
                    

แบบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ปีงบประมาณ  ๒๕๖5 
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

โครงการ “โครงการศูนย์การเรียนรู้โค้ดดิ้งส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” 
 

หน่วยงาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ 

ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง              โครงการใหม่    งานประจ า 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง 
ความสอดคล้องนโยบาย ๓  มาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ 1  คณุภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    และแก้ปัญหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
       มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 



               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  
                          เรียนรู้                        
      จุดเน้นมาตรฐานสากล 
              เป็นเลิศวิชาการ             สื่อสาร 2 ภาษา             ล้ าหน้าทางความคิด    
               ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               รว่มรับผิดชอบสังคมโลก 
 
ความสอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน  
  กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมครูอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ : บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ  
 

1) หลักการและเหตุผล 
  โครงการศูนย์การเรียนโค้ดดิ้งส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

มุ่งเน้นการพัฒนาศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง เพ่ือให้บริการผู้เรียนทั้งในสถานศึกษา ผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนสห
วิทยาเขตรวมถึงผู้เรียนโรงเรียนใกล้เคียง และบุคคลที่สนใจให้ได้ใช้บริการรับความรู้สร้างความเข้าใจเรื่อง
โค้ดดิ้ง และน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทั้งการเรียนและชีวิตประจ าวัน โดยเน้นกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรและแผนการเรียนของโรงเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงผู้เรียนสามารถเรียนรู้ 
เกิดทักษะที่จะน าไปใช้ตรงตามศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจากศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง โดยมี
ครูผู้สอนคอยแนะน าให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์ โดยเมื่อมีการ
ด าเนินการโครงการพ้ืนที่นวัตกรรมเพ่ือห้องเรียนโค้ดดิ้งส าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  จะมีผู้เรียนทั้งใน
สถานศึกษานอกสถานศึกษา และผู้สนใจมาเข้าใช้บริการไม่น้อยกว่า 300 คน ต่อปีการศึกษา 

   การเรียนการสอนโค้ดดิ้งในโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ได้น ามาบรูณาการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับห้องเรียนอ่ืนๆ รวมทั้งน าหลักการเรียนรู้ stem เข้ามาบูรณาการร่วมด้วยยิ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ห้องเรียนโค้ดดิ้ง และสามารถน าความรู้ไปต่อยอดและใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2) วัตถุประสงค์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลเกิดการน าไปใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคงของประเทศ 
๒. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมห้องเรียนโค้ดดิ้ง ที่มีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่และสื่อการเรียน

การสอนส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
๓. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้งส าหรับครูผู้สอน ให้พร้อมสู่ผู้เรียน 
๔. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งส าหรับผู้เรียนทั้งในโรงเรียน โรงเรียนในสหวิทยาเขต และ

โรงเรียนใกล้เคียง 
เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงปริมาณ 



   1. ผู้เรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและผู้เรียนในสหวิทยาเขต และโรงเรียนใกล้เคียงได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง จ านวน 100 คน 
   ๒. ครูผู้สอนด้านโค้ดดิ้งในโรงเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและครูผู้สอนในสหวิทยาเขต และ
โรงเรียนใกล้เคียง รวมถึงบุคคลทั่วไปได้รับการพัฒนา จ านวน 60 คน 

• เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   1. ผู้เรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและผู้เรียนในสหวิทยาเขต และโรงเรียนใกล้เคียงได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง  
   ๒. ครูผู้สอนด้านโค้ดดิ้งในโรงเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและครูผู้สอนในสหวิทยาเขต และ
โรงเรียนใกล้เคียง รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้รับการพัฒนา  

ผลที่คาดว่าจะเกิด 
 4.1 มิติเศรษฐกิจ 
  - ผู้เรียนมีคุณภาพสามารถใช้ทักษะทางด้านโค้ดดิ้ง สร้างสรรค์นวัตกรรมไปสู่การสร้าง

รายได้และการเข้าท างานในสถานประกอบการต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ 
 4.2 มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  - ศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง ของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ที่มีความพร้อมทั้งด้านอาคาร

สถานที่ สื่ออุปกรณ์ และรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กระทั่งสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นชิ้นงาน และสามารถน าไปจัดแสดงผลงานในกิจกรรมงานต่างๆ 
อีกทั้งผลงานของผู้เรียนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจะสามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน 
โรงเรียน ชุมชน และสังคมได้ต่อไป 

 4.3 เครือข่ายและผู้มีส่วนได้/เสีย       
        - ศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง ของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียดังนี้ 

   1. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง 
สามารถน าความรู้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมจากการศึกษาผ่านศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง รวมทั้ง
ผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต และโรงเรียนใกล้เคียงได้มีโอกาสรับการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งผ่านศูนย์ฯ 
เช่นเดียวกัน 

   2. ครู ทั้งในโรงเรียน รวมถึงครูในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตและโรงเรียนใกล้เคียงได้รับการ
พัฒนาตนเองและเป็นผู้เผยแพร่การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน 

   3. ผู้ปกครอง ได้รับบริการจากศูนย์ฯ ด้านความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
   4. หน่วยงานภาครัฐ ได้ศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่

ความรู้ให้กับครู ผู้เรียน และชุมชน 
   5. หน่วยงานท้องถิ่น ได้ศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง เพ่ืออ านวยความสะดวกเพ่ิมความรู้ให้กับชุมชน

