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1.  โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
  ข้อที่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้ สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง     
   สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา 

ข้อที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ข้อที ่4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้าทาง 
การศึกษา 
    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  

ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ข้อที ่4 ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                                                 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ 

  2) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
      ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6) มีความรู้ ทักษะพื นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

     
    ลักษณะกิจกรรม / โครงการ             ใหม่                ต่อเนื่อง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี 
    ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 2564 
    สถานทีด่ าเนินงาน  โรงเรียนเมืองเชลียง 
 

3. ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล  
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องการให้สถานศึกษาจัดการศึกษาโดย 
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส้าคัญที่สุด สถานศึกษาต้องมีกระบวนการ
จัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพตามความแตกต่าง 
ของแต่ละบุคคล นอกจากนี ในปัจจุบัน นักเรียนทุกคนและโดยเฉพาะในระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ยังต้อง 
มีการเตรียมความพร้อมส้าหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ใน 5 กลุ่มสาระวิชา และน้าผลการสอบดังกล่าวมาใช้ในการ
จบช่วงชั นและการเข้าศึกษาต่อ  โดยเฉพาะนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังต้องมีการเตรียมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาที่มีการแข่งขันกันสูงมาก ผู้ที่มีความพร้อมและการเตรียมตัวสอบที่ดีจึงจะมีโอกาสสอบผ่านเกณฑ์ในการ
คัดเลือก  การเตรียมตัวเตรียมความพร้อมส้าหรับการแข่งขันนั น ถือเป็นสิ่งส้าคัญท่ีผู้เรียนจะต้องตระหนัก ถือเป็นการสร้าง
โอกาสในความส้าเร็จทางการศึกษา และการเลือกอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั น 
สามารถพัฒนาได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการสอนเสริมโดยครูผู้สอนภายในโรงเรียน การจัดหาวิทยากรจากภายนอกมาจัดสอน
เสริมให้กับผู้เรียน หรือการน้าผู้เรียนไปศึกษานอกสถานที่ ทั งหลายเหล่านี  ถือเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อน้าไปสู่
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่ผู้เรียนทั งสิ น 
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  จากผลการด้าเนินงานปีการศึกษา  2563 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคลและมีผล
การทดสอบระดับชาติ O-NET ของบางกลุ่มสาระวิชาลดลง  

กลุ่มบริหารวิชาการ เห็นความส้าคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขึ นมาเพ่ือต้องการ
พัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ นตามความสามารถของแต่ละบุคคลและมีผลการทดสอบระดับชาติ 
O-NET ของแต่ละกลุ่มสาระวิชาที่สูงขึ น รวมทั งมีความพร้อมในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป  

4. วัตถุประสงค์  
4.1  เพื่อพัฒนานักเรียนทุกระดับชั น ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

      4.2 เพ่ือสอนเสริมเติมความรู้นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้มีผลสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระวิชาสูงขึ น 
      4.3 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนทุกคนใหม้ีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการสามารถแข่งขัน และสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับสูงได้มากขึ น 

5. เป้าหมาย  
 5.1 ด้านปริมาณ 
    5.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น คิดเป็นร้อยละ 90  
 5.2 ด้านคุณภาพ 
    5.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 
    5.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของตนเอง  
6. วิธีด าเนินการ  
    ประเภทงบ เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรม ไตรมาส 1 
(เม.ย.-มิ.ย. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย.2564) 

ไตรมาส 3 
(ต.ค.-ธ.ค.2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค.2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ     - นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี  

2.แต่งตั งคณะกรรมการ
ด้าเนินงาน     

- กลุ่มบริกหารวิชาการ
โรงเรียนเมืองเชลียง 

3.ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 20,000   
- นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี
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 ประเภทงบ เงินอุดหนุนรายหัว 

กิจกรรม ไตรมาส 1 
(เม.ย.-มิ.ย. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย.2564) 

ไตรมาส 3 
(ต.ค.-ธ.ค.2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค.2565) ผู้รับผิดชอบ 

4.ด้าเนินการตามแผนงาน 
   - จัดสอนเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับ
นักเรียนชั น ม.1- ม.6 
   - จดักิจกรรมสอนเสริมจาก
วิทยากรภายนอก ให้กับ
นักเรียน 
   - กิจกรรมสอนเสริมสัญจร
จากศิษย์เก่าโรงเรียน 
   - กิจกรรมการสอนเสริมเพ่ือ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

  60,000  

- นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี
- กลุ่มบริกหารวิชาการ
โรงเรียนเมืองเชลียง 

5. สรุปประเมินผลโครงการ     - นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี

รวม  20,000 60,000   

 7. ทรัพยากรที่ใช้  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

ราคารวม 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
 ค่าจ้างวิทยากร  1 15,000 15,000 -  
 ค่าจ้างเหมารถ 1 10,000 10,000 -  
 เอกสารส้าหรับการสอนเสริม 1 20,000 20,000 -  
 ค่าอาหาร  1 10,000 10,000 -  
 ร่วมกิจกรรม Open Home 1 10,000 10,000 -  
 จัดซื อโปรเจคเตอร์  1 15,000 15,000 -  

รวมทั้งสิ้น 80,000 -  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ 20,000 5,000 - - 25,000 
ค่าใช้สอย 40,000 15,000 - - 35,000 
ค่าครุภัณฑ์ - - -  - 

รวมเป็นเงิน 60,000 20,000 - - 80,000 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

     - มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
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10. การติดตามประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.นักเรียนทุกระดับชั น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

ตรวจสอบเอกสาร ปพ.5 

2. นักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้
มีผลสอบ O-NET ทุกกลุ่มสาระวิชาสูงขึ น 

ตรวจสอบเอกสาร ผลการสอบ 

3. นักเรียนทุกคนที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการสามารถแข่งขัน และสอบ
เข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้มากขึ น 

ตรวจสอบเอกสาร รายละเอียดการเข้าศึกษา 

11. ประโยชน์ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     11.1  นักเรียนทุกชั นเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 
     11.2  นักเรียนทุกคนเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง 
     11.3  นักเรียนทุกคนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

 
 
 

            ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี) 

ต้าแหน่ง ครู 
   
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ                    ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ  
           (นางเจียม  ระวังภัย)                  (นายสุวิทย์  ดวงทอง) 
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เสนออนุมัติ           ลงชื่อ...............................................ผู้ เห็นชอบเสนออนุมัติ     
        (นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร)              (นายธีราวุธ  จูเปีย )          
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ                 รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

 (    )  อนุมัติ  (    )  ไม่อนุมัติ 
   (    )  อ่ืน ๆ ............................................................. 

