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1.  โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
     กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
  ข้อที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานสากล 
 ข้อที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการสอน  
    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  
  ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล ้า 
ทางการศึกษา 
    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  
  ข้อที ่2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
 ข้อที่ 3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
      ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

                  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
      ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  
  ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
  ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 
  ประเด็นพิจารณาท่ี 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลการพัฒนาผู้เรียน 
  ประเด็นพิจารณาท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 
    ลักษณะกิจกรรม / โครงการ             ใหม่                  ต่อเนื่อง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวร้าพู ช่างไชย ,นายวัฒนพงศ์ เขียวเหลือง,นายประพนธ์ อ่อนพรม  
    และนายเจนวิทย์ สุวรรณประสิทธิ์ 
    ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2564 
    สถานทีด่ าเนินงาน โรงเรียนเมืองเชลียง 
3. ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก้าหนดแนวทาง
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นความส้าคัญของผู้เรียน ได้พัฒนาความสามารถของ
ตนเองและนา้ความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน มาตรา 22 การจดัการศึกษาต้องยึดหลัก ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในมาตรา 23  การจัดการศึกษา  
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ต้องเน้นความส้าคัญทั งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาซึ่ง
รวมถึงความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั งความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ 
เรื่องการจัดการ การบ้ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน มาตรา 
24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้าเนินการดังต่อไปนี  1) จัดเนื อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 3) จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท้าได้ คิดเป็น ท้าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง   
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดมุ้่งพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั นพื นฐานให้มีสมรรถนะส้าคัญ 5 ประการ ดังนี  1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถ 
ในการคิด 3) ความสามารถในการแก้ปัญหา 4)  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และยัง
ไดมุ้่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั งในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส้าคัญในการน้าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส้าคัญ  และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึด
ประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
ค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส้าคัญทั งความรู้และคุณธรรม   
 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานได้ก้าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนไว้ ซึ่งในมาตรฐานการศึกษา 
ขั นพื นฐาน มาตรฐานที่  1 ข้อ 1.1.(5)  ก้าหนดให้โรงเรียนต้องจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระฯ สามารถด้ารงชีพในประชาคมอาเซียนได้ และส้านักมัธยมศึกษาตอนปลายมีเป้าหมายให้โรงเรียน
มัธยมศึกษาทุกโรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติให้เพ่ิมขึ น อย่างน้อยร้อยละ 3 ประกอบ
กับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเมืองเชลียง "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนรากฐานของเศรษฐกิจพอเพียง"  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาทักษะพื นฐานที่จ้าเป็นต่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน แต่ปรากฏว่า 
ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ข้อ 1.1(5) วิชาวิทยาศาสตร์ ยังอยู่ในระดับปรับปรุง ต่้ากว่าค่าเป้าหมายที่โรงเรียนประกาศไว้ 
คือระดับพอใช้  หมายถึงนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนั น
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเมืองเชลียง ตระหนักถึงความจ้าเป็นในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติตามที่ พ.ร.บ.การศึกษาชาติ สพฐ. และโรงเรียนก้าหนดเป้าหมายไว้ ด้วยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์อย่างมีคุณภาพเพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงให้มีคุณสมบัติดังกล่าว 

4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4.2 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ น 
5. เป้าหมาย  
 5.1 ด้านปริมาณ 
      5.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ 3 ขึ นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
      5.2.2 ครูพัฒนาการเรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ อยู่ในระดับดีไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 5.2 ด้านคุณภาพ  
      5.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
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      5.2.2 ครูใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
      5.2.3 ครูมีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก  
      5.2.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน้าผลการพัฒนาผู้เรียน 
      5.2.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 พัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู ้

    
 

   1.1 ประชุมชี แจงนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 1 ครั ง/เดือน 

- - - - นางสาวร้าพู ช่างไชยและ     
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ฯ 
   1.2 ครูจัดท้าแผนจัดการเรียนรู้ 5,100 - - - นางสาวร้าพู ช่างไชยและ     