 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
     1. ผู้เรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและผู้เรียนในสหวิทยาเขต และโรงเรียนใกล้เคียงได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง  

   ๒. ครูผู้สอนด้านโค้ดดิ้งในโรงเรียนโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาและครูผู้สอนในสหวิทยาเขต 
และโรงเรียนใกล้เคียง รวมถึงบุคคลทั่วไปได้รับการพัฒนา 
 
 



 
 

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตลอดปีการศึกษา 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ 
 

กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ ประมาณ
การงบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารภายใน
โรงเรียน ปรับปรุงห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ พัฒนาศูนย์
การเรียนโค้ดดิ้ง 

มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร ร้อยละ ๘๐ 

๕๐๐,๐๐๐ บาท ตลอดปี
การศึกษา 

- ดาวประดับ เรืองศิริ 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จัดการเรียนการสอนด้าน
โค้ดดิ้ง 

จัดการเรียนการสอน
ด้านโค้ดดิ้ง ให้นักเรียนมี
ทักษะ ร้อยละ ๘๐ 

- ตลอดปี
การศึกษา 

- ดาวประดับ เรืองศิริ 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

จัดอบรมศึกษาสู่นักเรียน
และครูผู้สอนให้มคีุณภาพ 
โดยเฉพาะพัฒนาทักษะด้าน
การใช้เทคโนโลยี  

จัดอบรมศึกษาสู่นักเรียน
และครูผู้สอนให้มี
คุณภาพ โดยเฉพาะ
พัฒนาทักษะด้านการใช้
เทคโนโลยี ร้อยละ ๘๐ 

- ตลอดปี
การศึกษา 

- ดาวประดับ เรืองศิริ 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

รวมวงเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท   

 
 ๑) ค่าใช้จ่าย   

        เงินอุดหนุน  ๕๐๐,๐๐๐     บาท  
        เงินบริจาค   …………….       บาท  
        เงินระดมฯ        …………….     บาท  
        เงินผู้เข้าร่วมโครงการ      …………….    บาท  
        เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)                …………….   บาท  

 
 
 
 
 
 



 
 
 2) ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

๑ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 

๒ วัสดุคอมพิวเตอร์   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๓ ครุภัณฑ์ส านักงาน   ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๔ วัสดุก่อสร้าง   ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 

3) การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล  เกณฑ์การประเมิน  
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน ปรับปรุง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พัฒนาศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง 

- แบบประเมินความพึงพอใจ - ร้อยละ ๘๐ 

 

๒. ครูผู้สอนด้านโค้ดดิ้งในโรงเรียนโรงเรียนไทรโย
คน้อยวิทยาและครูผู้สอนด้านโค้ดดิ้งในสหวิทยาเขต 
และโรงเรียนใกล้เคียง รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้รับการ
พัฒนา 

- แบบประเมินความพึงพอใจ - ร้อยละ ๘๐ 

 

 
 4) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

4.1 มิติเศรษฐกิจ 
 - ผู้เรียนมีคุณภาพสามารถใช้ทักษะทางด้านโค้ดดิ้ง สร้างสรรค์นวัตกรรมไปสู่การสร้างรายได้และ

การเข้าท างานในสถานประกอบการต่างๆ ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ 
4.2 มิติสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  - ศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง ของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ที่มีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ สื่อ

อุปกรณ์ และรวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกระทั่ง
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นชิ้นงาน และสามารถน าไปจัดแสดงผลงานในกิจกรรมงานต่างๆ อีกทั้ง
ผลงานของผู้เรียนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจะสามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาในการเรียนการสอน โรงเรียน 
ชุมชน และสังคมได้ต่อไป 

4.3 เครือข่ายและผู้มีส่วนได้/เสีย       
    - ศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง ของโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 

   1. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง 
สามารถน าความรู้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมจากการศึกษาผ่านศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง รวมทั้ง



ผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต และโรงเรียนใกล้เคียงได้มีโอกาสรับการพัฒนาทักษะโค้ดดิ้งผ่านศูนย์ฯ 
เช่นเดียวกัน 

   2. ครู ทั้งในโรงเรียน รวมถึงครูในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตและโรงเรียนใกล้เคียงได้รับการ
พัฒนาตนเองและเป็นผู้เผยแพร่การสร้างสรรค์นวัตกรรมของผู้เรียน 

   3. ผู้ปกครอง ได้รับบริการจากศูนย์ฯ ด้านความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
   4. หน่วยงานภาครัฐ ได้ศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่

ความรู้ให้กับครู ผู้เรียน และชุมชน 
     5. หน่วยงานท้องถิ่น ได้ศูนย์การเรียนโค้ดดิ้ง เพ่ืออ านวยความสะดวกเพ่ิมความรู้ให้กับชุมชน 
 
 
 
 ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ                               ผู้รับรองโครงการ   
         (นางสาวดาวประดับ เรอืงศิริ)                       (นายบัณฑิต บุญเพชร) 
        หัวหน้างานโครงการ            หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ     
 
 ความเห็นของหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 ............................................................................................................................. ..............................                             
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นางสาวกาญจนา  หงษ์โต)  
                                                        หวัหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
 ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ...........................................................................................................................................................                              
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้อนุมัติโครงการ 
                อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ         
                 อ่ืน ๆ ระบ.ุ............................................................................................................................ ..  
 
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  

Asus
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User
Typewriter
เห็นสมควรอนุมัติโครงการตามหัวหน้าแผนงานเสนอ

Asus
เส้น



                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 