 
ลงชื่อ............................................... 

      (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
                             ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง              

……………  / ………….. /.......... 
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1. โครงการพัฒนาระบบงานวัดผล 
    กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที ่4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ 
   ข้อที ่6 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  

ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ข้อที ่3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
      ข้อที ่6 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  

ข้อที ่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      ข้อที ่ 3 การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ข้อที ่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
      ประเด็นพิจารณาที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ประเด็นพิจารณาที ่1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
      ประเด็นพิจารณาที ่2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
      ประเด็นพิจารณาที ่2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
      ประเด็นพิจารณาที ่3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    ลักษณะกิจกรรม/โครงการ  (    ) ใหม่ () ต่อเนื่อง   
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวศรัณยา  กลีบธง และ นางสาวประนอม จะปิน 
    ระยะเวลาด าเนินงาน  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
    สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนเมืองเชลียง 
3. ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาของชาติต้องด้าเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550  และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ตลอดจนกลยุทธ์ด้าน 
การพัฒนาการศึกษาของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.) ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
โดยสถานศึกษาต้องวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ดังนั น กระบวนการวางแผนพัฒนาโรงเรียน ต้องมีการ 
วางแผนการบริหารจัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน เช่น การบริหารจัดการด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ  ด้านครูและ
บุคลากร ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละด้านที่กล่าวมานับเป็นหัวใจของการบริหารจัด
การศึกษาที่จะท้าให้โรงเรียนประสบความส้าเร็จในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เป็นที่
ยอมรับของชุมชน สังคมและผู้ปกครอง  
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 จากผลการด้าเนินงานปีการศึกษา 2563 งานวัดผล พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ 
ไม่น่าพึงพอใจ และครูบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องตามระเบียบ  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานวัดผล จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาระบบงานวัดผล เพ่ือด้าเนินการพัฒนาคุณภาพ 
ของผู้เรียน บริหารจัดการให้มีการวัดและประเมินผลที่ถูกต้องตามระเบียบเป็นไปตามนโยบาย และส่งเสริม 
ให้โรงเรียนมีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพมากยิ่งขึ น 
4. วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ น 
           4.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
           4.3 เพ่ือพัฒนากระบวนการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องตามระเบียบ 
5. เป้าหมาย 
 5.1 ด้านปริมาณ 
  5.1.1 นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 30  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นไป 
  5.1.2 นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 30 มีผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ นไป 
  5.1.3 ครูร้อยละ 100 มีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องตามระเบียบ  
 5.2 ด้านคุณภาพ 
  5.2.1 นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
  5.2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                     5.2.3 ครูเกิดความรู้ความเข้าใจในการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องตามระเบียบ 
6. วิธีด าเนินการ  
    ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว 

กิจกรรม ไตรมาส 1 
  (เม.ย.-มิ.ย. 2564) 

ไตรมาส 2 
 (ก.ค.-ก.ย. 2564) 

ไตรมาส 3 
 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค. 2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การก ากับ 
ดูแล และติดตามนักเรียน
ด้านผลการเรียน 
    1.1 การก้ากับ ดูแล 
และติดตามนักเรียน 
ในด้านผลการเรียน   

3,960 3,390 3,490 3,700 นางสาวศรัณยา กลีบธง  
และคณะครู 
งานวัดผล ประเมินผล 
 

1.2 การบริการ 
ผลการเรียนแก่นักเรียน
และผู้ปกครอง 

     

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครู
ด้านการวัดผลประเมินผล 

2.1 ประชุม อบรมครู 
ด้านการวัดผล และการใช้ 
โปรแกรมในการวัดผล 

5,200 1,950 700 2,700 นางสาวประนอมจะปิน  
และคณะครู 
งานวัดผล ประเมินผล 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 
(เม.ย.-มิ.ย. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย. 2564) 

ไตรมาส 3 
(ต.ค.-ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค. 2564) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานวัดผล 
   2.1 พัฒนาระบบงาน
วัดผล 
   2.2 จัดท้าข้อมูล
โปรแกรม SGS  
และ Bookmark 

4,330 4,800 3,830 1,950 นางสาวศรัณยา 
กลีบธง  
และคณะครู 
งานวัดผล 
ประเมินผล 

ประเมิน/สรุป/รายงานผล     นางสาวศรัณยา 
กลีบธง 

รวม 13,490 10,140 8,020 8,350  
 
7. ทรัพยากรที่ใช้  

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา ราคารวม หมายเหตุ 
  (หน่วย) (หน่วย) บาท สต.  