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู ้ 

    
 

  2.1 ครูส้ารวจอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนรู้ 

- - - - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 

  2.2 ครูจัดหา/ผลิตสื่อการเรียนรู้ 55,650 26,150 35,000 - นายวัฒนพงศ์ เขียวเหลือง 
และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรฯ์ 

  2.3 ครูจัดการเรียนรู้ตามแผน
จัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 

- - - - ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ 

   2.4 ประเมินผลการจัดการเรียนรู้  - - - - นางสาวร้าพู ช่างไชยและ     
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ฯ 
   2.5 อบรมจรวดขวดน ้า - - 5,100 - นายประพนธ์ อ่อนพรม 

และครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตรฯ์ 

   2.6 รายงานผล - - - - นางสาวร้าพู ช่างไชย    นาย
วัฒนพงศ์ เขียวเหลือง,นาย
ประพนธ์ อ่อนพรม  
และนายเจนวิทย์ 
สุวรรณประสิทธิ์ 

รวม 60,750 26,150 40,100   
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 7. ทรัพยากรที่ใช ้     

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

ราคารวม 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูด้านการจัดการ
เรียนรู้ 

     

1 กระดาษ A4 75 รีม 100 7,500 -  
2 กระดาษปก 5 ห่อ 100 500 -  
3 หมึกพิมพ์ Inkjet 5 ชุด 450 2,250 -  

รวมกิจกรมที่ 1 10,250 -  
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
1 อุปกรณ/์สารเคมีวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 3 ระดับชั น 10,000 30,000 -  
2 อุปกรณ/์สารเคมีวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย 

(เคมี  ฟิสิกส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์) 
4 สาระ 10,000 40,000 -  

3 วัสดุและอุปกรณป์ระกอบการสอน เช่น 
แปรงลบกระดาน ปากกาเขียนไวท์
บอร์ด ถ่าน 1.5V ถ่าน 9V แผ่นใส แฟ้ม 
ไส้แฟ้ม กล่องเอกสาร ฯลฯ  

ทุกระดับชั น 10,000 10,000 -  

4 จัดซื ออุปกรณ์ช่วยสอน  
- Smart TV ขนาด 60 นิ ว 
- อ่ืน ๆ 

1 เครื่อง 21,650 21,650 -  

5 ค่าซ่อมแซมวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์   ทุกระดับชั น 10,000 10,000 -  
6 จัดซื ออาหารและอาหารว่างอบรมจรวด

ขวดน ้านักเรียนจ้านวน 40 คน 
- จัดซื ออุปกรณ์ท้าจรวดขวดน ้า ปูนขาว 
สีผสมอาหาร ฯลฯ 
- จัดจ้างท้าป้ายไวนิล 

40 ชุด 
 

40 ชุด 
 

1 ป้าย 

70 
 

50 
 

300 

2,800 
 

2,000 
 

300 

- 
 
- 
 
- 

 

รวมกิจกรรมที่ 2 116,750 -  
รวมทั้งสิ้น 127,000 -  

8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ 105,350    105,350 
ค่าใช้สอย -    - 
ค่าครุภัณฑ์ 21,650    21,650 
รวมเป็นเงิน 127,000    127,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ระดับ 3 ขึ นไป ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 

- ประเมินและสรุปผลการ
ประเมินผลการเรียน (ปพ.5) 

- แบบบันทึกผลการเรียน (ปพ.5) 

2. ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นส้าคัญ อยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- นิเทศการจัดการเรียนรู้ - แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 

11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ น 
 11.2 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส้าคัญ โดยมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนที่
เอื อต่อการเรียนรู้ 
 

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

(นางสาวร้าพู  ช่างไชย) 
ต้าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

   
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              

……………  / ………….. /.......... 
      
