
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการตามกลยทุธด์า้นที� � 

พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวติ  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการและ ทักษะวชิาชีพ  

สนองกลยุทธ์ของ สพฐ.การพฒันาคณุภาพผูเ้รียนในระดบัการศกึษาขั�นพื �นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  1 ส่งเสริมผูเ้รียนใหเ้ป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 

สนองกลยุทธ์องค์กร ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� ๒๑ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(2)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น 

 และแกปั้ญหา 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(3)มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(4)มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที� 3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และ ทุก

กลุมเปาหมาย 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 

เปนสําคัญ   

ประเด็นพิจารณาที� 4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางจินดา  แขวงรถ 

�.หลกัการและเหตุผล 

 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัใหผู้เ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  และพฒันาตนเองไดโ้ดยถือ

ผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด  ดงันั�นการจดักระบวนการเรียนรู้  เนื�อหาสาระและกิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกบัความสนใจ  

และความถนดัของผูเ้รียน  โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การ

เผชิญสถานการณ์  การแกปั้ญหาตอ้งจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ทาํเป็น  รักการ

อ่านและเกิดการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเนื�อง 

 เนื�องจากโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนระดบัชาติ และระดบัโรงเรียนตํ�ากวา่

เป้าหมาย  โรงเรียนจึงทาํแผนส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้และพฒันาผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

ใหผ้ลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�น  ตามเป้าหมายที�โรงเรียนกาํหนดโดยยึดหลกัผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงที�จาํเป็น  ตามหลกัสูตรของนกัเรียนทุกกลุ่มสาระ 

�.� เพื�อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดัตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใชก้ารเรียนรู้แบบโครงงานเพื�อจดักระบวนการวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 



�.� เพื�อจดักระบวนการวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ�น ร้อยละ� 

 �.ผลสัมฤทธิ� ทางการสอบระดบัชาติพฒันาขึ�นทุกกลุ่มสาระร้อยละ � 

 �.ผูเ้รียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้และใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรู้และพฒันาตนเองเพิ�มขึ�นร้อยละ �� 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 �.นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  ทุกกลุ่มสาระสูงขึ�น 

 �.นกัเรียนไดร้ับการพฒันาเต็มศกัยภาพ  ความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดั 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ลาํดับที� กจิกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-ประชุมวางแผน ออกคาํสั�ง 

-ดาํเนินกิจกรรม 

    -กิจกรรมเปิดบา้นวิชาการ 

    -กิจกรรมทศันศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

   -กิจกรรมจดัทาํทะเบียนนกัเรียนวดัและ

ประเมินผลการเรียนรู้ 

   -กิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

-ตรวจสอบทบทวน 

 -สรุปรายงานผล 

 

 

 

ม.ค. ��  - ก.พ. �� 

พ.ค. �� – มี.ค. �� 

พ.ค. �� – มี.ค. �� 

 

พ.ค. �� – มี.ค. �� 

มี.ค. �� 

 

 

 

ครูจินดา  แขวงรถ 

ครูศุภชยั  ศิวประสิทธิ� กุล 

ครูจรัสศรี ซงัธาดา 

 

ครูจรัสศรี ซงัธาดา 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั จาํนวน   55,750.-บาทอุดหนุนรายการเรียนฟรี �� ปี ค่ากิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียน 69,���.-บาท  รวม 124,750.-บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 

-ค่าอาหารกลางวนันกัเรียนและเบี�ยเลี�ยงครูใน

การเขา้ร่วมจดักิจกรรมทางวิชาการ 

-ค่าวสัดุอุปกรณ์ฝึกทกัษะต่างๆ 

  

10,000.- 

 

 

 

20,000.- 

 

10,000.- 

 

20,000.- 

  

10,000.- 

 

20,000.- 

 รวม  10,000.- 20,000.- 30,000.-  30,000 

2 กิจกรรมทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

-ค่าจา้งเหมารถนาํนกัเรียนไปค่ายและทศัศึกษา 

-ค่าอาหารกลางวนันกัเรียนและเบี�ยเลี�ยงครู 

 -ค่าวสัดุอุปกรณ์ฝึกทกัษะต่าง 

  

42,000 

10,000.- 

 

 

 

17,000. 

 

42,000.- 

10,000. 

17,000. 

 

 

 

42,000.- 

10,000.- 

17,000. 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

 รวม  52,000 17,000. 69,000  69,000 

3 กิจกรรมจดัการดาํเนินการงานทะเบียน-วดัผล 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

   

23,750 

   

23,750 

 รวม   23,750   23,750 

4 กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

   

2,000 

 

2,000 

  

2,000 

 รวม   2,000 2,000 - 2,000 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-ร้อยละของนกัเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรม 

-ร้อยละของนกัเรียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และสามารถสร้างอาชีพมีรายได ้

ระหวา่งเรียน 

-ร้อยละของนกัเรียนที�ผา่นการวดัและประเมินผลการเรียน 

-ร้อยละของนกัเรียนจากการที�ประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน 

ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาแบบรอบดา้นมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�นร้อยละ �� 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ทดสอบ 

-ตอบแบบ

ประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-แบบทดสอบ 

-แบบประเมิน 



 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� นกัเรียนไดร้ับการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้และประสบการณ์ตรงที�จาํเป็น  ตามหลกัสูตรของนกัเรียน 

ทุกกลุ่มสาระ 

7.� โรงเรียนสามารถจดักระบวนการวดัและประเมินผลใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร 

7.� สามารถพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดัตามหลกัปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

        (นางจินดา  แขวงรถ) 

ลงชื�อ                                           ผูพิ้จารณาโครงการ 

        (นางณัฐชา  วงศเ์พชร) 

หวัหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

   (นางพรพนา แดงสกล)   

  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 

 

               ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมติัโครงการ 

                         (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

                                            โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.โครงการ  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
สนองนโยบายของ สพฐ.การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต ทกัษะอาชีพ  

และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(1)ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื�อสารและการคิดคาํนวณ 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5)ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   นางขวัญเมือง  พกิลุเงิน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�.หลกัการและเหตุผล 

 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัใหผู้เ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  และพฒันาตนเองไดโ้ดยถือ

ผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด  ดงันั�นการจดักระบวนการดา้นวิชาภาษาไทย จึงเป็นหวัใจหลกัในการพฒันาการเรียนรู้

ของนกัเรียน เพื�อใชใ้นการสื�อสารและเรียนรู้ในกลุ่มสาระอื�นๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการรักการอ่านและ

เพิ�มพูนความสามารถในการพฒันาทกัษะดา้นภาษาไทย ใหก้บันกัเรียนทีมีความสารถพิเศษและพฒันาผลสัมฤทธิ�

ใหสู้งขึ�น 

 ดงันั�นจึงจดัทาํโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยขึ�นเพื�อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

นกัเรียน ให้มีประสิทธิภาพและมี ใหผ้ลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�น  ตามเป้าหมายที�โรงเรียนกาํหนดโดยยึดหลกั

ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

�.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื�อพฒันาเพิ�มพูนศกัยภาพของนกัเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดัดา้น 

ภาษาไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 เพื�อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ที�จาํเป็นในสาระวิชาภาษาไทย  ตามหลกัสูตรของนกัเรียน 

�.� เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระ 

 

 

 

 



 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.นกัเรียนร้อยละ 70 ผา่นการประเมินการพฒันา ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยในระดบั 3ขึ�นไป 

 �.ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย  สูงขึ�นร้อยละ 5 

 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 �.นกัเรียนไดร้ับการพฒันาเต็มศกัยภาพ  ความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดั ดา้นการเรียนรู้ 

สาระภาษาไทย 

 �.นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  กลุ่มสาระภาษาไทยสูงขึ�น 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ลาํดับ

ที� 
กจิกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-ประชุมวางแผนเตรียมจดักิจกรรม 

 ออกคาํสั�ง 

-ดาํเนินกิจกรรม 

    -กิจกรรมสัปดาห์สดุดีกวีไทย 

   -กิจกรรมพฒันาสื�อการสอน 

   -กิจกรรมตามรอยบาทพระเทพฯ 

   -กิจกรรมสารานุกรมอุดมประโยชน ์

   -กิจกรรมปรับปรุงหอ้งเรียน

ภาษาไทย 

-ตรวจสอบทบทวน 

 -สรุปรายงานผล 

   

พฤษภาคม �� 

 

 

มิถุนายน 62 

 

พฤษภาคม �� – มีนาคม �� 

 

 

 

มีนาคม �� 

 

 

 

 

ครูขวญัเมือง  พิกุลเงิน /ครูกุลธิดา  

ซงัธาดา 

 

5.งบประมาณที�ใช้  แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว จาํนวน  10,000.-    บาท  

 

 

 

 



 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมสัปดาห์สดุดีกวีไทย 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

   

2,000.- 

 

2,000.- 

  

2,000.- 

 รวม   2,000.- 2,000.-  2,000.- 

2 กิจกรรมพฒันาสื�อการสอน 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

  

1000.- 

 

 

1000.- 

 

1,000.- 

1,000.- 

  

1,000.- 

1000.- 

 รวม  1000.- 1,000.- 2,000.-  2,000.- 

3 กิจกรรมตามรอยบาทพระเทพฯ 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

500 

 

500 

  

500 

 รวม   500 500  500 

4 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

  

1000.- 

 

 

1,000.- 

 

1,000.- 

1,000.- 

  

1,000.- 

1000.- 

 รวม  1,000.- 1,000.-    2,000.-     2,000.- 

5 กิจกรรมสารานุกรมอุดมประโยชน์ 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

  

2,000.- 

 

 

1,500.- 

 

2,000.- 

1,500.- 

  

2,000.- 

1,500.- 

 รวม  2,000.- 1,500.- 3,500.-  3,500.- 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-จาํนวนนกัเรียนที�มีเขา้ร่วมกิจกรรม 

-จาํนวนนกัเรียนที�มีผลการทดสอบระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี 

-จาํนวนผลงานของนกัเรียน 

ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะมีผลงานและมีผลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนดีขึ�นร้อยละ �� 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ทดสอบ 

-ตอบแบบประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-แบบทดสอบ 

-แบบประเมิน 

 

 



 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� นกัเรียนไดก้ารส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ที�จาํเป็นในสาระวิชาภาษาไทย  ตามหลกัสูตรของโรงเรียน 

7.� สามารถยกระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทยใหสู้งขึ�น 

7.� สามารถพฒันาเพิ�มพูนศกัยภาพของนกัเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดัดา้น 

ภาษาไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

               (นางขวญัเมือง พิกุลเงิน  ) 

 

ลงชื�อ                                           ผูพิ้จารณาโครงการ 

        (นางณัฐชา  วงศเ์พชร) 

หวัหนา้งานแผนงาน 

 

ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมติัโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 

 

                ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

3.โครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
สนองนโยบายของ สพฐ.การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(1)ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื�อสารและการคิดคาํนวณ 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5)ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 

�.หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยการปฏิรูปการศึกษา เป็นเรื�อง ทีสาํคญัยิ�งและการที�จะส่งผลต่อการพฒันาคมใหเ้ป็นคน เก่ง คนดี ได้

นั�น คือการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยเนน้กิจกรรมการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง โดยใชเ้ทคนิค 

และรูปแบบการสอนที�ทนัสมยัมากขึ�น เพื�อพฒันาเจตคติเกี�ยวกบัวิชานั�นๆ 

 ดงันั�นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จึงจดัทาํโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