กิจกรรมที่ 1 การก ากับ ดูแล และติดตาม
นักเรียนด้านผลการเรียน 

     

1 ตลับหมึกสีด้า hp Laser 4 ตลับ 2,700 10,800 -  
2 หมึกเติม Ink jet สีน้าเงิน แดง เหลือง  6 ขวด 290 1,740 -  
3 หมึกเติมสีด้า Ink jet 2 ขวด 310 620 -  
4 กระดาษปกสี 10 ห่อ 60 600 -  
5 ซองจดหมาย 300 ซอง 1 300 -  
6 โพสต์-อิท 6 แพ็ค 80 480 -  

รวมกิจกรรมที่ 1 14,540 -  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านการวัดผลประเมินผล       

1 ตลับหมึกสีด้า hp Laser 1 ตลับ 2,700 2,700 -  
2 แผ่นซีดี 1 กล่อง 260 260 -  
3 แผ่นดีวีดี 1 กล่อง 260 260 -  
4 จัดท้าระเบียบการวัดผล 130 40 5,200 -  
5 ปากกาเขียนแผ่นซีดี, ดีวีดี 4 45 180 -  
6 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง 15 แฟ้ม 130 1,950 -  

รวมกิจกรรมที่ 2 10,550 -  
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ที ่ รายการ จ านวน ราคา ราคารวม หมายเหตุ 
  (หน่วย) (หน่วย) บาท สต.  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงระบบงานวัดผล      
1 ปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3 รายการ 1000 2,400 -  
2 แฟ้ม  15 130 1,950 -  
3 เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 4,800 4,800 -  
4 เม้าท์ 1 อัน 220 220 -  
5 อะแดปเตอร์ 1 ชุด 700 700 -  
6 คีย์บอร์ด 1 อัน 350 350 -  
7 ถ่านอัลคาไลน์ 2 แพ็ค  130 260 -  
8 โปรแกรมป้องกันไวรัส 1 แผ่น 1,430 1,430 -  
9 แบตเตอรี่โน๊คบุ๊ค 1 ชุด 2,200 2,200 -  
10 กระดาษปกสี 10 ห่อ 60 600 -  

รวมกิจกรรมที่ 3 14,910 -  
รวมทั้งสิ้น 40,000 -  

 

8. งบประมาณ  

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ 27,600    27,600 
ค่าใช้สอย 7,600    7,600 
ค่าครุภัณฑ์ 4,800    4,800 

รวมเป็นเงิน 40,000    40,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 
10. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นอย่างน้อย 
ร้อยละ 30   

1. ผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน 

1. แบบบันทึกผล 
การเรียนประจ้ารายวิชา 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ นไปอย่าง
น้อยร้อยละ 30   

2. ผลการประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน 

2. แบบบันทึกผล 
การเรียนประจ้ารายวิชา 

3. ครูมีกระบวนการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้อง
ตามระเบียบร้อยละ 100 

2. การนิเทศโดยฝ่ายบริหาร
และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

5. แบบบันทึกการนิเทศ 
การสอน 
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11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     11.1 นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 30  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ นไป 
     11.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     11.3 ครูมกีระบวนการวัดผลประเมินผลที่ถูกต้องตามระเบียบ 
 

 
ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                 (นางสาวศรัณยา  กลีบธง)  
                                                      หัวหน้างานวดัผล     
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบ                ลงชื่อ..........................................ผู้เสนออนุมัติ 
          (นางเจียม  ระวังภัย)         (นายสุวิทย์  ดวงทอง) 
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                      รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนออนุมัติ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบ 
         (นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร)                                    (นายธีราวุธ  จูเปีย) 
หวัหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ               รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

  (    )  อนุมัติ  (    )  ไม่อนุมัติ 
                                            (    )  อ่ืน ๆ .............................................................    
 

ลงชื่อ............................................................... 
                                                      (นายประกอบ  พงศ์พันธ์)   
                                                 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง           
                                                             ................ / .................. / ……………                       
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1.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

     กลุ่มบริหารวิชาการ 

2. รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
  ข้อที ่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่  21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  
  ข้อที ่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  
  ข้อที ่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   
  มาตรฐานที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                   1)  ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ 

                                                       ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั น 
         2)  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน  

                                                       ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

         1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด โดยไม่ขัดกับ 
                                                       กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
                       2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
                       3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
          มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
  ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไป                                              
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    ลักษณะกิจกรรม/โครงการ  (  ) ต่อเนื่อง  (    ) ใหม่ 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชมัยพร   วงศ์จันทรมณี  
    ระยะเวลาด าเนินงาน  เมษายน  2564 – มีนาคม  2565 
    สถานทีด่ าเนินงาน   โรงเรียนเมืองเชลียง         
 
3.  ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ลดความเหลื่อมล ้าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ การ
พัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เป็นหลักส้าคัญข้อหนึ่งที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม  เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการด้ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะ       ในการ
แสวงหาความรู้ ผู้เรียนต้องสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม ภูมิใจความ
เป็นไทย ทั งในท้องถิ่นและประเทศชาติ ภาษาไทยเป็นภาษาของชาติที่ใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสาร              เป็นเครื่องมือ
ในการแสดงหาความรู้  เป็นพื นฐานในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ นักเรียนจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ         และ  มีทักษะการ
ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องทั งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
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 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เป็นการเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียน    ตาม
ศักยภาพ เพ่ือเรียนรู้บุคคลส้าคัญของไทยและสามารถพัฒนางานภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้         ใน
ท้องถิ่นทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียน  การรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทั งส่งเสริมและตอบสนองความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษและ
ความถนดัของผู้เรียน ผ่านงานเขียนซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย          ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสื่อความ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการเขียนที่ดี สามารถน้า ไปใช้
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ 
          จากผลการด้าเนินงานในปีการศึกษา  2563  พบว่า  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ผู้เรียนมีสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบแบบ องค์รวม  
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดี มีจินตนาการและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ไม่ยุ่งเก่ียวกับสิ่งเสพติด 

 ดังนั นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเมืองเชลียงมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
การเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2567 
 
4.  วัตถุประสงค์ 
     4.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย 
     4.2  เพ่ือฝึกนักเรียนให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม 
     4.3  เพ่ือฝึกนักเรียนให้ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     4.4  เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ 
     4.5  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

 