   



38 
 

1.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา 

     กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
  ข้อที ่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  
  ข้อที่  2  พฒันาคุณภาพผู้เรียน 
    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  
  ข้อที ่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   
  มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน 
      ประเด็นพิจารณาท่ี  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
              2) มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
       แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณาท่ี  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 

    ลักษณะกิจกรรม / โครงการ             ใหม่       ต่อเนื่อง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ์ 
    ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม 2564 – มีนาคม 2565 
    สถานทีด่ าเนินงาน โรงเรียนเมืองเชลียง    
 

3. ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล  
 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ด้ารงชีวิตอย่างไร  ทั งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัด  นอกจากนี ยังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ท้าให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกลั น ยอมรับในความแตกต่าง 
และมีคุณธรรม  สามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ในการด้าเนินชีวิต เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญามีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ จึงก้าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั นพื นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมีความแตกต่างกันอย่าง
หลากหลาย เพ่ือช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม  เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  มีความรู้ ทักษะ 
คุณธรรม และค่านิยมท่ีเหมาะสมโดยได้ก้าหนดสาระต่างๆไว้ 

จากผลการด้าเนินงานปีการศึกษา  2563 พบว่า  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ด้าเนินการเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พัฒนาทักษะการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ตามเป้าหมายของโรงเรียน  
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน สามารถ
ด้าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุข ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้ความรู้ความสามารถ พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
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ตนเองอย่างเต็มความสามารถและต่อเนื่อง โดยสามารถส่งเสริมผู้เรียนเข้าแข่งขันรายการแข่งขันต่างๆ ทั งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้มีการพัฒนาความคิดสติปัญญาอย่างต่อเนื่องต่อไป กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษาขึ นเพ่ือใช้เป็นแนวทา
ในการพัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
4. วัตถุประสงค์  
  4.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 
 4.2 เพ่ือพัฒนาสื่อ อุปกรณ์ เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน  
 

5. เป้าหมาย  
 5.1 ด้านปริมาณ 
  5.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ นไป 
   5.1.3 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรระดับดี ขึ นไป 
    5.1.4 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนระดับดี ขึ นไป 
  5.1.5 นักเรียนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับดีขึ นไป 
 5.2 ด้านคุณภาพ  
  5.2.1 นักเรียนมีการพัฒนาทักษะทางวิชาการตามที่ตนเองถนัดและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
           5.2.2 นักเรียนมีทักษะสามารถน้าความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ 
6. วิธีด าเนินการ  
    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 

1. เสนอโครงการ      น.ส.สุมนมานต์  
อมรมุนีพงศ์ 
คณะครูกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 

2. ประชุมวางแผนด้าเนินการ     
3. ด้าเนินกิจกรรมตามแผนงาน 
- จัดซื อ smart tv  
- จัดท้าสื่อ เอกสาร
ประกอบการสอน 
- จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์ ส้าหรับ
การจัดการเรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรมห้องเรียนอาเซียน 

 
19,000 
1,000 

 
2,000 

 
 

 

 
 

1,000 
 

2,000 
 
 

5,000 

 
19,000 
1,000 

 
2,000 

 
 

5,000 

 
 

1,000 
 

2,000 
 
 

 
5.สรุปประเมินผลโครงการ     

รวม 22,000 8,000 27,000 3,000 

 



40 
 

  7. ทรัพยากรที่ใช้  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

ราคารวม 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
1 smart tv 55 นิ ว 2 เครื่อง 19,000 38,000 -  
2 หมึกเติมเครื่องปริ๊น Ink jet 4 ชุด 1,000 4,000 -  
3 กระดาษ A4 80 แกรม 20 รีม 95 1,900 -  
4. กระดาษปก A4 150 แกรม 4 ห่อ 105 420 -  
5 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการจัดการ

เรียนการสอน เช่น ปากกาไวท์บอร์ด, 
หมึกเติมปากกาไวท์บอร์ด,ไส้แม็ก, 
กระดาษสี, กาว, กรรไกร ฯลฯ 