ขึ�นเพื�อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและมี ใหผ้ลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ใหดี้ขึ�น โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยบูรณาการ รูปแบบและเทคนิคต่างๆ ในการจดัการเรียนรู้ ผลิตสื�อที�

ทนัสมยัและเนน้การวดัผลประเมินผลตามสภาพจริง 

�.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื�อพฒันาเพิ�มพูนศกัยภาพของนกัเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนดัและเจตคติดา้น

คณิตศาสตร์ 

2.2 เพื�อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ที�จาํเป็นในสาระวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรของนกัเรียน 

2.3 เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ใหสู้งขึ�น 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.นกัเรียนโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมร้อยละ 40 ไดร้ับการพฒันาดา้นคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ� ในระดบั 3  

 

 



 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 �.นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์สูงขึ�น 

�.นกัเรียนไดร้ับการพฒันาดา้นการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์เตม็ศกัยภาพ  ความสามารถ  ความสนใจ  

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ลําดับที� กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-ประชุมวางแผนเตรียมจดักิจกรรม ออกคาํสั�ง 

-ดาํเนินกิจกรรม 

    -กิจกรรมจดัหาอุปกรณ์และสื�อเสริมการสอน 

   -กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

  -กิจกรรมพฒันาห้องเรียนหอ้งปฎิบตัิการ 

-ตรวจสอบทบทวน 

-สรุปรายงานผล 

 

พฤษภาคม 62 

 

 

พฤษภาคม 62-ธนัวาคม 62 

 

มีนาคม �� 

 

 

 

นางณัฐชา  วงศ์เพชร 

นายธีรชยั  ชื�นชูวงศ์ 

นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 

 

 

5. งบประมาณที�ใช้   แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว จาํนวน   10,0��.-บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบ

แทน 
ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมจดัหาอุปกรณ์และสื�อเสริมการสอน 

  - ค่าวสัดุสื�อการสอน 

   

3,000.- 

 

3,000.- 

  

3,000.- 

 รวม   3,000.- 3,000.-  3,000.- 

2 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางคณิตศาสตร์ 

- ค่าวสัดุดาํเนินงาน 

   

4,000.- 

 

4,000.- 

  

4,000.- 

 รวม   4,000.- 4,000.-  4,000.- 

4 กิจกรรมพฒันาห้องเรียนห้องปฎิบตัิการ 

   - ค่าวสัดุปรับปรุงห้องปฏิบตัิการ 

   

3,000.- 

 

3,000.- 

  

3,000.- 

 รวม   3,000.- 3,000.-  3,000.- 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

 

 

 



 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-จาํนวนนกัเรียนที�มีผลการเรียนอยูใ่นระดบัดีเพิ�มขึ�นร้อยละ 10 

ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาแบบรอบดา้นมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ในระดบัดีเพิ�มขึ�น 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ทดสอบ 

-ตอบแบบประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-แบบทดสอบ 

-แบบประเมิน 

 

7. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 7.1.นกัเรียนมีความรู้และทกัษะดา้นคณิตศาสตร์ ครบตามหลกัสูตร 

 7.2.พฒันาการเรียนรู้ดา้นคณิตศาสตร์ใหมี้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสูงขึ�น 

 7.3. นกัเรียนมีเจคติที�ดีต่อการเรียนดา้นคณิตศาสตร์ 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

                  (นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้  ) 

 

ลงชื�อ                                           ผูพิ้จารณาโครงการ 

                     (นางณฐัชา  วงศเ์พชร) 

หวัหนา้งานแผนงาน 

 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                  (นางพรพนา  แดงสกล) 

                ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมติัโครงการ 

                       (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

       โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 



 

4.โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภาษาองักฤษ 

สนองนโยบายของ สพฐ. การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2   ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1   พฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1   ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผูร้ับผิดชอบโครงการ นางกลัยารัตน์  กรีไกรนุช 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากการปฏิรูปการศึกษา ภาษาองักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาท เพิ�มมากขึ�น รวมทั�งเหตุผลดา้นการรวมตวัของ

กลุ่มต่างๆในประชาคมโลก ซึ�งส่งผลใหก้ารใชภ้าษาองักฤษในการสื�อสารมีบทบาทมากขึ�น และทั�งการจดัการศึกษา

ตอ้งยึดหลกัให้ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  และพฒันาตนเองไดโ้ดยถือผูเ้รียนมีความสําคญัที�สุด  

ดงันั�นการจดักระบวนการดา้นวิชาภาษาองักฤษจึงเป็นหวัใจหลกัในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียน ในยุคปัจจุบนั 

ที�จะเพิ�มพูนความสามารถในการพฒันาทกัษะดา้นการสื�อสาร มากขึ�นใหก้บันกัเรียนที�นาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั ทั�ง

ยงัเพิ�มความสามารถพิเศษและพฒันาผลสัมฤทธิ�  ดา้นการเรียนใหสู้งขึ�น 

 ดงันั�นกลุ่มสาระภาษาองักฤษจึงจดัทาํโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระภาษาองักฤษขึ�นเพื�อ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพและมี ใหผ้ลสัมฤทธิ� ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษดีขึ�นโดย 

มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

�.  วตัถุประสงค์ 

      2.1 เพื�อพฒันานกัเรียนมีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาองักฤษสูงขึ�น 

      2.2 เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ� ผลการทดสอบภาษาองักฤษระดบัชาติใหสู้งขึ�น 

  3. เป้าหมาย  

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  -นกัเรียนร้อยละ 30 มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสารภาษาองักฤษสูงขึ�น 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

-นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  กลุ่มสาระภาษาองักฤษสูงขึ�นและสามารถสื�อสารไดค้ล่องขึ�น      



-นกัเรียนไดร้ับการพฒันาเต็มศกัยภาพ  ความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดัดา้นการเรียนรู้ 

�  วิธีดําเนินการ/ขั�นตอนการดําเนินงาน 

ลาํดบั

ที� กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

 

1 

2 

 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-ประชุมวางแผน เตรียมจดักิจกรรม  ตั�งคาํสั�ง 

-ดาํเนินกิจกรรม 

   -กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นภาษาองักฤษ 

  -กิจกรรมจดัหาสื�อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

ตรวจสอบทบทวน 

-สรุปรายงานผล 
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พฤษภาคม 62-มีนาคม 63 

 

 

นางกลัยารัตน์  กรีไกรนุช 

นางสาววริษฐา  กมลเนตร 

�.  งบประมาณ    เงินงบประมาณ           จาํนวน 10,000.- บาท 

 รายละเอียดในการใชง้บประมาณ 

รายละเอียดในการใชง้บประมาณ งบดาํเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ รวม 

1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นภาษาองักฤษ     

- ค่าใชส้อยกิจกรรม  4,000.-  4,000.- 

- ค่าวสัดุดาํเนินงาน   3,000.- 3,000.- 

2. กิจกรรมจดัหาสื�อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ     

- ค่าวสัดุ สื�อการเรียนการสอน    3,000.- 3,000.- 

รวม  4,000.- 6,000.- 10,000.- 
ถวัจ่ายทุกรายการ 

6.  วธิีประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

-ร้อยละนกัเรียนที�มีผลสัมฤทธิ� สูงขึ�น 

-ร้อยละนกัเรียนที�มีผลการทดสอบระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี 

-ร้อยละของจาํนวนสื�อการเรียนการสอนที�เพิ�มขึ�น 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ตอบแบบ

ประเมิน 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

-แบบประเมิน ผลลพัธ ์

นกัเรียนร้อยละ 30ไดรั้บการพฒันาแบบรอบดา้นมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�น 

 

 



 

7.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสาระภาษาองักฤษสูงขึ�น 

7.2 นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนสาระภาษาองักฤษระดบัชาติสูงขึ�น 

 

       ลงชื�อ   .......................................... ผูเ้สนอโครงการ 

       (นางกลัยารัตน์  กรีไกรนุช  ) 

ลงชื�อ                                           ผูพิ้จารณาโครงการ 

                     (นางณฐัชา  วงศเ์พชร) 

หวัหนา้งานแผนงาน 

 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                    (นางพรพนา  แดงสกล) 

                    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมติัโครงการ 

                        (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

    โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.โครงการ  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
สนองนโยบายของ สพฐ. ข้อที� 1  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2   ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2( 1)การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที�ดีตามที�สถานศึกษากาํหนด 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2( 2)ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2( 3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผูรั้บผิดชอบโครงการ              นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�.หลักการและเหตุผล 

 ดว้ยการจดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา ��61 ที�ผา่นมา พบวา่กลุ่มสาระสงัคมศึกษา สามารถส่งเสริม 

สนบัสนุนให้นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ� ในระดบัที�น่าพอใจระดบัหนึ�ง เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้

เป็นคนดีที�มีคุณภาพ ตามแนวพระบรมราโชบายของรัชกาลที� 10 และเพื�อธาํรงไวซึ้�งเอกลกัษณ์ไทย 

ดงันั�นกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจึงจดัทาํโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสาระสงัคมศึกษา 

ศาสนาและวฒันธรรมขึ�นเพื�อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มปีระสิทธิภาพและมี ให้ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนดียิ�งขึ�น 

โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมให้สูงขึ�น 

2.2 เพื�อพฒันาเพิ�มพูนศกัยภาพของนกัเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนดัโดยใชสื้�อและ 

อุปกรณ์ที�ทนัสมยัมากขึ�น 

�. เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.นกัเรียน ร้อยละ 70  ผา่นการประเมินการเรียนรู้สาระสงัคมศึกษาศาสนาวฒันธรรม ในระดบั 3ขึ�นไป 

 2.นกัเรียน ร้อยละ 50  ไดรั้บการพฒันาทาํให้ระดบัผลการเรียนสูงขึ�น 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 �.นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและทาํให้มีความเป็นพลเมืองที�ดี ตามพระบรมราโชบาย 

�. นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมสูงขึ�น 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลําดับ

ที� 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 

1 

2 

 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-ประชุมวางแผน เตรียมจดักิจกรรม 

-ดาํเนินกิจกรรม 

    -กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 

    -กิจกรรมจดัหาสื�อการเรียนการสอน 

-ตรวจสอบทบทวน 

-สรุปรายงานผล 
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นางบุญญาพร  เยาวยงั 

นางยินดี  ช่วยปลอด 

 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั จาํนวน 7,���.-บาท   

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม ตอบ

แทน 

ใช้สอย วสัดุ รวม 

1 -กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 

ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

  2,000 2,000  2,000 

 กิจกรรมจดัหาสื�อเพื�อการเรียนการสอน 

  -ค่าวสัดุสื�อในการเรียนการสอน 

   

5,000. 

 

5,000. 