5.  เป้าหมาย  
     5.1  เชิงปริมาณ 
           5.1.1.  นักเรียนร้อยละ  50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ น 
  5.1.2.  นักเรียนร้อยละ  50  มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรระดับดีขึ นไป 
  5.1.3.  นักเรียนร้อยละ  50  มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนระดับดีขึ นไป 

     5.2  เชิงคุณภาพ 
  5.2.1.  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ 
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6.  วิธีด าเนินการ 
     ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว 

กิจกรรม ไตรมาส 1 
(เม.ย.-มิ.ย. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย.2564) 

ไตรมาส 3 
(ต.ค.-ธ.ค.2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค.2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ     - นางชมัยพร   
วงศ์จันทรมณี 

2.  ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทย 
      2.1  กิจกรรมพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย 
      2.2  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

 
 
 

35,000 
 

10,000 

 
 
 

5,000 

 
 
 

5,000 

 
 
 

4,500 

 
 
 
- นางชมัยพร   
วงศ์จันทรมณี 
- ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
ภาษาไทย 

3.  ประเมินผล สรุป รายงาน
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

    
500 

รวม 45,000 5,000 5,000 5,000 
      
  ประเภทงบเงินบ้ารุงการศึกษา 

กิจกรรม ไตรมาส 1 
(เม.ย.-มิ.ย. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย.2564) 

ไตรมาส 3 
(ต.ค.-ธ.ค.2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค.2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ     - นางชมัยพร   
วงศ์จันทรมณี 

2.กิจกรรมหมอภาษา 35,200    -น.ส.ภัทธิชา 
นนทธิ 

3. ประเมินผล สรุป รายงาน
ต่อผู้เกี่ยวข้อง 

    -น.ส.ภัทธิชา 
นนทธิ 

รวม 35,200     

 
7. ทรัพยากรที่ใช้ 

ล าดับ รายการทรัพยากร จ านวนหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย    
   -  เครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU 2 เครื่อง 58,000  
   -  ค่าย้ายพร้อมติดตั ง 2 เครื่อง 6,000  
   - หมึกปริ นส์เตอร์ Ink Jet (สี+ด้า)   3  ชุด   4,470  
   - วัสดุอุปกรณ์การผลิตสื่อ  1  ชุด 10,530  
2 กิจกรรมวันสุนทรภู่    
   - ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 1  ชุด 10,000  

รวม 95,200  
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8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ 15,000 - -  15,000 
ค่าครุภัณฑ์ 29,000   29,000 29,000 
ค่าใช้สอย 16,000 - - 6,200 16,000 

รวมเป็นเงิน 60,000 - - 35,200 95,200 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      -   แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 
10. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1.  นักเรียนร้อยละ  50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยสูงขึ น 

- ประเมินผลการเรียน
ประจ้ารายวิชา 

-  แบบประเมินผลการเรียน
ประจ้ารายวิชา 

2.  นักเรียนร้อยละ  50  มีผลการประเมิน
สมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรระดับดีขึ นไป 

- ประเมินผลการเรียน
ประจ้ารายวิชา 

-  แบบประเมินผลการเรียน
ประจ้ารายวิชา 

3.  นักเรียนร้อยละ  50  มีผลการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ เขียนระดับดีขึ นไป 

- ประเมินกิจกรรม 
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

 
-  แบบประเมินกิจกรรม 

 
 

11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     11.1  นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย 
     11.2  นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 50 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดได้ 
     11.3  นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระดับ 3 ขึ นไปเหตุผล 
     11.4  นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 50 มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ 
     11.5  นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 60 สามารถพูดและเขียนน้าเสนอได้ 
     11.6  นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 95 สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ 
     11.7  นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
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           ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางชมัยพร   วงศ์จันทรมณี) 

                      ครู วิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ 
   
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ                    ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ  
         (นางเจียม   ระวังภัย)                 (นายสุวิทย์   ดวงทอง) 
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เสนออนุมัติ           ลงชื่อ...............................................ผู้ เห็นชอบเสนออนุมัติ     
        (นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร)              (นายธีราวุธ  จูเปีย )          
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ                 รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

(    )  อนุมัติ  (    )  ไม่อนุมัติ 
 (    )  อ่ืน ๆ ............................................................. 

 
 

ลงชื่อ............................................... 
      (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 

                             ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง              
…………  / ………….. /............. 
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1.  โครงการค่ายเยาวชนนักเขียน 
     กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
  ข้อที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง     
    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  
  ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  

ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ข้อที ่5 ด้านการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ 
            3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

   6) มีความรู้ ทักษะพื นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
    ลักษณะกิจกรรม / โครงการ             ใหม่                ต่อเนื่อง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี 
    ระยะเวลาด าเนินงาน  เมษายน 2564 - มกราคม 2565 
    สถานทีด่ าเนินงาน  - โรงเรียนเมืองเชลียง 
         - โรงนาบ้านไร่ สวรรคโลก        
3. ที่มา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล  
 กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อม
ล ้าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนาก้าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณเ์ป็นหลักส้าคัญข้อหนึ่งที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  เป็นผู้
ที่มีจริยธรรมในการด้ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนต้อง
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม ภูมิใจความเป็นไทย ทั งในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ  
 ภาษาไทยเป็นภาษาของชาติที่ใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสดงหาความรู้ เป็นพื นฐาน 
ในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ นักเรียนจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง  ทั งการฟัง  
การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ส้าคัญเพราะสามารถสื่อสารความรู้ความคิด 
ซึ่งกันและกันได้ให้เข้าใจตรงกันถ้ามีการฝึกฝนอย่างดี จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
กระทรวงศึกษาธิการด้วย ตลอดจนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเมืองเชลียง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2564 

การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนนักเขียนเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เสริมประสบการณ์ตรงให้แก่นักเรียนตามศักยภาพ
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียน  การรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ท้างานร่วมกับ   ผู้อื่นได้ ไม่ยุ่งเก่ียวกับสิ่งเสพ
ติดและอบายมุขทั งส่งเสริมและตอบสนองความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียน ผ่านงานเขียนซึ่ง
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เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ และพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดท้าโครงการนี ขึ น เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการเขียนที่ดี 
สามารถน้า ไปใช้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้ 

4. วัตถุประสงค์  
    4.1 เพ่ือฝึกนักเรียนให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม 
    4.2 เพ่ือฝึกนักเรียนให้ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    4.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ 
5. เป้าหมาย  
    5.1 ด้านปริมาณ 
         5.1.1 นักเรียนนักเรียนม.5/1 และ 5/2 จ้านวน 76 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนนักเขียน ร้อยละ90 
    5.2 ด้านคุณภาพ  
         5.2.1 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม 
         5.2.2 มีภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
         5.2.3 มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ 
6. วิธีด าเนินการ  
    ประเภทงบเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    

กิจกรรม ไตรมาส 1 
(เม.ย.-มิ.ย. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย.2564) 

ไตรมาส 3 
(ต.ค.-ธ.ค.2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค.2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท้า – เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ     

นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี

2. ประชุมวางแผนการจัดค่าย
เยาวชนนักเขียน/แต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินการ 

    
- นายเอกรัฐ  ตรองบุญม ี
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

3. ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วม
โครงการ และขออนุญาตผู้ปกครอง 

    

4. จัดท้าเอกสารประกอบการจัดค่าย    4,000 
5. นักเรียนม.5/1 และ 5/2 จ้านวน 
76 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน
นักเขียน 1 วัน ณ โรงนาบ้านไร่ 
สวรรคโลก 

   10,000 

6.ประเมินผล สรุป รายงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

    
 

รวม    14,000  

 

 

 

 

 



17 
 
 7. ทรัพยากรที่ใช้   

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

ราคารวม 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
1. ค่าอาหาร จ้านวน 1 มื อ  86 หัว 30 2,580 -  
2. ค่าอาหารว่าง จ้านวน 2 มื อ 86 หัว 15 2,580 -  
3. ค่าจ้างเหมาท้าป้ายไวนิล ขนาด 3x1เมตร 1 แผ่น 400 440 -  
4. ค่าเหมารถ 2 คัน 1,200 2,400 -  
5. ค่าจัดฐานการเรียนรู้ workshop 3 ฐาน 2,000 6,000 -  

รวมทั้งสิ้น 14,000 -  

หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ -  - -  
ค่าใช้สอย - 14,000 - -  
ค่าครุภัณฑ์ -  - -  

รวมเป็นเงิน  14,000    

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

-   แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. นักเรียนให้สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด
อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม 

ตรวจสอบเอกสาร 

ภาระชิ นงาน 2. นักเรียนให้ภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

ตรวจสอบเอกสาร 

3. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มอง
โลกในแง่ดีและมีจินตนาการ 

ตรวจสอบเอกสาร 

 

11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนร้อยละ 75  สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม 
 11.2 นักเรียนร้อยละ 80  มีภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
 11.3 นักเรียนร้อยละ 75  มีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ 
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ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                     (นายเอกรัฐ  ตรองบุญมี) 
                           ต้าแหน่ง ครู 
   
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ                    ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ  
          ( นางเจียม  ระวังภัย )                   (นายสุวิทย์  ดวงทอง) 
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ   รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เสนออนุมัติ           ลงชื่อ...............................................ผู้ เห็นชอบเสนออนุมัติ     
        (นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร)              (นายธีราวุธ  จูเปีย )          
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ                 รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

 (    )  อนุมัติ  (    )  ไม่อนุมัติ 
   (    )  อ่ืน ๆ ............................................................. 

 
ลงชื่อ............................................... 

      (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
                             ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง              

……………  / ………….. /.......... 
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1.  โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ 
     กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
  ข้อที ่1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 
    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  
  ข้อที ่1  คุณภาพของผู้เรียน   
    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  
  ข้อที ่1 คุณภาพของผู้เรียน   
    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   
  มาตรฐานที ่1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ประเด็นพิจารณาท่ี  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

          1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ 
   ประเด็นพิจารณาท่ี  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

          2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
    ลักษณะกิจกรรม / โครงการ             ใหม่             √      ต่อเนื่อง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางประภาวดี  ทองเวียง 
    ระยะเวลาด าเนินงาน เมษายน  –  สิงหาคม  2564 
    สถานทีด่ าเนินงาน โรงเรยีนเมืองเชลียง          
 

3. ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล  
 “ประเทศไทยเรานั้นมีภาษาของเราเองซึ่งต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของ
ตนเอง แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางท่ีจะสร้างของตนเองไว้ให้ม่ันคง เราโชคดีที่มีภาษาของตนเอง
แต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้” จากกระแสพระราชด้ารัสในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่
ทรงพระราชทานไว้ ในที่ประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 
กรกฎาคม พุทธศักราช 2505 ซึ่งแสดงถึงความห่วงใยที่พระองค์ทรงมีต่อภาษาไทย ดังนั นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อ วันที่ 13 
กรกฎาคม 2542 เห็นชอบและอนุมัติตามข้อเสนอของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตระหนักถึงความส้าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท้าโครงการ “วันภาษาไทย
แห่งชาติ” ขึ นเพ่ือเสริมสร้างความภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและด้ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย และ
ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการท้างาน  รักการท้างาน สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล ้าอย่าง
ทั่วถึง ผลิตและพัฒนาก้าลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์เป็นหลักส้าคัญข้อหนึ่งทีผู่้เรียนต้องได้รับการพัฒนาทั งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  เป็นผู้ที่มี
จริยธรรม   ในการด้ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ผู้เรียนต้อง
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบแบบองค์รวม ภูมิใจความเป็นไทย ทั งในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ ภาษาไทยเป็นภาษาของชาติที่ใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือในการแสดงหาความรู้     เป็นพื นฐาน
ในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ นักเรียนจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องทั ง การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน  
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 จากผลการด้าเนินงานปีการศึกษา  2563  พบว่านักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรม              
วันภาษาไทยแห่งชาติ  นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้จากการฟัง ดู  พูด อ่านและเขียนในการพัฒนาทักษะการเรียน
วิชาภาษไทยของตน 
 ดังนั นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเมืองเชลียง มุ่งพัฒนาผู้เรียน                    
ให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2564 