  8,100 -  

5 ชุดอาเซียน 10 ชุด 800 8,000 -  
รวมทั้งสิ้น 60,000 -  

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ 14,000 - - - 14,000 
ค่าใช้สอย 8,000 - - - 8,000 
ค่าครุภัณฑ์ 38,000 - - - 38,000 

รวมเป็นเงิน 60,000 - - - 60,000 

 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  - ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ นไป 

ตรวจสอบเอกสาร ปพ.5 

2. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผล
การประเมินสมรรถนะส้าคัญตาม
หลักสูตรระดับดี ขึ นไป 

ตรวจสอบเอกสาร ปพ.5 

3. นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผล
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียนระดับดี ขึ นไป 

ตรวจสอบเอกสาร ปพ.5 

4. นักเรียนร้อยละ 75 มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับดีขึ นไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ครูในกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา มีการพัฒนาการเรียนการสอนท้าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ 
 11.2 ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  11.3 นักเรียนรู้ความถนัดของตนเองและสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาการท่ีตนเองถนัดได้อย่างต่อเนื่อง 
  
 
 

     ลงชื่อ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวสุมนมานต์  อมรมุนีพงศ)์ 
                         ต้าแหน่ง  ครู คศ.2 
 
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.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
     กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
   ข้อที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ข้อที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  
  ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  
  ข้อที ่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน  
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน  
       ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                      3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                      4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                      5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
    ประเด็นพิจารณาท่ี 3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื อต่อการเรียนรู้ 
    ลักษณะกิจกรรม / โครงการ             ใหม่                   ต่อเนื่อง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิชชากร  มูลปานันท์ 
    ระยะเวลาด าเนินงาน 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
    สถานทีด่ าเนินงาน โรงเรยีนเมืองเชลียง          
3. ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล  
 การเรียนการสอนในปัจจุบันนี  สื่อการสอนหรือเทคโนโลยีทางการสอนมีอยู่อย่างมากมายที่จะให้เลือกใช้  
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ครูจะต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและมีสื่อประกอบการสอนทั งสื่อในท้องถิ่นและสื่อเทคโนโลยี ผู้เรียนจึงจะได้รับการพัฒนาก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ หลายประการ คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ช่วยแก้ปัญหาพื นฐานหรือภูมิหลังของผู้เรียน และช่วยให้
โอกาสในการเรียนของผู้เรียนเท่าเทียมกัน  
         จากผลการด้าเนินงานปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเมืองเชลียง  
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระที่ 4 เทคโนโลยี ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั น และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน พร้อมทั งมีแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดให้บริการสืบค้นแก่ครูและนักเรียน ซึ่งสื่อบางชนิดมีสภาพทรุดโทรม เก่า ช้ารุด ไม่
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิทธิภาพ และล้าหลังไม่ทันสมัย  
  ดังนั นจึงจัดท้าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ขึ นเพ่ือจัดซื อ จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซมสื่อการเรียนการสอนให้สามารถใช้งานได้และทันสมัย ให้เพียงพอกับความต้องการ
ของนักเรียน ครู และชุมชน เพ่ือใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และให้บริการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เอื อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือให้มีสื่อเทคโนโลยีใช้งานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  
  4.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น 
 4.3 เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5. เป้าหมาย 
 5.1 ด้านปริมาณ 
      5.1.1 มีสื่อเทคโนโลยีใช้งานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
      5.1.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ นไป ร้อยละ 60 
   5.2 ด้านคุณภาพ  
      5.2.1 ผู้เรียนมีความสามาถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       5.2.2 มีห้องปฏิบัติการที่เอื อต่อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. วิธีด าเนินการ 
    ประเภทงบ เงินบ้ารุงการศึกษา 

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. ประชุมคณะกรรมการ - - - - ครูพิชชากร 
ครูกัลยวรรธน ์
ครูอภิรมย์ฤด ี
ครูภรณ์ชนก 
ครูธีราพร 
ครูวิรัต ิ
ครูเบญจวรรณ 