  

5,000.- 

2 รวม   7,000 7,000.-  7,000.- 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ลผลิต (outputs) 

 -ร้อยละของผูเ้รียนที�ไดรั้บการประเมินการอบรมมารยาทไทยในระดบัดี 

-ร้อยละของนกัเรียนที�ไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้มีผลการเรียนในระดบั 3 ขึ�นไป 

ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�นร้อยละ �� 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ทดสอบ 

-ตอบแบบประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสงัเกต 

-แบบทดสอบ 

-แบบประเมิน 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� ยกระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมใหสู้งขึ�น 

7.� สามารถพฒันาเพิ�มพูนศกัยภาพของนกัเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนดัโดยใชสื้�อและ 

อุปกรณ์ที�ทนัสมยัมากขึ�น 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

                   (นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้) 

 

ลงชื�อ                                           ผูพิ้จารณาโครงการ 

         (นางณัฐชา  วงศเ์พชร) 

     หวัหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมติัโครงการ 

                       (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

       โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 



 

6. โครงการ  การศึกษาเพื�อสร้างความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย 

สนองนโยบายของ สพฐ. ข้อที� 1  การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2   ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2( 1)การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที�ดีตามที�สถานศึกษากาํหนด 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2( 2) ความภูมิใจในทอ้งถิ�นและความเป็นไทย 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผูรั้บผิดชอบโครงการ              นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้ 

�.หลักการและเหตุผล 

 ดว้ยการจดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา ��61 ที�ผา่นมา พบวา่กลุ่มสาระสงัคมศึกษา สามารถส่งเสริม 

สนบัสนุนให้นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ� ในระดบัที�น่าพอใจระดบัหนึ�ง เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้

เป็นคนดีที�มีคุณภาพ ตามแนวพระบรมราโชบายของรัชกาลที� 10 และเพื�อธาํรงไวซึ้�งเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 

ดงันั�นกลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมจึงจดัทาํโครงการ  การศึกษาเพื�อสร้างความเป็นพลเมืองดใีนระบอบ

ประชาธิปไตยขึ�นเพื�อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มปีระสิทธิภาพและให้ผูเ้รียนรักความเป็นชาติไทยมีความซื�อสัตย์

สุจริต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อส่งเสริมการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ หนา้ที�พลเมือง และทุจริตศึกษา อยา่งเป็นรูปธรรม 

2.2 เพื�อพฒันานกัเรียนให้รู้จกัหนา้ที�ของตนเองในฐานนะพลเมืองไทย และประพฤติตนเป็นสุจริตชน 

�. เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.นกัเรียน ร้อยละ 60  ผา่นการประเมินการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ หนา้ที�พลเมืองและทุจริตศึกษา  

อยา่งเป็นรูปธรรมในระดบั 3 ขึ�นไป 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 �.นกัเรียนไดรั้บการพฒันาและทาํให้มีความเป็นพลเมืองที�ดี รู้รักหนา้ที�ของตน เป็นคนสุจริต 

 

 

 

 



 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ลําดับ

ที� 
กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 

1 

2 

 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-ประชุมวางแผน  

-จดักิจกรรม 

     -กิจกรรมจดัการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ หนา้ที�พลเมืองและ

ทุจริตศึกษา 

-ตรวจสอบการดาํเนินกิจกรรม 

 -สรุปรายงานผล 

 

 

 

พฤษภาคม 62-มีนาคม 63 

 

 

 

นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้ 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั จาํนวน 3,���.-บาท   

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม ตอบ

แทน 

ใช้สอย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมจดัการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ หนา้ที�พลเมือง

และทุจริตศึกษา 

ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

   

 

3,000 

 

 

3,000 

  

 

3,000 

 รวม   3,000 3,000  3,000 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

 ร้อยละ ของนกัเรียน ผา่นการประเมินการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ หนา้ที�พลเมืองและ

ทุจริตศึกษา อยา่งเป็นรูปธรรมในระดบั 3 ขึ�นไป 

 ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะการเรียนรู้เป็นพลเมืองดี  รู้รักหนา้ที�ของตน เป็นคน

สุจริต 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ทดสอบ 

-ตอบแบบประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสงัเกต 

-แบบทดสอบ 

-แบบประเมิน 

 

 

 



 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7. 1 นกัเรียน เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ รู้จกัหนา้ที�ของตนเองในฐานนะพลเมืองไทย และประพฤติตน 

เป็นสุจริตชน 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

                   (นางเนธิภคั  พรมบุญแกว้) 

 

ลงชื�อ                                           ผูพิ้จารณาโครงการ 

         (นางณัฐชา  วงศเ์พชร) 

     หวัหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมติัโครงการ 

                       (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

      โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.โครงการ  พฒันาการเรียนการสอนสาระศิลปะและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมมุ่งสู่ดาวชาวหงษ์เจริญ 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที� 1  พฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2( 5) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม่ 

ผูร้ับผิดชอบโครงการ นางอุษา  เขื�อนแกว้ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยการจดัการเรียนการสอนวิชาศิลปะมีส่วนในการพฒันาสมองและทกัษะที�สาํคญัแก่ผูเ้รียน ที�ผา่นมา  

พบวา่กลุ่มสาระศิลปะสามารถส่งเสริม สนบัสนุนใหน้กัเรียนมีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้ทีผลสัมฤทธิ�  

ในระดบัที�น่าพอใจระดบัหนึ�ง 

 ดงันั�นกลุ่มสาระศิลปะจึงจดัทาํโครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนสาระศิลปะขึ�นเพื�อ ส่งเสริมการ 

เรียนรู้ของนกัเรียน ใหมี้ประสิทธิภาพและให้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดียิ�งขึ�น โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื�อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ที�จาํเป็นในสาระศิลปะใหดี้ยิ�งขึ�น 

 2.2 เพื�อมีทกัษะในการคิด สร้างสรรค ์จินตนาการสร้างผลงานศิลปะของตนเองได ้

 2.3 เพื�อใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ดา้นศิลปะมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 2.4 เพื�อพฒันาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

 3. เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 -นกัเรียนโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมร้อยละ 60 ผา่นการประเมินการเรียนรู้ดา้นศิลปะในระดบั 3 ขึ�นไป  

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 1. นกัเรียนมีความรู้ในวิชาศิลปะ มีทกัษะกระบวนการคิดประยุกตว์ิชาศิลปะเขา้กบัวิชาอื�นๆได ้

 3. มีความสามารถดา้นศิลปะกบัเทคโนโลยี 

  



 

4. วิธีดาํเนินการ/ขั�นตอนการดาํเนินงาน 

ลําดับ

ที� 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-ประชุมวางแผน ออกคาํสั�ง 

-ดาํเนินจดักิจกรรม 

   - กิจกรรม จดัซื�อเครื�องเสียง 

    -กิจกรรมมุ่งสู่ดาวชาวหงส์เจริญ 

     -กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 

-ตรวจสอบทบทวน 

-สรุปรายงานผล 

 

พฤษภาคม 62 

 

 

ธนัวาคม62 

สิงหาคม62 

มีนาคม  63 

มีนาคม  63 

 

 

 

 

นางอุษา  เขื�อนแกว้ 

 

5. งบประมาณที�ใช ้เงินงบประมาณ             จาํนวน 10,000. บาท 

รายละเอียดในการใชง้บประมาณ 

ที�  

รายการ / กิจกรรม 

งบดาํเนินงาน 

ค่าตอบแทน ใชส้อย ค่าวสัดุ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม รวมทั�งหมด 

1 กิจกรรมจดัซื�อเครื�องเสียง 

ค่าวสัดุสื�อในการเรียนการสอน 

   

4,000 

  

4,000 

 

4,000 

2 กิจกรรมมุ่งสู่ดาวชาวหงส์เจริญ 

ค่าวสัดุสื�อในการเรียนการสอน 

   

3,000 

  

3,000 

 

3,000 

3 กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 

ค่าวสัดุสื�อในการเรียนการสอน 

   

3,000 

  

3,000 

 

3,000 

 รวม   10,000  10,000 10,000 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

7. วิธีประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

-ร้อยละนกัเรียนจาํนวน ที�ไดรั้บการพฒันาดา้นศิลปะ และผา่น

ประเมินตามหลกัสูตรในระดบั 3 ขึ�นไป 

สาํรวจบนัทึก แบบสาํรวจ 

ผลลพัธ ์

-นกัเรียนที�มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเพิ�มขึ�นร้อยละ 10 ประเมินผล แบบประเมิน 

7. ผลที�คาดว่าจะได้รับ  

 1 .นกัเรียนไดร้บัการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ที�จาํเป็นในสาระศิลปะให้ดียิ�งขึ�น 

 2. นกัเรียนมีทกัษะในการคิด สร้างสรรค ์จินตนาการสร้างผลงานศิลปะของตนเองได ้



 3. นกัเรียนสามารถนาํความรู้ดา้นศิลปะมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

 4 ครูสามารถเพื�อพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ 

  

ลงชื�อ                                   ผูเ้สนอโครงการ 

          (นางอุษา  เขื�อนแกว้) 

 

     ลงชื�อ                                           ผูพิ้จารณาโครงการ 

        (นางณัฐชา  วงศเ์พชร) 

               หวัหนา้งานแผนงาน 

 

                 ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

        (นางพรพนา  แดงสกล) 

     ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมติัโครงการ 

               (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

                                                                                     โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.โครงการ   ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นโยบายของ สพฐ. ข้อที� 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(2)ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี�ยนความ 

คิดเห็น และแกปั้ญหา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ นายศุภชยั  ศิวประสิทธิ� กุล  

1. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบนัโลกเขา้สู่ยคุศตวรรษที� 21  มีความเปลี�ยนแปลงในดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบของการ

เรียนรู้ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปมาก เพื�อให้การเรียนรู้เป็นไปตามยคุสมยัจึงตอ้งมีการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้กา้วทนักบัการ

เปลี�ยนแปลงของโลก พฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นเทคโนโลย ีผสานความรู้ในยคุเดิมกบัยคุปัจจุบนัให้เกิดความ

ลงตวัมากที�สุด เพื�อรับมือกบัความเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�น กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยโีรงเรียนหงษเ์จริญ

วิทยาคมจึงดาํเนินการจดัทาํ  โครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพื�อสนองต่อการ

เรียนรู้ที�เปลี�ยนแปลงดงักล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื�อให้ผูเ้รียนเรียนมีความรู้ในเนื�อหาสาระวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 2.2 เพื�อให้ผูเ้รียนมีทกัษะกระบวนการคิดตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ 

 2.3 เพื�อให้ผูเ้รียนสามารถนาํความรู้ดา้นเทคโนโลยีไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้    

2.4 เพื�อพฒันาการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย          

 เชิงปริมาณ 

 - นกัเรียนโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมร้อยละ50 ผา่นการประเมินมีผลการเรียนสาระวทิยาศาสตร์ในระดบั 3 ขึ�นไป  

 เชิงคุณภาพ 

- นกัเรียนมีความรู้ในวิชาวทิยาศาสตร์  กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 

- นกัเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี

 

 

 

 



 

4. วิธีดําเนินการ/ขั�นตอนการดําเนินงาน 

 

5. งบประมาณ  เงินงบประมาณ จาํนวน  10,000 บาท 

รายละเอียดในการใชง้บประมาณ 

รายละเอียดในการใชง้บประมาณ 
งบดาํเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ รวม 

1. กิจกรรม จดัซื�ออุปกรณ์และสารเคม ี   4,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

2. กิจกรรม วนัวิทยาศาสตร์และวนัเปิดบา้นวิชาการ   ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

3. กิจกรรม การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ   ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 

4. กิจกรรม เพิ�มพูนทกัษะการสอนของครูกลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

  ๕๐๐ ๕๐๐ 

รวม   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

 

6. วิธีประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

-ร้อยละนกัเรียนโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมที�ไดรั้บการพฒันา