4. วัตถุประสงค์  
 4.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
5. เป้าหมาย  
 5.1 ด้านปริมาณ 
  5.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคน 
 5.2 ด้านคุณภาพ  
  5.2.1 นักเรียนร้อยละ 75  สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและสามารถน้าเสนอได้ 
  5.2.2 นักเรียนร้อยละ 70  มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด และเขียนแก่นักเรียนและตั งค้าถาม 
เพ่ือการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
  5.2.3 นักเรียนร้อยละ 70  ก้าหนดเป้าหมาย  คาดคะเน สถานการณ์และสามารถแก้ปัญหาได้ 
  5.2.4 นักเรียนร้อยละ 70  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้ตามศักยภาพ 
  5.2.5 นักเรียนร้อยละ 70  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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6. วิธีด าเนินการ  
    ประเภทงบเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กิจกรรม ไตรมาส 1 
(เม.ย.-มิ.ย. 2564) 

ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย.2564) 

ไตรมาส 3 
(ต.ค.-ธ.ค.2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค.2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท้า –เสนอโครงการเพ่ือ
อนุมัติ 

    นางประภาวดี ทองเวียง 

2. ประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ/                   
แต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

    - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

3. ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                
และประชาสัมพันธ์นักเรียนร่วม
กิจกรรม 

    - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

4. กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติมีดังนี  
   4.1  จัดแข่งขันทักษะ
ทางด้านภาษาไทยทุกระดับชั น 
  4.2  จัดนิทรรศการแสดงผล
งานครู – นักเรียน 
  4.3  จัดการประกวด                        
พูดภาษาไทยพวน ทุกระดับชั น 

 20,000    - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

5. นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง 
ร่วมกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 

 9,000    - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

6. ประเมินผล สรุป รายงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

    นางประภาวดี  ทองเวียง 

รวม 29,000 บาท 

 

  7. ทรัพยากรที่ใช ้     

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

ราคารวม 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
1. ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดนิทรรศการ   20,000 -  
2. ค่ารางวัลต่างๆ   7,000 -  
3. ค่าอาหารว่างและน ้าดื่ม   1,000 -  
4. ของที่ระลึกแด่กรรมการจากชุมชน   1,000 -  

รวมทั้งสิ้น 29,000 -  
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8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ - 20,000 - - 20,000 
ค่าใช้สอย - 9,000 - - 9,000 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวมเป็นเงิน - 29,000 - - 29,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
-  ปราชญ์ชาวบ้านจากไทยพวนบ้านหาดเสี ยวร่วมกับเทศบาลต้าบลหาดเสี ยว 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. นักเรียนร้อยละ 75  สามารถ     
สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู
และสามารถน้าเสนอได้ 

ประเมินกิจกรรม                    
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

แบบประเมินกิจกรรม 

2.นักเรียนร้อยละ 70  มีทักษะการ
อ่าน ฟัง ดู พูด และเขียนแก่นักเรียน
และตั งค้าถาม 
เพ่ือการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

ประเมินกิจกรรม                    
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

แบบประเมินกิจกรรม 

3.นักเรียนร้อยละ 70  มีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ประเมินกิจกรรม   
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ                  
และการประกวดพูดภาษาไทยพวน 

แบบประเมินกิจกรรม 

   

 

11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      11.1  นักเรียนร้อยละ 75 สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดูและสามารถน้าเสนอได้ 
      11.2. นักเรียนร้อยละ 70 มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด และเขียนแก่นักเรียนและตั งค้าถาม 
เพ่ือการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
      11.3  นักเรียนร้อยละ 70 ก้าหนดเป้าหมาย คาดคะเน สถานการณ์และสามารถแก้ปัญหาได้ 
      11.4  นักเรียนร้อยละ 70 มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้ตามศักยภาพ 
      11.5  นักเรียนร้อยละ 70 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
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         ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางประภาวดี   ทองเวียง) 
ต้าแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ 

   
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ                    ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ  
          (นางเจียม  ระวังภัย)                  (นายสุวิทย์  ดวงทอง) 
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ        รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เสนออนุมัติ           ลงชื่อ...............................................ผู้ เห็นชอบเสนออนุมัติ     
        (นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร)              (นายธีราวุธ  จูเปีย )          
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ                 รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

(    )  อนุมัติ  (    )  ไม่อนุมัติ 
 (    )  อ่ืน ๆ ............................................................. 

 
ลงชื่อ............................................... 

