด ารงชีวิต การ
อยู่ร่วมกันในสังคม ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นพลเมืองที่รับผิดชอบ  มีความสามารถ
ทางสังคม  มีความรู้  มีทักษะ และมีคุณธรรมค่านิยมที่เหมาะสม จากข้อมูลการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ในภาพรวมนักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับ
โรงเรียนและระดับชาติที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  ประกอบกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะการใช้สื่อสารสนเทศ ICT และอินเทอร์เน็ตเพ่ือการจัดการเรียนรู้เข้ามามีบทบาท
เพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมาก และเกิดประสิทธิภาพต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ส าหรับผู้เรียนดังจะเห็นได้จากงานวิจัย
ที่อ้างถึงการใช้สื่อ ICT และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
เยาวชนในศตวรรษที่ 21 ได้ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นด้วยความส าคัญ และผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา 

โครงการล าดับที่ 23  รหัสโครงการ วช 1.5.2 
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กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสตรีปากพนัง จึงเล็งเห็นความจ าเป็นที่จะจัดเตรียมพร้อม
ของผู้เรียนในด้านการใช้สื่อ ICT เพ่ือการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็น
อย่างยิ่งจึงได้จัดท าโครงการ ค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นเยาวชนในศตวรรษที่  21 ด้านที่ 2 สื่อ สารสนเทศ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม (มาตรฐานที ่1) 

3. เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ 

ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง จ านวน 300 คน 
เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสื่อ 
ICT สารสนเทศ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในรูปแบบของ E-Portfolio ได ้

2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 สามารถประยุกต์ใช้สื่อ ICT สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา กับรายวิชาอ่ืนๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ ในรูปแบบของ E-Portfolio 
ได ้

3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 สามารถสร้างสื่อ ICT สารสนเทศ เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ในลักษณะของผลงานนวัตกรรมในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้ 
ในรูปแบบของ E-Portfolio ได ้

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน ในปัจจุบันของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. เขียนโครงการเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
และ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีปากพนัง 

 
ต.ค. 64 

 
 

ต.ค. 64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูจิรพล 
และคณะ 

 
 
 

ขั้น DO 
1. จัดค่ายพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นเยาวชนในศตวรรษที่ 21 
ด้านที ่2 สื่อ สารสนเทศ เทคโนโลยีและการสื่อสาร เพ่ือ
การเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม แก่ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 
209 คน 
 
 

พ.ย. 64 
จนถึง 

พ.ค. 65 
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วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม

ทุกระยะ 

 

ขั้น ACTION 
1. ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่ก าหนด เพ่ือการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
มี.ค. 65 

และ 
ก.ย. 65 

 
5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 10,800.00 บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากรด้าน Google Application 
เพ่ือการเรียนรู้  จ านวน 1 คน คนละ 6 ชั่วโมง 
ชั่วโมงละ 600 บาท 

3,600 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2. ค่าตอบแทนวิทยากรด้าน Microsoft 
Application เพ่ือการเรียนรู้ จ านวน 1 คน คนละ 6 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 

3,600 

2. ค่าตอบแทนวิทยากรด้าน Application สื่อ
สร้างสรรค์ เพ่ือการเรียนรู้ จ านวน 1 คน คนละ 6 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 

3,600 

รวม(หนึ่งหม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน)  10,800  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสื่อ 
ICT สารสนเทศ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ตรวจแบบประเมินความรู้
ความเข้าใจ 

แบบประเมินความรู้
ความเข้าใจ 

2. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 สามารถ
ประยุกต์ใช้สื่อ ICT สารสนเทศ และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา กับรายวิชาอ่ืนๆ ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้ 

สอบถามการน าความรู้การใช้
สื่อฯ ICT ไปประยุกต์ใช้กับ

รายวิชา 

แบบสอบถามการน า
ความรู้การใช้สื่อฯ ICT 

ไปประยุกต์ใช้ 

3. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 สามารถ
สร้างสื่อ ICT สารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ในลักษณะของผลงานนวัตกรรมในสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมได้ 

ประเมินผลงานการสร้างสื่อฯ 
ของผู้เรียนในรายวิชาของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรม 

แบบประเมินผลงานการ
สร้างสื่อฯ ของผู้เรียนใน

รายวิชาของกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
4. ผู้เรียนทุกคนมีผลงาน / ชิ้นงาน / สิ่งประดิษฐ์ 
/ การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างน้อยคนละ 1 
ชิ้นต่อภาคเรียน ในลักษณะของ E-Portfolio 

ตรวจแบบประเมินชิ้นงาน  
E-Portfolio 

แบบประเมินชิ้นนงาน 
E-Portfolio 

(มีรูบริคการให้คะแนน) 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 4-6 โรงเรียนสตรีปากพนัง เกิดทักษะ
การใช้สื่อสารสนเทศและ ICT ในการเรียนการสอน สามารถเชื่อมโยงระบบการจัดการเรียนรู้ในสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ได้ ตลอดจนสามารถน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้ในลักษณะของผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์ ใน
รูปแบบของ E-Portfolio อันจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการเน้นให้ผู้เรียนเกิดการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้  

 
 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
             (นายจิรพล ลิวา) 

ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม  2564 

 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
             (นายอ านาจ สุขห่อ) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ              
              1 ตุลาคม 2564 
 

 
 

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

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 