2. น้าเสนอโครงการต่อผู้บริหาร - - - - 
3. ด้าเนินงานตามกิจกรรมดังนี   - - - - 
    3.1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี 6,000 14,000 130,000 14,000 
    3.2 ซ่อมบ้ารุงสื่อเทคโนโลยีและเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตให้พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ 
       - ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนให้ทันสมัย 
       - ลงโปรแกรมแกรมห้องสืบค้น(ห้องสมุด) 
       - ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ห้องแนะแนว) 
       - ซ่อมบ้ารุงและลงโปรแกรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
 

2,200 
- 
- 
 

- 

 
 

- 
8,000 
2,800 

 
- 

 
 

- 
- 
- 
 

5,000 

- 
 

- 
- 
- 
 

5,000 

    3.3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
        - ติดตั งประตูกระจกห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
        - ติดผ้าม่านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
- 
 

- 

 
25,000 

 
- 

 
- 
 

8,000 

 
- 
 

- 
    3.4 ซ่อมบ้ารุงเครื่องปรับอากาศ 
        - ล้างเครื่องปรับอากาศ 
        - ซ่อมบ้ารุงเครื่องปรับอากาศ 

 
5,000 

12,000 

 
- 
- 

 
3,000 

- 

 
- 
- 

4. ประเมินโครงการ - - - - 
5. สรุปและรายงานโครงการ - - - - 

รวม 25,200 49,800 146,000 19,000  
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7. ทรัพยากรที่ใช้  

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

ราคารวม 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
1 จัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยี 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one 
     CPU-Intel i3 
     RAM -4GB DDR4  
     Hard disk - 1TB   
     Monitor - 21.5 inch   
     VGA - Integrated Graphics   
- เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจท 
- อุปกรณ์ต่อพ่วง 
- หมึกพิมพ์ 
- วัสดุการเรียนการสอน 

 
 

8 ชุด 
 
 
 
 

1 เครื่อง 
40 ชุด 
7 ชุด 

 
 

15,000 
 
 
 
 

4,000 
300 

1,000 
21,800 

 
 

120,000 
 
 
 
 

4,000 
12,000 
7,000 

21,800 

 
 

00 
 
 
 
 

00 
00 
00 
00 

 

2 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมบ้ารุงสื่อเทคโนโลยีและเครือข่ายให้พร้อมต่อ
การจัดการเรียนรู้ 
- เช่า Host และเว็บไซต์ส้าเร็จรูป 
- ลงโปรแกรมแกรมห้องสืบค้น (ห้องสมุด) 
- ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้องแนะแนว) 
- ซ่อมบ้ารุงและลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 
 

1 ชุด 
40  เครื่อง 
10 เครื่อง  
50 เครื่อง 

 
 

2,200 
200 
200 
200 

 
 

2,200 
8,000 
2,000 

10,000 

 
 

00 
00 
00 
00 

 

 

3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      
 - ติดตั งประตูกระจกห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

- ติดผ้าม่านห้องปฏิบัติการ 
5 บาน 
4 ห้อง 

5,000 
2,000 

25,000 
8,000 

00 
00 

 

4 ซ่อมบ้ารุงเครื่องปรับอากาศ      
 - ล้างเครื่องปรับอากาศ (2 ภาคเรียน) 8 เครื่อง 1,000 8,000 00  
 - ซ่อมบ้ารุงเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง 12,000 12,000 00  

รวมทั้งสิ้น 240,000 00  

8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ - - - 44,200.00 44,200.00 
ค่าใช้สอย - - - 71,800.00 71,800.00 
ค่าครุภัณฑ์ - - - 124,000.00 124,000.00 
รวมเป็นเงิน - - - 240,000.00 240,000.00 

หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
  - 
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10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1.  มีสื่อเทคโนโลยีใช้งานได้อย่างเพียงพอ  
     และมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 

- บันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ 
  คอมพิวเตอร์ 
- บันทึกการใช้งานห้อง 
  สารสนเทศห้องสมุด 
- บันทึกการใช้งานห้องแนะแนว 
- บันทึกการตรวจสภาพเครื่อง  
  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้งานห้อง
สารสนเทศห้องสมุด 
- แบบบันทึกการใช้งานห้องแนะแนว 
- แบบบันทึกการตรวจสภาพเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    ระดับดีขึ นไป ร้อยละ 60 

- ประเมินผลการเรียน - แบบบันทึก ปพ.5 

3.  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื อต่อ 
    บรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 
จากผู้รับบริการ 

 

11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      11.1 มีสื่อเทคโนโลยีใช้งานได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ  
      11.2 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงขึ น 
      11.3 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื อต่อบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 

            ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางพิชชากร  มูลปานันท์) 

ต้าแหน่งครู 
   
 ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบ                    ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบ  
                  (นางเจียม  ระวังภัย)                           (นายสุวทิย์  ดวงทอง) 
 ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ             รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 ลงชื่อ...............................................ผู้เสนออนุมัติ            ลงชื่อ....................................ผู้เห็นชอบเสนออนุมัติ 
                 (นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร)                          (นายธีราวุธ  จูเปีย )          
 หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ                    รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

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

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

      (นายประกอบ  พงศ์พันธ์) 
                             ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง              

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

ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  

ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  

ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
   ประเด็นพิจารณาที่ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

           5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                6) มีความรู้ ทักษะพื นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   ประเด็นพิจารณาที่ 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมอันดีตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
        3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในความแตกต่างและความหลากหลาย 
      4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
    ลักษณะกิจกรรม/โครงการ        (    ) ใหม่        (  /  ) ต่อเนื่อง     
    ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
    ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 2564 
    สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนเมืองเชลียง 
3. ที่มา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือที่จะสนองนโยบายเขตพื นที่การศึกษา ข้อที่ 2 เรื่อง พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551  
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษามีหน้าที่จัดการศึกษาสนองตอบตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับ 
การเรียนรู้ที่หลากหลายและทั่วถึง เกิดสมรรถภาพทางกายและจิตใจ ด้ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ หลีกเลี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดและโรคติดต่อรู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุร้ายต่างๆและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ นได้ 
สามารถช่วยเหลือตนเองจากการปฐมพยาบาลเบื องต้น การศึกษาเกี่ยวกับเพศศึกษาเพ่ือหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 
สามารถน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันและยังสามารถแนะน้าบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว ชุมชนในแนวทางที่ถูกต้อง 
 จากผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ นไปร้อยละ 80 
 ดังนั นทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จึงมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้สุขภาวะทางกาย  
ทางจิต ทางสังคม ทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ และทักษะการเคลื่อนไหว การออกก้าลังกาย การเล่นเกมและกีฬา  
ให้ไดม้ีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม การปฏิบัติเพ่ือสุขภาพ 
ที่เก่ียวโยงกับทุกมิติของชีวิตจนเป็นกิจนิสัยอันจะส่งผลให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น ดังนั นเพื่อเป็นการเตรียม 
ความพร้อม เข้าสู่สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจ้าเป็นที่ต้องให้การส่งเสริมอย่างเต็มท่ี เพ่ือให้นักเรียน 
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้กระบวนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนและพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
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4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
 4.2 เพ่ือให้มีสื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
 4.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการออกก้าลังกายอย่างต่อเนื่อง 
5. เป้าหมาย 
 5.1. ด้านปริมาณ 
            5.1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ นไปร้อยละ 80 
                     5.1.2 นักเรยีนโรงเรียนเมืองเชลียงมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดีขึ น ร้อยละ 80 
 5.2. ด้านคุณภาพ 
  5.2.1 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  5.2.2 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีความพร้อม 

6. วิธีด าเนินการ  

 ประเภทงบ เงินอุดหนุนรายหัว  
กิจกรรม ไตรมาส 1 

(เม.ย.-มิ.ย.2564) 
ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย2564) 

ไตรมาส 3 
(ต.ค.-ธ.ค.2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค.2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาด้านการ
จัดการเรียนรู/้จัดเตรียมสื่อและ
อุปกรณ์ 