เรียนรู้ดา้นวทิยาศาสตร์ 

การลงเวลาร่วมกิจกรรม ใบลงเวลาร่วมกิจกรรม 

ผลลพัธ ์

-นกัเรียนไดก้ารพฒันาทาํให้มีผลสมัฤทธิ� สูงขึ�นร้อย10 ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 

 

 

ลําดับที� 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-ประชุมวางแผน ออกคาํสั�ง 

-ดาํเนินจดักิจกรรม 

       -กิจกรรม จดัซื�ออุปกรณ์และสารเคมี  

      -กิจกรรม วนัวิทยาศาสตร์  

     -กิจกรรม วนัเปิดบา้นวิชาการ 

     -กิจกรรม การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 

-ตรวจสอบทบทวน 

-สรุปรายงานผล 

 

 

 

มิ.ย.-ก.ค.62 

ส.ค.62 

มี.ค. 63 

ส.ค.62 

มี.ค. 63 

 

 

 

 

นายศุภชยั ศิวประสิทธิ� กุล 

นายศุภชยั ศิวประสิทธิ� กุล 

นางกนันิกา มีอารีย ์

นายศุภชยั ศิวประสิทธิ� กุล 

 



 

7. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดเ้ป็นอยา่งดี 

 7.2 ผูเ้รียนมีทกัษะในดา้นการคิดแบบวิทยาศาสตร์เพื�อแกปั้ญหาในชีวิตประจาํวนั 

 7.3 ผูเ้รียนนาํความรู้ดา้นเทคโนโลยีไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้     

 7.4 ผูส้อนมีวิธีการสอนที�หลากหลายเขา้กบัการเรียนรู้ในศตวรรษที� 21 

 

ลงชื�อ........................................................................ผูเ้สนอโครงการ 

         (นายศุภชยั  ศิวประสิทธิ� กุล) 

       หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

        (นางณัฐชา  วงศเ์พชร) 

               หวัหนา้งานแผนงาน 

 

                 ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

        (นางพรพนา  แดงสกล) 

       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมติัโครงการ 

               (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.โครงการ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา 

สนองนโยบายของ สพฐ.ข้อที� 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ  นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�.หลักการและเหตุผล 

 ดว้ยการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีส่วนในการพฒันาสมองและทกัษะการ

เคลื�อนไหวที�สาํคญัแก่ผูเ้รียน ที�ผา่นมา พบวา่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ยงัสามารถส่งเสริมทกัษะชีวิต การ

แกปั้ญหาทางดา้นสังคม และมีส่วนช่วยให้ลดปัญหาทางสังคมดา้นต่างๆให้กบัเยาวชน  

ดงันั�นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงจดัทาํโครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขึ�นเพื�อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน ให้มีประสิทธิภาพและมี ให้ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดี

ยิ�งขึ�น รวมทั�งช่วยแกปั้ญหาในช่วงวยัรุ่นโดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ที�จาํเป็นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ใหดี้ยิ�งขึ�น 

�.� เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้สูงขึ�น 

�.� พฒันาดา้นร่างกาย จิตใจและลดปัญหาดา้นสังคมกบันกัเรียน 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 1.นกัเรียนโรงเรียนโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม ร้อยละ70 ไดรั้บการพฒันา ให้มีทกัษะดา้นพละศึกษา 

มีความรู้ดา้นสุขศึกษา ผา่นประเมินในระดบั 3 ขึ�นไป 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 �.นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สูงขึ�น 

�. มีทกัษะในการแกปั้ญหาในการอยูร่่วมกบัผูอื้�นในสงัคมได ้

 

 



 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 

1 

2 

 

 

 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-ประชุมวางแผน ออกคาํสั�ง 

-ดาํเนินจดักิจกรรม 

       -กิจกรรมจดัหาสื�อและอปุกรณ์การสอน 

       -กิจกรรมพฒันาความสามารถดา้นกีฬาแก่นกัเรียน 

               -กีฬาภายใน 

               -กีฬามธัยมศึกษาชุมพร 

-ตรวจสอบทบทวน 

-สรุปรายงานผล 

 

 

 

พ.ค. 62- มี.ค. 63 

 

 

 

 

นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

นายจตุพร  ไชยเพชร 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั จาํนวน   50,000.-บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประม

าณ 

 

รวม 
ตอบ

แทน 
ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมจดัหาสื�อและอุปกรณ์การสอน 

   -ค่าวสัดุสื�อในการเรียนการสอน 

   

20,000. 

 

20,000. 

  

20,000. 

 รวม   20,000. 20,000.  20,000. 

2 กิจกรรมพฒันาความสามารถดา้นดา้นกีฬาแก่นกัเรียน 

-เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬามธัยมศึกษาจงัหวดัชุมพร 

-กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

  

 

10,000.- 

 

10,000.- 

10,000.- 

 

 

10,000.- 

10,000.- 

10,000.- 

  

10,000.- 

10,000.- 

10,000.- 

 รวม  10,000.- 25,000. 30,000.-  30,000.- 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-จาํนวนสื�อที�เพิ�มขึ�น 

 -ร้อยละนกัเรียนที�ไดรั้บการส่งเสริมความสามารถดา้นกีฬา 

ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�นร้อยละ �� 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ทดสอบ 

-ตอบแบบ

ประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสงัเกต 

-แบบทดสอบ 

-แบบประเมิน 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� นกัเรียนไดรั้บส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ที�จาํเป็นในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ให้ดียิ�งขึ�น 

7.� . การยกระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประสบผลสาํเร็จยิ�งขึ�น 

              7. � .นกัเรียนไดรั้บการพฒันาดา้นร่างกาย จิตใจให้แข็งแรง เขม้แข็งทาํใหล้ดปัญหาดา้นสังคมลง 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

                   (นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร) 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

         (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

     หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

        (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                       (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

      โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 



 

10.โครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาวูด้บอล 

สนองนโยบายของ สพฐ.การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(4) สุขภาวะทางร่างกายและลกัษณะจิตสังคม 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผูรั้บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

 

�.หลักการและเหตุผล 

 พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช ����  ( ฉบบัปรับปรุง ���� )   หมวดที� � มาตรา �  กาํหนด

แนวทางการจดัการศึกษาไวว้า่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื�อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์�สมบูรณ์ทั�งร่างกายจิตใจ  

สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิตสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นไดอ้ยา่งมีความสุข และ

มาตรา  �  ไดก้ล่าววา่ในกระบวนการเรียนรู้ตอ้งมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึกที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการเมืองการปกครองในระบบ

ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมขุรู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หนา้ที�เสรีภาพความเคารพกฎหมาย  ความ

เสมอภาคและศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษยมี์ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ

ประเทศชาติรวมถึงส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  ภูมิปัญญาไทยและความรู้สึกอนั

เป็นสากลตลอดจนอนุรักษธ์รรมชาติและสิ�งแวดลอ้มมีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รู้จกัพึ�งตนเอง  มีความคิดริเริ�ม

สร้างสรรคใ์ฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนื�องและให้ไดม้าตรฐานคุณภาพการศึกษาขั�นพื�นฐาน  ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย

และจิตที�ดี และเพื�อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์   การบริหารโรงเรียนหงษเจริญวทิยาคม  ขอ้ �  เพื�อใหโ้รงเรียนไดพ้ฒันา

นกัเรียนให้เป็นไปตามกลยทุธ์ และคงไวซึ้�งเอกลกัษณ์ของของโรงเรียน  ทางกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจึงไดจ้ดัทาํ 

“โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาวูด้บอลขึ�น 

�.วัตถุประสงค์ 

 �.�  เพื�อส่งเสริมใหน้กัเรียนที�มีความสามารถพิเศษดา้นกีฬาไดแ้สดงความสามารถอยา่งต่อเนื�อง 

 �.�  เพื�อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ชื�อเสียงของโรงเรียน 

 �.�  เพื�อสร้างเสริมความสามคัคีในหมู่คณะ 

 �.�  เพื�อส่งเสริมการใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์  ปลอดจากสิ�งเสพติดและอบายมุข 

 

 

 



 

�.เป้าหมาย 

�.�ด้านปริมาณ 

  �. ไดส่้งนกัเรียนเขา้แข่งขนักีฬานอกโรงเรียนไม่นอ้ยกวา่ � รายการ 

       �. นกัเรียนเป็นตวัแทนโรงเรียนตาํบลและอาํเภอ ไม่นอ้ยกวา่ 10 คน 

      �. นกัเรียนเป็นตวัแทนจงัหวดัไม่นอ้ยกวา่  6  คน 

  4.นกัเรียนเป็นตวัแทนเขตพื�นที�ในการแข่งขนัระดบัภาค 

 �.�ด้านคุณภาพ 

  �.   นกัเรียนที�มีความสามารถพิเศษไดแ้สดงความสามารถเต็มศกัยภาพ 

  �    นกัเรียนมีมาตรฐานการเล่นกีฬาสูงขึ�นจนไดเ้ป็นตวัแทนจงัหวดัชุมพร    

เขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต11  และภาคใต ้ 

�.การดาํเนินงาน 

ที� กิจกรรม/ขั�นตอน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 ขั�นเตรียมการ 

- นาํเสนอโครงการ 
พ.ค.62 นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชร 

2 ขั�นดาํเนินการ 

- คดัเลือกนกัเรียนที�มีความสามารถดีเด่นเขา้ร่วมโครงการ 

- ฝึกซอ้มกีฬาอยา่งต่อเนื�อง 

- แข่งขนักีฬาระดบัจงัหวดั 

- คดัเลือกเป็นตวัแทนจงัหวดั 

พ.ค.62-มี.ค.63 
นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร 

 

3 ขั�นประเมินผลและรายงาน 

- ประเมินโครงการ 
มี.ค.63 นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชร 

4 ขั�นปรับปรุงพฒันา 

- นาํผลการประเมินมาปรับปรุงใชใ้นครั� งต่อไป 
มี.ค.63 นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชร 

�.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 ใชง้บประมาณแผนงานบริหารงานทั�วไป       จาํนวน ��,���   บาท 

ที� กจิกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถกีฬาวูด๊บอล 

-ค่าวสัดุจดักิจกรรม 

ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

   

16,000 

14,000 

 

16,000 

14,000 

  

16,000 

14,000 

รวม    30,000   



ถวัจ่ายทุกรายการ 

�.การวดัและประเมนิผล 

ตัวชี�วัดความสําเร็จ วิธีการประเมนิ เครื�องมือที�ใช้ 

ผลผลิต 

-ร้อยละของนกัเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมกีฬาวูด๊บอล 

-ผลลพัธ ์

-โรงเรียนมีชื�อเสียงไดรั้บการยอมรับความเชื�อถือดา้นวูด๊บอล

จากชุมชน 

 

 

 

สาํรวจความคิดเห็น 

 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

7.ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 �.�)  นกัเรียนที�มีความสามารถดีเด่นดา้นกีฬาไดแ้สดงความสามารถเต็มศกัยภาพ 

 7.�)  ผูเ้รียนมีความสนใจเล่นกีฬา ไม่ยุง่เกี�ยวกบัยาสิ�งเสพติดและอบายมุข 

 7.�)  นกัเรียนไดเ้ป็นตวัแทนจงัหวดั เขต และภาคใต ้ สร้างชื�อเสียงให้ตนเอง  โรงเรียน  ทอ้งถิ�น 

 7.�)  นกัเรียนมีสุนทรียภาพดา้นกีฬา 

 7.�)  นกัเรียนมีความรักสถาบนัโรงเรียน  ทอ้งถิ�นของตนเอง 

 