      (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
                             ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง              

……………  / ………….. /.......... 
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1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
    กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 
   สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อที ่2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 
   สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  

ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  

ข้อที ่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
          ประเด็นพิจารณาที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ   
        2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
            แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
         5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    

         ประเด็นพิจารณาที ่1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                                      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

          ประเด็นพิจารณาที ่3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

         ประเด็นพิจารณาที ่3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
         ประเด็นพิจารณาที ่3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
         ประเด็นพิจารณาที ่3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 

การจัดการเรียนรู้ 
    ลักษณะกิจกรรม/โครงการ  (    ) ใหม่ () ต่อเนื่อง   
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวรดิฐ  เกิดผล และนางสาวศรัณยา กลีบธง  
    ระยะเวลาด าเนินงาน  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
    สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนเมืองเชลียง 
3. ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ข้อ 1 ระบุไว้ว่าจะต้องพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ ข้อ 2 เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย น้าไปสู่ยุทธศาสตร์ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน
(สพฐ.) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
นโยบายเขตพื นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงเป็นการจัดการศึกษาท่ีต้องวิ่ง
ตามทันโลก ทีเ่จริญรุดหน้าไปอย่างก้าวกระโดด ท้าให้ต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
ตลอดจนมีการใช้สื่อทีเ่หมาะสม น้าไปสู่การคิด และปฏิบัติจริง วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นทฤษฎีและแนวคิดที่เป็น
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นามธรรม การจัดการบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่ช่วยก่อให้เกิดการคิดจึงเป็นเรื่องที่จ้าเป็น เพ่ือดึงเอา
จินตนาการมาสู่ความเข้าใจ ประสานเข้ากับความเป็นจริงที่ปรากฏบนโลก ดังนั นการปรับปรุงสถานที่เรียน การใช้สื่อการ
เรียนการสอน เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถปุระสงค์ที่ตั งไว้  
 จากผลการด้าเนินงานปีการศึกษา 2563 พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ย  
ต่้ากว่าร้อยละ 50 และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ขึ น 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
4. วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
           4.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
           4.3 เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
5. เป้าหมาย 
 5.1 ด้านปริมาณ 
      5.1.1 นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 30  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ นไป 
      5.1.2 นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 30 มีผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ระดับดีขึ นไป 
      5.1.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
 5.2 ด้านคุณภาพ 
      5.2.1 นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
      5.2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                5.2.3 ครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต  
มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการจัดการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน้า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
6. วิธีด าเนินการ  
    ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัว 

กิจกรรม ไตรมาส 1 
  (เม.ย.-มิ.ย. 2564) 

ไตรมาส 2 
 (ก.ค.-ก.ย. 2564) 

ไตรมาส 3 
 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค. 2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครู 
ด้านการจัดการเรียนรู ้
1.1 ครูจัดท้าแผนการจัด 

การเรียนรู้ 
และสื่อการสอน 

4,800 550 2,700 550 นายวรดิฐ เกดิผล  
และครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์
ทุกคน 

1.2 นิเทศการสอน 
โดยฝ่ายบริหาร  
และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

 2,700    

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา 
และปรับปรุงห้องเรียน 
   2.1 ส้ารวจห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่
ช้ารุดต้องปรับปรุงและความจ้าเป็น
อ่ืนๆ ส้าหรับการพัฒนา 

23,500  18,000 1,990 นางสาวศรณัยา กลีบ
ธง 
และครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร ์
ทุกคน 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 
  (เม.ย.-มิ.ย. 2564) 

ไตรมาส 2 
 (ก.ค.-ก.ย. 2564) 

ไตรมาส 3 
 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค. 2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

   2.2 พัฒนาและปรับปรุง
ห้องเรียน 

     

กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
   3.1 ครสู้ารวจอุปกรณ์ สื่อ
การสอน 
   3.2 ครูจัดหา/ผลิตสื่อการ
สอน 
   3.3 ครูจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส้าคัญ 

620 1,200 1,650 1,740 นางสาวศรัณยา กลีบธง 
และครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 
ทุกคน 

ประเมิน/สรุป/รายงานผล     นางสาวศรัณยา กลีบธง 
รวม 28,920 4,450 22,350 4,280  

0 

 
7. ทรัพยากรที่ใช้  

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา ราคารวม หมายเหตุ 
  (หน่วย) (หน่วย) บาท สต.  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้      
1 ตลับหมึกสีด้า hp 1 ตลับ 2,700 2,700 -  
2 ตลับหมึกสีด้า brother 1 ตลับ 2,700 2,700 -  
3 เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 4,800 4,800 -  
4 เข้าเล่มแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อ 22 เล่ม 50 1,100 -  

รวมกิจกรรมที่ 1 11,300 -  
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน       

1 พัฒนาและปรับปรุงห้องเรียน 3 ห้อง 6,000 18,000 -  
2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1 1,990 1,990 -  
3 เครื่องฉาย Visualizer 1 8,500 8,500 -  
4 โปรเจคเตอร์ 1 15,000 15,000 -  

รวมกิจกรรมที่ 2 43,490 -  
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน      

1 วัสดุประกอบการสอน เช่น ปากกาไวท์
บอร์ด ถ่าน 9V หมึกพิมพ์ ฯลฯ 

6 
ระดับชั น 

275 1,650 -  

2 หมึกเติมสีน้าเงิน แดง เหลือง 6 ขวด 290 1,740 -  
3 หมึกเติมสีด้า 2 ขวด 310 620 -  
4 สื่อประกอบการเรียนการสอน 6 

ระดับชั น 
200 1,200 -  

รวมกิจกรรมที่ 3 5,210 -  
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รวมทั้งสิ้น 60,000 -  
8. งบประมาณ  

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ 10,610    10,610 
ค่าใช้สอย 21,090    21,090 
ค่าครุภัณฑ์ 28,300    28,300 

รวมเป็นเงิน 60,000    60,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 
10. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ นไป 

1. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 1. แบบบันทึกผล 
การเรียนประจ้ารายวิชา 

2. ร้อยละของคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับดีขึ นไป 

2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 2. แบบบันทึกผล 
การเรียนประจ้ารายวิชา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
3. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

2. การนิเทศโดยฝ่ายบริหารและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 

5. แบบบันทึกการนิเทศการสอน 

 
11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     11.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
     11.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     11.3 ครูมกีระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
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ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นายวรดิฐ   เกิดผล)  
                                         หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบ                ลงชื่อ..........................................ผู้เสนออนุมัติ 
          (นางเจียม  ระวังภัย)         (นายสุวิทย์  ดวงทอง) 
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                      รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนออนุมัติ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบ 
        (นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร)                                    (นายธีราวุธ  จูเปีย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ              รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

(    )  อนุมัติ  (    )  ไม่อนุมัติ 
                                          (    )  อื่น ๆ .............................................................    
 