     

1. ส้ารวจข้อมูล      
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ      

3. ประชุมวางแผน      
4. ด้าเนินการตามโครงการ   50,000 - 47,500 

 
- คณะครูกลุม่สาระ 

การเรยีนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

5. ประเมินผล สรุปงาน รายงาน
ผู้เกี่ยวข้อง 

      

รวม 50,000  47,500   

7. ทรัพยากรที่ใช ้ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

ราคารวม 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้      
   1. หมึกปริ นเตอร์ Ink jet และวัสดุส้านักงาน 6 ตลับ 1,600 9,600 -  

2. อุปกรณ์กีฬาและสื่อใช้ในการเรียนการสอน      
 - ลูกฟุตบอล 20 ลูก 690 13,800 -  

 - ลูกบาสเกตบอล NO.7 5 ลูก 18,00 9,000 -  
  NO.6 2 ลูก 1,790 3,580 -  
 - ลูกวอลเลย์บอล 20 ลูก 990 19,800 -  
 - ลูกเทเบิลเทนนิส 10 กล่อง 40 400 -  
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

ราคารวม 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
 - ลูกตะกร้อ หญิง 20 ลูก 108 2,160 -  
  ชาย 20 ลูก 118 2,360 -  
 - ไม้ปิงปอง 40 ไม้ 120 4,800 -  
 - ไมแ้บดมินตัน 40 ไม้ 150 6,000 -  
 - ลูกฟุตซอล 15 ลูก 720 10,800 -  
 - ตาข่ายตะกร้อ 4 ผืน 330 1,320 -  
 - ตาข่ายฟุตบอล 2 คู ่ 2,000 4,000 -  
 - ตาข่ายบาสเกตบอล 6 คู ่ 140 840 -  
 - ตาข่ายวอลเลย์บอล 4 ผืน 800 3,200 -  
 - ตาข่ายปิงปอง 6 ผืน 260 1,560 -  
 - ตาข่ายฟุตซอล 2 คู ่ 1,350 2,700 -  
 - ตาข่ายแบดมินตัน 6 ผืน 170 1,020 -  
 - อ่ืน ๆ - - 560 -  

รวมทั้งสิ้น 97,500 -  

8. งบประมาณ  

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ 97,500 - - - 97,500 
ค่าใช้สอย - - - - - 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวมเป็นเงิน 97,500 - - - 97,500 
    หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 - 

10. การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับ 3 ขึ นไปร้อยละ 80 

สรุปจากผลการประเมินผลการเรียน 
(ปพ.5) 

แบบบันทึกผลการเรียน(ปพ.5) 
 

2. นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงมี
สุขภาพและสมรรถภาพทางกายดี
ขึ น ร้อยละ 80 

ทดสอบสมรรถภาพประจ้าปี แบบทดสอบสมรรถภาพประจ้าปี 
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11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     11.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ 3 ขึ นไปร้อยละ 80 
     11.2 นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายดีขึ น ร้อยละ 80 
     11.3 นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
     11.4 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีความพร้อม 
 
 
 
  ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นายประกิต  โฆสิต)   
                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา       
 

ลงชื่อ...................................................ผู้เห็นชอบ               ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบ 
            (นางเจียม  ระวังภยั)                                                (นายสุวิทย์  ดวงทอง)                                    
ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ    รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ                       

 

 
ลงชื่อ....................................................ผู้เสนออนุมัติ     ลงชื่อ..................................เห็นชอบเสนออนุมัติ 
         (นางสาวยุเพ็ญ  วัฒนอัมพร)                         (นายธีราวุธ  จูเปีย)                                หวัหนา้
กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ        รองผู้อ้านวยการฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ                        

 

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

           
            ลงชื่อ.......................................................    
                         (นายประกอบ  พงศ์พันธ์)        
                                      ผู้อ้านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง                  
                  …………/………………/…………….. 
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1.  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ     
     กลุ่มบริหารวิชาการ 
2.  รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ 
     สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
  ข้อที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
     สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  
  ข้อที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
     สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  