                   ลงชื�อ....................................ผูเ้สนอโครงการ 

                          (นายจิรพจน์  ศรีไสยเพชร) 

       ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

         (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

     หัวหนา้งานแผนงาน 

     ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

        (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

                  ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                    (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 



 

 

11.โครงการ แข่งขันทักษะด้านวชิาการและ มหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สนองนโยบายของ สพฐ.การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(6)มคีวามรู้ ทกัษะพื�นฐาน และเจตคติที�ดีตอ่งานอาชีพ 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม    นางจินดา  แขวงรถ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัให้ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  และพฒันาตนเองไดโ้ดยถือผูเ้รียนมี

ความสาํคญัที�สุด  ดงันั�นการจดักระบวนการเรียนรู้  เนื�อหาสาระและกิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกบัความสนใจ  และความถนดั

ของผูเ้รียน  โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล  การฝึกทกัษะกระบวนการคิด  การจดัการ  การเผชิญสถานการณ์  การ

แกปั้ญหาตอ้งจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ทาํเป็น  รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้ตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเนื�องและเพื�อตอบสนองต่อทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียนในศตวรรษที� 21  และ

การศึกษาในยุค 4.0  ที�มุ่งเนน้การแข่งขนัและเพิ�มขีดจาํกดัความสามารถมากขึ�น 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม โดยฝ่ายบริหารวิชาการ จึงดาํเนินการจดัทาํโครงการแข่งขันทักษะด้านวิชาการและ 

มหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ�น เพื�อส่งเสริมศกัยภาพ เพิ�มพูนทกัษะให้กบัผูเ้รียนขึ�น 

2. วัตถุประสงค์ 

                   2.1 เพื�อส่งเสริมพฒันาความสามารถของนกัเรียนและเพิ�มขีดจาํกดัดา้นการแข่งขนั ในดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

                   2.2 เพื�อพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดัตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 

3.เป้าหมาย 

                   3.1 ด้านปริมาณ 

 -นกัเรียนร้อยละ 40 ไดรั้บส่งเสริมและพฒันาความสามารถในการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการและวิชาชีพ 

 -ครูร้อยละ 80 ไดมี้ส่วนร่วมในการส่งเสริมและพฒันาความสามารถในการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการและ 

 วิชาชีพให้กบันกัเรียนและมีผลงานในเชิงประจกัษ ์

                    3.2 ด้านคุณภาพ 



 -นกัเรียนไดรั้บการพฒันามีความรู้สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคตตามความถนดัและความสามารถ 

 -โรงเรียนและบุคคลากรมีชื�อเสียงเป็นที�ยอมรับของชุมชน 

�.การดาํเนินงาน 

ลําดับที� กิจกรรม/ขั�นตอน ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

- วางแผนการดาํเนินกิจกรรม 

-ดาํเนินการคดัเลือกนกัเรียนฝึกซอ้มและเขา้ร่วมแข่งขนั 

        -กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวิชาการระดบัจงัหวดั/เขต  

        พื�นที�/ภาค 

       -กิจกรรมแข่งขนัทกัษะทางวชิาการระดบัชาติ 

-สรุปผลทบทวนประเมินกิจกรรม 

-รายงานผลและนาํผลไปใชร้ะดบัต่อไป 

 

 

ก.ค.62 –ส.ค. 62 

 

พ.ย.62-ม.ค.63 

ม.ค.63 

นางจินดา  แขวงรถและหัวหนา้

กลุ่มสาระ 

 

�.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 ใชง้บประมาณแผนงานบริหารงานทั�วไป       จาํนวน 92,���   บาท 

ที� กจิกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 -กิจกรรมแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการระดบั

จงัหวดั/เขตพื�นที�/ภาค 

-ค่าวสัดุจดักิจกรรม 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

   

 

16,000 

24,000 

 

 

16,000 

24,000 

  

 

16,000 

24,000 

    40,000 40,000  40,000 

2 -กิจกรรมแขง่ขนัทกัษะทางวชิาการ

ระดบัชาติ 

-ค่าวสัดุจดักิจกรรม 

-ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

   

 

20,000 

32,000 

 

 

20,000 

32,000 

  

 

20,000 

32,000 

    52,000 52,000  52,000 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

 

 

 

 

 



 

�.การวดัและประเมนิผล 

ตัวชี�วัดความสําเร็จ วิธีการประเมนิ เครื�องมือที�ใช้ 

ผลผลิต 

-ร้อยละของนกัเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัและไดรั้บ

รางวลั 

-ร้อยละของรางวลัที�ไดรั้บ 

-ผลลพัธ ์

-โรงเรียนมีชื�อเสียงไดรั้บการยอมรับความเชื�อถือจากชุมชน 

 

สาํรวจขอ้มูล 

 

สาํรวจความคิดเห็น 

 

- แบบสาํรวจ 

 

- แบบสอบถาม 

 

 

7.ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

                   2.1 นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาความสามารถและเพิ�มขีดจาํกดัดา้นการแข่งขนั ในดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

                   2.2 นกัเรียนไดรั้บการพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนตามความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดัตามหลกั 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

                     ลงชื�อ....................................ผูเ้สนอโครงการ 

                          (นางจินดา  แขวงรถ) 

    ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

         (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

     หัวหนา้งานแผนงาน 

     ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

        (นางพรพนา  แดงสกล) 

           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

                  ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                           (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

        โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 



 

12.โครงการ  พฒันาระบบงานห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 

สนองนโยบายของ สพฐ.การพฒันาคณุภาพผูเ้รียนในระดบัการศกึษาขั�นพื �นฐาน 

สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน และสง่เสริมการจดัการศึกษาเพื�อสรา้งขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(1)ความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 2 การบริหารจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที� 2(5) จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที�เอื�อต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม   นางขวญัเมือง   พิกุลเงิน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�.หลักการและเหตุผล 

การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัให้ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้  และพฒันาตนเองไดโ้ดยถือผูเ้รียนมี

ความสาํคญัที�สุด  ดงันั�นการจดักระบวนการเรียนรู้  ส่วนหนึ�งก็คือการส่งเสริมให้ผูเ้รียนรู้จกัการคน้ควา้ แสวงหาความรู้และ

สร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง เพื�อจะไดเ้ขา้ใจในเนื�อหาสาระที�สนใจ  ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  คิดเป็น  ทาํ

เป็น  รักการอ่านและเกิดการเรียนรู้ตามแนวหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งต่อเนื�อง 

 ดงันั�นการจดัการดา้นแหล่งรู้ที�ดี มีคุณภาพจึงเป็นสิ�งจาํเป็นต่อการพฒันาผูเ้รียน โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคมโดย 

งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ จึงดาํเนินโครงการพฒันาระบบงานห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ขึ�นเพื�อพฒันาทกัษะ

การเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้กิดความรู้ที�คงทน  

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อปรับปรุงห้องสมุดใหมี้ระบบบริการที�ดียิ�งขึ�น 

�.� เพื�อจดัซื�อวสัดุอุปกรณ์ ตาํราในการคน้ควา้และครุภณัฑใ์ชใ้นการดาํเนินงาน 

2.3 เพื�อพฒันาแหล่งเรียนรู้เสริมอื�นๆใหมี้คุณภาพมากขึ�น 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 - ร้อยละ70ของนกัเรียโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม ที�ไดรั้บการพฒันา ให้มีทกัษะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของ

โรงเรียน 

 

 

 



 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -ผูเ้รียนมีทกัษะ เกิดความรู้ ความชาํนาญ ประสบการณ์ทางวิชาการและมีทกัษะในการคน้ควา้ สร้างองคค์วามรู้

ดว้ยตนเองเพิ�มขึ�น 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ลําดับที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

- วางแผนการดาํเนินกิจกรรม 

-ดาํเนินกิจกรรม 

       - กิจกรรมปรับปรุงระบบการให้บริการห้องสมุด 

         -กิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการห้องสมุดและแหล่ง 

          เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

        -กิจกรรมตามหายอดนกัอ่าน 

        -กิจกรรมพฒันาห้องสมุดและส่งเสริมการคน้ควา้ 

          ความรู้จากห้องสมุด 

-สรุปผลทบทวนประเมินกิจกรรม 

-รายงานผลและนาํผลไปใชร้ะดบัต่อไป 

 

พฤษภาคม �� – มีนาคม �� 

 

พฤษภาคม �� – มีนาคม �� 

 

พฤษภาคม �� – มีนาคม �� 

พฤษภาคม �� – มีนาคม �� 

 

มีนาคม �� 

นางบุญญาพร เยาวยงั 

 

นางสาวกุลธิดา  ซงัธาดา

นางบุญญาพร เยาวยงั 

 

นางขวญัเมือง  พิกลุเงิน 

นางขวญัเมือง  พิกลุเงิน 

 

นางบุญญาพร เยาวยงั 

 

5. งบประมาณที�ใช้แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนค่าพฒัาการเรียน จาํนวน  - บาท อุดหนุนรายการค่าแบบเรียน 15,000.- บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม 
ตอบ

แทน 
ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมปรับปรุงระบบการใหบ้ริการห้องสมุด 

   -ค่าวสัดุใชใ้นการจดักิจกรรม 

   

10,000.- 

 

10,000.- 

  

10,000.- 

 รวม   10,000.- 10,000.-  10,000.- 

2 กิจกรรมส่งเสริมการใชบ้ริการหอ้งสมุดและแหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

   -ค่าวสัดุใชใ้นการจดักิจกรรม 

   

 

2000.- 

 

 

2000.- 

 

 

****** 

 

 

2,000.- 

 รวม   2000.- 2000.- ****** 2,000.- 

3 กิจกรรมตามหายอดนกัอ่าน 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรมความรู้สู่ห้องเรียน 

  

 

 

1,000.- 

 

1,000.- 

  

1,000.- 

 รวม   1000.- 1000.-  1,000 - 

4 กิจกรรมพฒันาห้องสมุดและส่งเสริมการคน้ควา้

ความรู้จากห้องสมุด 

-ค่าวสัดุใชใ้นการจดักิจกรรม 

   

 

2000.- 

 

 

2000.- 

 

 
 

 

 

2000.- 



 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-จาํนวนนกัเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรม 

 -จาํนวนครั� งที�มีการจดักิจกรรม 

-จาํนวนวสัดุที�ใชใ้นการดาํเนินงาน 

 ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะดา้นการอ่านการคน้ควา้ สามารถพฒันา 

การเรียนรู้เพิ�มขึ�น ร้อยละ 20 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ตอบแบบประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสงัเกต 

-แบบประเมิน 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� ห้องสมุดไดรั้บปรับปรุงให้มีระบบบริการที�ดียิ�งขึ�น 

7.� ห้องสมุดมีวสัดุอุปกรณ์ ตาํราในการคน้ควา้และครุภณัฑใ์ชใ้นการดาํเนินงาน 

7.3 เพื�อพฒันาแหล่งเรียนรู้เสริมอื�นๆให้มีคุณภาพมากขึ�น 

 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

                (นางขวญัเมือง  พิกลุเงิน) 

      

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

                  (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                   (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

  

                ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                                (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

       โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

13.โครงการ  ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที�สอง 

สนองนโยบายของ สพฐ.การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 



สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(1)ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื�อสารและการคิดคาํนวณ 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางสาววริษฐา  กมลเนตร 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

จากการที�ประเทศไทยเขา้สู่ยคุ Thailand 4.0 จึงมีความจาํเป็นตอ้งเตรียมตวัเพื�อรองรับการเปลี�ยนแปลงในดา้นต่าง 