 

 ลงชื่อ............................................................... 
                                                      (นายประกอบ  พงศ์พันธ์)   
                                                 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง           
                                                                .............. /…………… / …………….                       
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1. โครงการค่ายคณิตศาสตร ์
    กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 
   สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  

ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  

ข้อที ่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที ่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ   
          2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
              แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
          5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา    
ประเด็นพิจารณาที ่1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 

    ลักษณะกิจกรรม/โครงการ  (    ) ใหม่ () ต่อเนื่อง   
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศุทธวีร์  เกิดผล  
    ระยะเวลาด าเนินงาน  1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
    สถานที่ด าเนินงาน  โรงเรียนเมืองเชลียง 
3. ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม ตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ข้อ 1 ระบุไว้ว่าจะต้องพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ข้อ 2 เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย น้าไปสู่ยุทธศาสตร์ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน(สพฐ.) ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และนโยบาย
เขตพื นที่การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงเป็นการจัดการศึกษาที่ต้องวิ่งตามทันโลก 
ที่เจริญรุดหน้าไปอย่างก้าวกระโดด ท้าให้ต้องมีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ตลอดจนมี
การใช้สื่อที่เหมาะสม น้าไปสู่การคิด และปฏิบัติจริง วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นทฤษฎีและมีแนวคิดที่เป็นนามธรรม การ
จัดกิจกรรมค่ายเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ดี  มีสื่อที่ช่วยก่อให้เกิดการคิดจึงเป็นเรื่องที่จ้าเป็น เพื่อดึงเอา
จินตนาการมาสู่ความเข้าใจ ประสานเข้ากับความเป็นจริงที่ปรากฏบนโลก ดังนั นการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ปรับปรุง
สถานที่เรียน การใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษา
บรรลุวัตถปุระสงค์ท่ีตั งไว้  
 จากผลการด้าเนินงานปีการศึกษา 2563 พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยต่้ากว่าร้อย
ละ 50 และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับไม่น่าพึงพอใจ  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงได้จัดท้าโครงการค่ายคณิตศาสตร์ขึ น เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
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4. วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
           4.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
           4.3 เพ่ือสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
5. เป้าหมาย 
 5.1 ด้านปริมาณ 
  5.1.1 นักเรียนร้อยละ 50  เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
  5.1.2 นักเรียนร้อยละ 50 มีความพึงพอใจในกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
 5.2 ด้านคุณภาพ 
  5.2.1 นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  5.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
6. วิธีด าเนินการ  
    ประเภทงบเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรม ไตรมาส 1 
  (เม.ย.-มิ.ย. 2564) 

ไตรมาส 2 
  (ก.ค.-ก.ย. 2564) 

ไตรมาส 3 
 (ต.ค.-ธ.ค. 2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค. 2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม 
ค่ายคณิตศาสตร ์
   1.1 ครสู้ารวจนักเรียน 
ที่สนใจเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 
   1.2 ครูแบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มๆ  
จ้านวน 10 กลุ่ม 
   1.3 ครูจัดกิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์ 

   10,000 นางศุทธวีร์ เกิดผล  
และครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
ทุกคน 

ประเมิน/สรุป/รายงานผล     นางศุทธวีร์ เกิดผล 
รวม    10,000  

 

7. ทรัพยากรที่ใช้  
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคา ราคารวม หมายเหตุ 

  (หน่วย) (หน่วย) บาท สต.  
กิจกรรมที่ 1 จัดค่ายคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1      

1 ค่าอาหาร (ราคา 35 บาท × จ้านวน 140  
× คน 1 มื อ) 

140 คน 35 4,900 -  

2 ค่าอาหารว่าง (ราคา 15 บาท × จ้านวน 
140 คน × 2 มื อ) 

140 คน 30 4,200 -  

3 ท้าป้ายไวนิล 1 ป้าย 600 600 -  
4 กระดาษชาร์ทสี แผ่นใหญ่ 30 แผ่น 10 300 -  

รวมกิจกรรมที่ 1 10,000 -  
  



31 
 
8. งบประมาณ  

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ  9,700   9,700 
ค่าใช้สอย  300   300 
ค่าครุภัณฑ์  -   - 

รวมเป็นเงิน  10,000   10,000 
 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 
10. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
1. ร้อยละของนักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
ค่ายคณิตศาสตร์ 

1. นักเรียนลงชื่อเข้าร่วม
กิจกรรม 

1. แบบบันทึกลงเวลาเข้าร่วม
กิจกรรม 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

2. ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ 

3. นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

3. ประเมินทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

3. แบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 4. สอบถามความพึงพอใจ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม 
ค่ายคณิตศาสตร์ 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     11.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
     11.2 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     11.3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางศุทธวีร์  เกิดผล)  
                                           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบ                  ลงชื่อ..........................................ผู้เสนออนุมัติ 
          (นางเจียม  ระวังภัย)          (นายสุวิทย์  ดวงทอง) 
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                        รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
ลงชื่อ..................................................ผู้เสนออนุมัติ  ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบ 
         นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร)                                     (นายธีราวุธ  จูเปีย) 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ                รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

(    )  อนุมัติ  (    )  ไม่อนุมัติ 
                                          (    )  อื่น ๆ .............................................................    
 

ลงชื่อ............................................................... 
                                                      (นายประกอบ  พงศ์พันธ์)   
                                                 ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง           
                                                                ............. /……………. / ……………… 
   
 

 