ๆ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคม และตวัแปรสาํคญัที�จะทาํใหก้ารเตรียมความพร้อมดงักล่าวไดดี้ที�สุด คือ การเตรียมคน

ให้มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะดา้นต่าง ๆ สื�อกลางที�จะทาํให้คนไทยให้เกิดความพร้อม นั�นคือ ภาษาต่างประเทศที�

เป็นสากล คือ ภาษาองักฤษ ซึ�งมีความจาํเป็นที�ตอ้งเตรียมใหเ้ยาวชนคนในชาติ ทกัษะที�สาํคญัของภาษาองักฤษที�ตอ้งเตรียม

ให้นกัเรียน นั�นคือ ทกัษะดา้นการสื�อสาร โดยเฉพาะการเรียนรู้จากเจา้ของภาษา ซึ�งเป็นชาวต่างชาติจริง ๆ และการจดั

สภาพแวดลอ้มให้มีเครื�องมือที�ทนัสมยัซึ�งเป็นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ของนกัเรียนที�จะส่งเสริมใหน้กัเรียนอยากที�จะเรียนรู้

ภาษาองักฤษมากยิ�งขึ�น ส่งผลใหพ้ฒันาการดา้นการสื�อสารภาษาองักฤษของนกัเรียนไดร้วดเร็วมากยิ�งขึ�น ตลอดจน

ผูป้กครอง และชุมชนเกิดความพงึพอใจจากศกัยภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

�.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื�อให้นกัเรียนมีทกัษะในดา้นการสื�อสารภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง  

2.2 เพื�อส่งเสริมให้บุคลากรครูพฒันาการสอนภาษาองักฤษมากขึ�น  

2.3 เพื�อสร้างความมั�นใจ และความเชื�อมั�นต่อผูป้กครองและชุมชนในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

2.4 เพื�อให้นกัเรียนใชภ้าษาองักฤษสื�อสารในชีวิตประจาํวนั และเป็นพื�นฐานในการศึกษาต่อ 

 2.5 เพื�อให้สอดรับกบัการเขา้สู่สากล 

  3. เป้าหมาย  

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  1.นกัเรียนสามารถสื�อสารโดยใชภ้าษาองักฤษองักฤษไดสู้งขึ�นร้อยละ 40 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

  �.นกัเรียนสามารถสื�อสารภาษาองักฤษไดค้ล่องขึ�น 

  �.นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเต็มศกัยภาพ  ความสามารถ  ความสนใจ  และความถนดั ดา้นการเรียนรู้ 

 

 

 

 



�  วิธีดําเนินการ/ขั�นตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

- วางแผนการดาํเนินกิจกรรม 

-ดาํเนินกิจกรรม 

       - .กิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษใน     

     ชีวิตประจาํวนั 

         -กิจกรรม English camp 

-สรุปผลประเมินกิจกรรม 

-นาํผลไปใชร้ะดบัต่อไป 

 

 

พฤษภาคม �� – มีนาคม �� 

 

กุมภาพนัธ์ 63 

 

 

นางสาวนิภา รักชา้ง 

 

นางสาววริษฐา  กมลเนตร 

 นางสาวนิภา รักชา้ง 

�.  งบประมาณ     เงินงบประมาณจากค่าพฒันาการเรียน           จาํนวน 8,000.- บาท 

  รายละเอียดในการใชง้บประมาณ 

กิจกรรม งบดาํเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ รวม 

1. 1.กิจกรรมส่งเสริมการใชภ้าษาองักฤษใน     

     ชีวิตประจาํวนั 

- ค่าใชส้อยกิจกรรม 

 -ค่าวสัดุดาํเนินงาน 

    

 

 

1,000.- 

 

 

 

1,000.- 

รวม   1,000.- 1,000.- 

2. กิจกรรม English camp 

- ค่าใชส้อยกิจกรรม 

 -ค่าวสัดุดาํเนินงาน 

  

1,000.- 

 

 

6,000 

 

1,000.- 

6,000 

  1,000.- 6,000 7,000 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

6.  วธิีประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

-ร้อยละของนกัเรียนที�เขา้ร่วมกิจกรรม 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

 

-ตอบแบบประเมิน 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

 

-แบบประเมิน 

ผลลพัธ ์

นกัเรียนไดรั้บการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษมีทกัษะดา้นการใช้

ภาษาดีขึ�นขึ�นร้อยละ 50 



7.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นกัเรียนมีทกัษะในดา้นการสื�อสารภาษาองักฤษเป็นภาษาที�สอง  

7.2 บุคลากรครูพฒันาการสอนภาษาองักฤษมากขึ�น  

7.3 โรงเรียนสร้างความมั�นใจ และความเชื�อมั�นต่อผูป้กครองและชุมชนในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  

7.4 นกัเรียนใชภ้าษาองักฤษสื�อสารในชีวิตประจาํวนั และเป็นพื�นฐานในการศึกษาต่อ 

7.5 โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาใหส้อดรับกบัการเขา้สู่สากลในอนาคตได ้

  

                                               ลงชื�อ   ......................................................... ผูเ้สนอโครงการ 

                                                               (นางสาววริษฐา  กมลเนตร) 

 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

                  (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                   (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

  

                ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                                (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

             โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

นโยบายของ สพฐ.ด้านที� 2 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(6) มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติทีด่ีตองานอาชีพ 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม  นางจรัสศรี  ซงัธาดา  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�.หลักการและเหตุผล 

 ดว้ยการจดัการเรียนการสอนในปีการศึกษา ��61 ที�ผา่นมา พบวา่กลุ่มสาระการงานอาชีพสามารถส่งเสริม 

สนบัสนุนให้นกัเรียนมีความรู้ ความสามารถในการทาํงาน รักในอาชีพสุจริต มีทกัษะและรักในการทาํงาน สามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอื้�นได ้แต่กระนั�นกลุ่มสาระก็ยงัตอ้งการพฒันานกัเรียนและส่งเสริมศกัยภาพของนกัเรียนให้สูงขึ�นเป็นไปตามพนัธ

กิจของโรงเรียน  

ดงันั�นกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยจึีงจดัทาํโครงการพฒันาการจัดการเรียนการสอนสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยขีึ �นเพื�อ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ให้มปีระสิทธิภาพและมี ให้ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนวิชาการ

งานอาชีพและเทคโนโลยีให้ดียิ�งขึ�น โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ที�จาํเป็นในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ดียิ�งขึ�น 

�.� เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพให้สูงขึ�น 

�.� เพื�อพฒันาเพิ�มพูนศกัยภาพของนกัเรียนดา้นอาชีพตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนดัโดยใชสื้�อ 

และอุปกรณ์ที�ทนัสมยัมากขึ�น 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.นกัเรียนร้อยละ100 ไดรั้บการพฒันา ให้รักในอาชีพสุจริต มีทกัษะและรักในการทาํงานทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 �.นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียน  กลุ่มสาระการงานอาชีพสูงขึ�น 

�. มีทกัษะและรักในการทาํงานทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้

 �.นกัเรียนไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ  มีช่องทางในการประกอบอาชีพมากขึ�น 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลําดับ

ที� 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

 

3 

4 

- วางแผนการดาํเนินกิจกรรม 

-ดาํเนินกิจกรรม 

       - กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ 

         -กิจกรรมผลิตสื�อการสอน 

        -กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนสาระการงานอาชีพ 

        -กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื�อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

       -กิจกรรมการจดันิทรรศการนาํเสนอผลงานของกลุ่มสาระ 

-สรุปผลประเมินกิจกรรม 

-นาํผลไปใชร้ะดบัต่อไป 

 

 

พ.ค. 62 –มี.ค. 63 

สิงหาคม 62 

พ.ค. 62 –มี.ค. 63 

 

 

มี.ค. 63 

 

 

ครูจรัสศรี  ซงัธาดา 

 

ครูอิศรา  นุรักษ ์

5. งบประมาณที�ใช้ 

 1.แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว จาํนวน   10,000 บาท 

 2.กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื�อการมีรายไดร้ะหวา่งเรียน  จาํนวน   70,000.-บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

ที� กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนวชิาการงานอาชีพ 

   -ค่าวสัดุฝึกในการเรียนสอนในรายวิชาต่างๆ 

  5,000 5,000  5,000 

 รวม   5,000 5,000  5,000 

2 กิจกรรมผลิตสื�อการสอน 

  -ค่าวสัดุฝึกทาํสื�อการสอน 

  1,000 1,000 1,000 1,000 

 รวม   1,000 1,000 1,000 1,000 

3 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้และห้องเรียนสาระการ

งานอาชีพ 

-ค่าวสัดุในกิจกรรม 

  2,000 2,000 2,000 2,000 

 รวม   2,000 2,000 2,000 2,000 

 

 

 

 

 



ที� กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

4 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระเพื�อการมีรายไดร้ะหวา่ง

เรียน 

-ค่าวสัดุฝึกต่างๆ 

  70,000 70,000 70,000 70,000 

 

 รวม   70,000 70,000 70,000 70,000 

5 กิจกรรมปรับปรุงห้องของกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

-ค่าวสัดุทาํกิจกรรม 

  1,000 1,000 1,000 1,000 

 รวม   1,000 1,000 1,000 1,000 

6 กิจกรรมการจดันิทรรศการนาํเสนอผลงานของกลุ่ม

สาระการงานอาชีพ 

-ค่าวสัดุฝึกต่างๆ 

   

 

1,000 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

 รวม   1,000 1,000 1,000 1,000 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-ร้อยละของผลการเรียนของนกัเรียน.ในระดบั 3ขึ�นไป 

-ร้อยละของเสื�อการสอนที�เพิ�มขึ�น 

-ร้อยละของนกัเรียนที�มีรายไดร้ะหวา่งเรียน 

ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนไดรั้บการฝึกทกัษะดา้นอาชีพแบบรอบดา้นมีงานเชิงประจกัษผ์ลสัมฤทธิ�

ทางการเรียนดีและมีแนวทางในการประกอบอาชีพเพิ�มขึ�นร้อยละ �� 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

 

-ตอบแบบ

ประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสงัเกต 

 

-แบบประเมิน 

 

 

 

 

�. ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

7.� นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ที�จาํเป็นในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ใหดี้ยิ�งขึ�น 

7.�.ระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพให้สูงขึ�น 

7.� สามารถพฒันาเพิ�มพูนศกัยภาพของนกัเรียนดา้นอาชีพตามความสามารถ  ความสนใจ  ความถนดัโดยใชสื้�อ 

และอุปกรณ์ที�ทนัสมยัมากขึ�น นาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพไดใ้นอนาคต 

 

 



 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

                  (นางจรัสศรี  ซงัธาดา  ) 

 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

        (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

หัวหนา้งานแผนงาน 

 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

                 

               ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                             (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.โครงการ  พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา  

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที� 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางจินดา แขวงรถ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

หลกัสูตรสถานศึกษาเป็นแบบแผน แนวทางหรือขอ้กาํหนดของการจดัการศึกษา ที�จะพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ มี

ความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพฒันาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั�นของมวลประสบการณ์ที�

ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้สะสม ซึ�งจะช่วยให้ผูเ้รียนนาํความรู้ไปสู่การปฏิบตัิไดป้ระสบการณ์สําเร็จในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกั

ตนเอง มีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุข ตามที�กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใชห้ลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซึ�งเป็นหลกัสูตรแกนกลางให้สถานศึกษานาํไปจดัทาํสาระ ใหส้อดคลอ้ง

กบัสภาพความตอ้งการของทอ้งถิ�นและของผูเ้รียน หลงัจากที�ได้มีการนําหลกัสูตรไปใช้ระยะหนึ� งแลว้ จาํเป็นตอ้งมีการ

ปรับปรุงพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ที�เกิดขึ�นอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิ�งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ทักษะการเรียนรู้ที�จาํเป็นของผูเ้รียนในศตวรรษที� 21 เพื�อให้ผูเ้รียนรู้เท่าทันการเปลี�ยนแปลง

และเขา้ถึงความรู้เทคโนโลยีที�ทันสมยัและเหมาะสม การพฒันาหลักสูตร เป็นกระบวนการที�ตอ้งอาศยัการทาํงานอย่าง

ต่อเนื�องและตอ้งคาํนึงถึงการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นตามกาลเวลา จะกระทาํทุกครั� งเมื�อสังคมมีสิ�งหนึ�งสิ�งใดเปลี�ยนแปลงไป 

โดยเฉพาะสิ�งที�เปลี�ยนแปลงไปนั�นจะทาํให้ผูเ้รียนไดเ้พิ�มพูนประสบการณ์ขึ�นมาใหม่ และพร้อมที�จะนาํประสบการณ์และ

ความรู้ที�เกิดขึ�นมานั�น ไปพฒันาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ�งขึ�น โรงเรียนตระหนักถึงความสําคญัดงักล่าว จึงจดัทาํ

โครงการ ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร เพื�อดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปรับปรุงหรือเปลี�ยนแปลงหลกัสูตรที�ใชอ้ยูเ่ดิมให้มีความ

เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวะการเปลี�ยนแปลงทางสภาพสังคมวฒันธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองภายใน

ทอ้งถิ�นและภายในประเทศ โดยนอ้มนาํพระบรมราโชบายในการจดัการศึกษา มาเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน 

�.  วัตถุประสงค์ 

2.1 ใหค้รูผูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรและสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 2.2 โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�นและเทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล 

  

 

 



 3. เป้าหมาย  

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรและสามารถ จดัทาํ

หลกัสูตรของ 

2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�นและ

เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล มีหลกัสูตรวิชาชีพในโรงเรียน 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

�.ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตรและสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพระดบัดีเยี�ยม 

�.สถานศึกษามีหลกัสูตรสถานศึกษา มีหลกัสูตรวิชาชีพใชอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�นและ

เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากลในระดบัดีเยี�ยม  

�  วิธีดําเนินการ/ขั�นตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

- วางแผนการดาํเนินกิจกรรม 

-ดาํเนินกิจกรรม 

       - กิจกรรมตรวจสอบ ทบทวน หลกัสูตร

สถานศึกษา 

         -กิจกรรมจดัทาํหลกัสูตรวิชาชีพ 

        -กิจกรรมประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษา 

-สรุปผลประเมินกิจกรรม 

-นาํผลไปใชร้ะดบัต่อไป 

พฤษภาคม 62 

 

 

 

มีนาคม 63 

นางจินดา แขวงรถ และคณะ 

 

 

นางจรัสศรี ซงัธาดา และคณะ 

 

 

5.  งบประมาณ     เงินงบประมาณ           จาํนวน 3,000.- บาท 

รายละเอียดในการใชง้บประมาณ 

รายละเอียดในการใชง้บประมาณ งบดาํเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ รวม 

1. ตรวจสอบ ทบทวน หลกัสูตรสถานศึกษา     

   1.1  ค่าวสัดุดาํเนินงาน   1,000.- 1,000.- 

รวม   1,000.- 1,000.- 

2. จดัทาํหลกัสูตรวิชาชีพ     

   2.1 ค่าใชส้อยกิจกรรม   500.- 500.- 500.- 

   2.2 ค่าวสัดุดาํเนินงาน  500.- 500.- 500.- 

รวม  1,000.- 1,000.- 1,000.- 



�. ประเมินผลหลกัสูตรสถานศึกษา     

   -ค่าวสัดุดาํเนินงาน   500.- 500.- 

รวม   500.- 500.- 

�. สรุปและรายงานผล     

   - ค่าวสัดุดาํเนินงาน   500.- 500.- 

รวม   500.- 500.- 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

6. การวัดและประเมิน       

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

-ร้อยของผลการประเมินหลกัสูตรที�ไดรั้บการพฒันาและ

นาํมาใชใ้นสถานศึกษา 
-สอบถาม 

-สังเกต 

 

-ตอบแบบประเมิน 

 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

 

-แบบประเมิน 

ผลลพัธ ์

       มีห ลักสูตรสถาน ศึกษ าของโรงเรียน ที� มีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงในปัจจุบัน 

ตลอดจนความต้องการของท้องถิ�นสามารถพฒันาการ

เรียนรู้ของนกัเรียนไดดี้ยิ�งขึ�น 

 

 

7.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ครูผูส้อนมีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตรและสามารถนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 7.2 โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษาที�เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�นและเทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



   ลงชื�อ   ......................................................... ผูเ้สนอโครงการ 

                 (นางจินดา แขวงรถ) 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

         (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

   หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                        (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16.โครงการ  พฒันาและยกระดบัผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที� 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(5) ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ นางจินดา แขวงรถ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

การยกระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนเป็นภารกิจสาํคญัของสถานศึกษา ซึ�งคุณภาพการศึกษาเป็นเป้าหมาย สาํคญั

ของการจดัการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพฒันาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา เพื�อให้ผูเ้รียน ไดรั้บการ

ส่งเสริมให้มีศกัยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทดัเทียมกบันานาชาติอีก เป็นการยกระดบั คุณภาพผูเ้รียนใหเ้ต็มศกัยภาพ 

และพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตาม หลกัสูตรและส่งเสริมความสามารถดา้นเทคโนโลยีเพื�อเป็น

เครื�องมือในการเรียนรู้ โดยกาํหนดตวัชี�วดัความสาํเร็จให ้สถานศึกษายกระดบัคุณภาพผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนในวิชาหลกั 

นกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� � และชั�นมธัยมศึกษาปีที� � จากการทดสอบระดบัชาติ(O–NET) เพิ�มขึ�นไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ � 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมจึงไดส้นองนโยบายดงักล่าว ดว้ยการจดัทาํโครงการยกระดบัผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนและ เพิ�ม

ผลสอบระดบัประเทศ (O–NET) ขึ�น ซึ�งผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและผลการสอบ O–NET ในปีการศึกษา ���� ที�ผา่นมานั�น 

นกัเรียนในระดบัชั�นมธัยมศึกษาปีที� � และชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมมีผลการสอบ O– NET ทุก

รายวิชาตํ�ากวา่ระดบัประเทศ ดงันั�นกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงจดัโครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ�  ทางการเรียน และเพิ�มผลการ

สอบระดบัประเทศ (O–NET) สาํหรับนกัเรียนชั�นมธัยมศึกษาปีที� ๓ และนกัเรียนชั�น มธัยมศึกษาปีที� ๖ ขึ�น เพื�อยกระดบั

ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนและเพื�อเพิ�มผลการสอบระดบัประเทศ (O–NET) โดยมี เป้าหมายโครงการมีผลการสอบ O–NET 

เพิ�มขึ�นร้อยละ � 

�.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื�อยกระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนทั�ง �กลุ่มสาระของโรงเรียนให้สูงขึ�นร้อยละ �  

�.�  เพื�อเพิ�มผลการทดสอบระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET) 

 3. เป้าหมาย  

 3.1 เชิงปริมาณ 

     �.  ผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนทั�ง � กลุ่มสาระ เพิ�มขึ�นร้อยละ �  

     2.  ผลการสอบ O-NET สูงขึ�นจากปีที�ผา่นมาร้อยละ � 

 



3.2 เชิงคุณภาพ  

     ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนและผลการทดสอบระดบัชาติข ั�นพื�นฐาน (O-NET) สูงขึ�นเมื�อเปรียบเทียบ 

    กบัปีที�ผา่นมา 

�  วิธีดําเนินการ/ขั�นตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

- วางแผนการดาํเนินกิจกรรม 

-ดาํเนินกิจกรรม 

       - กิจกรรม ติวโอเน็ต 

       -กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

       -กิจกรรมClearing zero 

       -กิจกรรมเรียนดีมีรางวลั     

-ทบทวน สรุปผลประเมินกิจกรรม 

-นาํผลไปใชร้ะดบัต่อไป 

 

 

พฤศจิกายน ���� 

ธนัวาคม ���� – 

กุมภาพนัธ์ ���� 

ตุลาคม  62,มีนาคม �� 

 

ครูกลุ่มสาระภาษาไทย , คณิตศาสตร์, 

วิทยาศาสตร์ , ภาษาองักฤษ และสังคม

ศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ครูทุกคน 

นางจินดา แขวงรถ 

 

�.  งบประมาณ    เงินงบประมาณ           จาํนวน 15,000.- บาท 

รายละเอียดในการใชง้บประมาณ 

รายละเอียดในการใชง้บประมาณ งบดาํเนินงาน 

ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ รวม 

1.กิจกรรมติวโอเน็ตนกัเรียนระดบัชั�นมธัยมศึกษาปี 

ที� �,6 

-ค่าใชส้อยดาํเนินกิจกรรม 

  

 

11,000.- 

  

 

11,000.- 

2.กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

   

1,000 

 

1,000 

3.กิจกรรม Cleaning Zero      

4.กิจกรรมเรียนดีมีรางวลั 

-ค่าวสัดุดาํเนินกิจกรรม 

  

 

 

3,000.- 

 

3,000.- 

รวม 
 15,000.-  15,000.- 

        ถวัจ่ายทุกรายการ 

 

 

 



6. วิธีประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต 

       ร้อยละของนกัเรียนไดรั้บการติว

โอเน็ตและเขา้รับการทดสอบโอเน็ต 
-สอบถาม 

-สังเกต 

 

-ตอบแบบประเมิน 

-แบบสอบถาม 

-แบบสังเกต 

 

-แบบประเมิน 

ผลลพัธ ์

นกัเรียนมีผลการสอบโอเน็ตสูงขึ�นกวา่ปี

การศึกษา ���� ร้อยละ � ทั�ง � กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

7.  ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ระดบัผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนของนกัเรียนทั�ง �กลุ่มสาระของโรงเรียนให้สูงขึ�นร้อยละ �  

7.�  ผลการทดสอบระดบัชาติขั�นพื�นฐาน (O-NET) เพิ�มขึ�นจากปีที�ผา่นมา 

 

      ลงชื�อ   ......................................................... ผูเ้สนอโครงการ 

                 (นางจินดา แขวงรถ) 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

         (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

   หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                           (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

           โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม 

 

 

    

 

 



17.โครงการ  พัฒนาส่งเสริมทักษะชีวิตผู้เรียน 

สนองนโยบายของ สพฐ.ข้อที� 1การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(4)สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม  นายศุภชยั ศิวประสิทธิ� กุล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

�.หลักการและเหตุผล 

 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญตัิการศึกษา 2542 ซึ�งกล่าวถึงหลกัการ การพฒันามนุษย ์ใหส้มบูรณ์

ทั�งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา โดยคาํนึงถึง ความสามารถของบุคคลนั�นๆ  เป็นสาํคญั และตอ้งพฒันาใหเ้ต็มตามศกัยภาพ

การจดักิจกรรมเพื�อพฒันาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเหล่านั�นเพื�อให้เกิดการพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ จึงเป็นเรื�องจาํเป็น 

ดงันั�นงานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนจึงจดัทาํโครงการพฒันาส่งเสริมทกัษะชีวิตผู้เรียนขึ�นเพื�อดาํเนินการ ส่งเสริม

ทกัษะกระบวนการดงักล่าวให้เกิดขึ�นแก่นกัเรียน ให้มีประสิทธิภาพและมีการพฒันาการเรียนรู้ดียิ�งขึ�น ซึ�งจะช่วยส่งเสริม

และพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อพฒันาส่งเสริมให้นกัเรียนมีทกัษะการใชชี้วิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

�.� เพื�อพฒันานกัเรียนเรียน มีพฒันาการดา้นการเรียนรู้สามารถศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 - นกัเรียนโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม ผา่นการประเมินสมรรถนะ สาํคญัตามหลกัสูตร ร้อยละ 90 

 -สถานศึกษาสามารถจดักิจกรรมส่งเสริมแก่ นกัเรียนใหไ้ดพ้ฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะชีวิตครบรอบดา้น 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -นกัเรียน มีสมรรถนะ สาํคญัตามหลกัสูตร เกิดความรู้ ความชาํนาญ มีพฒันาการที�ดีขึ�น ทั�งทางดา้น 

ร่างกายและจิตใจ  

 

 

 

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลําดับ

ที� 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

3 

4 

- วางแผนการดาํเนินกิจกรรม 

-ดาํเนินกิจกรรม 

       - กิจกรรมในเครื�องแบบและกิจกรรมชุมนุม 

         -กิจกรรมการสอนและแนะแนวการศึกษาต่อ 

        -กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.๑ และ ม.๔ 

        -กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.๓ และ ม.๖ 

-สรุปผลประเมินกิจกรรม 

-นาํผลไปใชร้ะดบัต่อไป 

 

 

พฤษภาคม  62 -มีนาคม �� 

พฤษภาคม  62 -มีนาคม �� 

พฤษภาคม  62 

กุภาพนัธ์ ��-มีนาคม �� 

 

 

นายศุภชยั ศิวประสิทธิ� กุล 

นางขวญัเมือง พิกุลเงิน 

นายศุภชยั ศิวประสิทธิ� กุล 

นางจรัสศรี ซงัธาดา 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั จาํนวน ��,500- บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ

มาณ 

 

รวม ตอบแทน ใช้

สอย 

วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมในเครื�องแบบและกิจกรรมชุมนุม 

- ค่าสถานที� 

- วสัดุ อุปกรณ์ 

 

20,000 

 

 

 

- 

17,500 

 

- 

 

- 

 

37,500 

 รวม - - - - - 37,500 

2 กิจกรรมแนะแนว 

- ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 
 
- 

 
- 

2,000 - - 2,000 

 รวม      
2,000 

3 กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 

- ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 

  
7,000 

   

 รวม      7,000 

4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 

- ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 

      

4,000 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

 

 

 



�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-ร้อยละของจาํนวนนกัเรียนที�ผา่นการประเมินการพฒันาโดยใชกิ้จกรรมเสริมทกัษะ 

 ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนที�ไดรั้บการพฒันามีทกัษะการใชชี้วิตดีขึ�น 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ตอบแบบ

ประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสงัเกต 

-แบบประเมิน 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� นกัเรียนมีทกัษะการใชชี้วิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

7.� นกัเรียน มีพฒันาการดา้นการเรียนรู้สามารถศึกษาต่อในระดบัที�สูงขึ�น 

       

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

               (นายศุภชยั ศิวประสิทธิ� กุล) 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

                    (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

 หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                    (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                               ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                           (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

          โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

18.โครงการ  ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบเรียนรวม 

นโยบายของ สพฐ.การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.2(4)สุขภาวะทางรางกายและลักษณะจิตสังคม 

ประเด็นพิจารณาที� (2(2))มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม  นางกลัยารัตน์  กรีไกรนุช 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

�.หลักการและเหตุผล 

 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปตามพระราชบญัญตัิการศึกษา 2542 ซึ�งกล่าวถึงหลกัการ การพฒันามนุษย ์ใหส้มบูรณ์

ทั�งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา สาํหรับบุคคลที�มีความบกพร่องก็เช่นเดียวกนั ตอ้งจดัให้ดว้ยรูปแบบที�เหมาะสม โดย

คาํนึงถึง ความสามารถของบุคคลนั�นๆ  เป็นสาํคญั และตอ้งพฒันาให้เต็มตามศกัยภาพตอ้งพฒันากิจกรรมเพื�อพฒันาและ

ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเหล่านั�นเพื�อให้เกิดการพฒันาไดเ้ต็มตามศกัยภาพ 

ดงันั�นงานจดัการเรียนร่วมจึงจดัทาํโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แบบเรียนรวมขึ�นเพื�อดาํเนินการ ส่งเสริม

ทกัษะกระบวนการดงักล่าวให้เกิดขึ�นแก่นกัเรียน เรียนร่วม ให้มีประสิทธิภาพและมีการพฒันาการเรียนรู้ดียิ�งขึ�น ซึ�งจะช่วย

ส่งเสริมและพฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อปรับปรุงระบบงานเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

�.� เพื�อพฒันานกัเรียนเรียนร่วมให้ มีพฒันาการเรียนรู้ไดต้ามพฒันาการอยา่งเป็นระบบ 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 - นกัเรียนพิเศษเรียนร่วม ผา่นการประเมินสมรรถนะ สาํคญัตามหลกัสูตร ร้อยละ 70 

- สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาให้นกัเรียนพิเศษเรียนร่วม ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล พฒันา

สติปัญญาไดร้้อยละ 60 

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

 -นกัเรียนพเิศษเรียนร่วม มีสมรรถนะ สาํคญัตามหลกัสูตร เกิดความรู้ ความชาํนาญ มีพฒันาการที�ดีขึ�น  

ทั�งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  

 



 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 

1 

2 

 

3 

4 

กิจกรรมพฒันาระบบการจดัการเรียนร่วม 

-ประชุมวางแผน 

-ดาํเนินกิจกรรม 

   กิจกรรมพฒันาระบบการจดัการเรียนร่วม 

-ตรวจสอบทบทวน 

-สรุปรายงานผล 

 

 

พฤษภาคม  62 -มีนาคม �� 

 

 

นางกลัยารัตน์  กรีไกรนุช 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั จาํนวน  2,000.-  - บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมพฒันาระบบการจดัการเรียนร่วม 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

- -  

2,000.- 

 

2,000.- 

-  

2,000.- 

 รวม - - 2,000.- 2,000.-  2,000.- 

 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-จาํนวนนกัเรียนพิเศษเรียนร่วมที�ไดรั้บการพฒันา 

-จาํนวนวสัดุที�ใชใ้นการดาํเนินงาน 

 ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนที�ไดรั้บการพฒันามีผลสมัฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�นร้อยละ �� 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ตอบแบบ

ประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสงัเกต 

-แบบประเมิน 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� ระบบงานเรียนร่วมให้มีประสิทธิภาพสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

7.� นกัเรียนเรียนร่วมให้ มีพฒันาการเรียนรู้ไดต้ามพฒันาการอยา่งเป็นระบบ 

       

 

 



 

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

                   (นางกลัยารัตน์  กรีไกรนุช) 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

         (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

   หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                       (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

   โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 .โครงการส่งเสริมการมทีักษะการสร้างนวตักรรมของผู้เรียน 

สนองนโยบายของ สพฐ.การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที� 1 ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ประเด็นพิจารณาที� 1.1(3)มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (  / ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม  นายอิศรา  นุรักษ ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลกัการและเหตุผล 

ในปัจจุบนัโลกเขา้สู่ยคุศตวรรษที� 21  และยคุการเรียนรู้ 4.0โลกและสังคมมีความเปลี�ยนแปลงในดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบของการเรียนรู้ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปมาก เพื�อให้การเรียนรู้เป็นไปตามยคุสมยัจึงตอ้งมีการ

พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้กา้วทนักบัการเปลี�ยนแปลงของโลก พฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นเทคโนโลยี ผสาน

ความรู้ในยคุเดิมกบัยคุปัจจุบนัใหเ้กิดความลงตวัมากที�สุด เพื�อรับมือกบัความเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�น กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยโีรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมจึงดาํเนินการจดัทาํ  โครงการส่งเสริมการมทีักษะการสร้าง

นวัตกรรมของผู้เรียน เพื�อใหน้กัเรียนเป็นผูที้�เรียนรู้ กา้วทนัความเปลี�ยนแปลง  ของสื�อต่างๆสังเคราะห์ความรู้ต่างๆที�อยู่

รอบตวัเพื�อดดัแปลงไปประยกุตใ์ชก้า้วทนัเทคโนโลยีอยา่งต่อเนื�อง 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อพฒันานกัเรียน ให้สามารถใชค้วามรู้ต่างๆรอบตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจโดยการใชสื้�อเทคโนโลยี ที�

ทนัสมยัอยา่งสร้างสรรค ์

�.� เพื�อพฒันานกัเรียนให้รู้จกัแสวงหาความรู้ สังเคราะห์ความรู้ เพื�อพฒันาการเรียนรู้กา้วทนัเทคโนโลย ี

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- นกัเรียนร้อยละ 60 สามารถ ใชค้วามรู้ต่างๆรอบตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจโดยการใชสื้�อเทคโนโลยี ที�ทนัสมยั

อยา่งสร้างสรรค ์

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

-นกัเรียน เป็นมีความสามารถในการใชสื้�อแสวงหาสื�อและความรู้ที�ทนัสมยัโดยการใชสื้�อเทคโนโลยี ที�ทนัสมยั

อยา่งสร้างสรรค ์

 

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ที� กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

3 

4 

-ประชุมวางแผน ชี�แจง 

-ดาํเนินกิจกรรม 

    -กิจกรรม 1 นวตักรรม 1 ห้องเรียน 

-สรุปรายงานผล 

-นาํไปใชใ้นโอกาสต่อไป 

 

 

พฤษภาคม  62 -มีนาคม �� 

 

 

นายอิศรา  นุรักษแ์ละครูทุก

คน 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั จาํนวน 2,000.-  - บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรม 1 นวตักรรม 1 ห้องเรียน 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

- -  

11,500. 

 

11,500. 

-  

11,500 

 รวม - -  11,500.  11,500 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-ร้อยละของนกัเรียนที�ผา่นการประเมินกิจกรรมในระดบัดี 

ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนที�ไดรั้บการพฒันาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�น

ร้อยละ �� 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ตอบแบบ

ประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสงัเกต 

-แบบประเมิน 

 

�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.�นกัเรียน สามารถใชค้วามรู้ต่างๆรอบตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจโดยการใชสื้�อเทคโนโลยี ที�ทนัสมยัอยา่ง

สร้างสรรค ์

7.� นกัเรียนใหรู้้จกัแสวงหาความรู้ สังเคราะห์ความรู้ เพื�อพฒันาการเรียนรู้กา้วทนัเทคโนโลย ี

 

 

 

 



 

 

       

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

                   (นายอิศรา  นุรักษ)์ 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

         (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

   หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                       (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 

 

 

 

 

 