 ข้อที ่2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   
  มาตรฐานที ่1 เรื่องคุณภาพผู้เรียน 
      ประเด็นพิจารณาท่ี1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

       1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ 
            4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
           5) เรื่องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ลักษณะกิจกรรม / โครงการ     ใหม่               ต่อเนื่อง 
     ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์ 
     ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
     สถานทีด่ าเนินงาน โรงเรยีนเมืองเชลียง          
 

3.  ที่มา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ก้าหนด
แนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า  “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ”  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานได้ก้าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนไว้ 6 มาตรฐาน ซึ่งในมาตรฐาน
การศึกษาขั นพื นฐาน มาตรฐานที่ 5 ก้าหนดให้โรงเรียนต้องจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตาม
หลักสูตรทุกกลุ่มสาระฯ สามารถด้ารงชีพในประชาคมอาเซียนได้ และส้านักมัธยมปลายมีเป้าหมายให้โรงเรียนมัธยมทุก
โรงเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติให้เพ่ิมขึ น อย่างน้อยร้อยละ 3 ประกอบกับวิสัยทัศน์
ของโรงเรียนเมืองเชลียง “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื นฐานการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะอาชีพ ใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2566” 
        จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 ของสถานศึกษาพบว่า ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะ
ที่จ้าเป็นตามหลักสูตรโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิดการ
ปฏิบัติการแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเองและประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
 ดังนั น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ตระหนักถึงความจ้าเป็นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามที่ 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลาง ด้วยการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาต่างประเทศให้มีคุณภาพและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
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4.  วัตถุประสงค์  
     4.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ้าเป็นตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

5.  เป้าหมาย  
     5.1 ด้านปริมาณ 
 5.1.1 นักเรียนร้อยละ 30 มีผลการเรียนภาษาต่างประเทศระดับ 3 ขึ นไป 
 5.1.2 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการประเมินคุณลักษณะตามหลักสูตรระดับดีขึ นไป 
 5.1.3 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ระดับดีขึ นไป 
      5.2 ด้านคุณภาพ  
 5.2 .1 นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ้านวน 1,363 คน ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศ พัฒนา
คุณลักษณะตามหลักสูตรและพัฒนาการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 
 
6. วิธีด าเนินการ  
    ประเภทงบ อุดหนุน  

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 พัฒนาครูด้าน
การจัดการเรียนรู้ 
1.1 ประชุมชี แจง นิเทศ 
การจดักิจกรรมการเรียน 
การสอน 1 ครั งต่อเดือน 
1.2. ครูจัดท้าแผนจัดการ
เรียนรู้ 
1.3 นิเทศการสอนโดย 
      - หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
      - ครูช้านาญการพิเศษ
ภายในกลุ่มสาระฯ 

1,000 1,000 1,000 1,000  
 
 
 
 
 
นางพัชรินทร์   
พรมสุบรรณ์ 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
    2.1 ครูส้ารวจอุปกรณ์ สื่อ
การสอน 
    2.2 ครูจัดหา/ผลิตสื่อ 
การสอน 
    2.3 ครูจัดการเรียน 
การสอนตามแผนการ 
จัดการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
    2.4 ประเมินผลการ 
จัดการเรียนรู้/รายงานผล 

12,000 10,000 10,000 9,000 

รวม 13,000 11,000 11,000 10,000 
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  7. ทรัพยากรที่ใช้  
    

ล้าดับ 
ที ่

รายการทรัพยากร จ้านวนหน่วย จ้านวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 
1 กระดาษปก A4  3 ห่อ 600  
2 กระดาษ A4 ดับเบิ ลเอ 10 ห่อ 1,000  
3 แฟ้มเอกสาร 15 อัน 1,500  
4 อ่ืนๆ - 900  

รวมกิจกรรมที่ 1  4,000  
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 วัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอน เช่น แปรงลบกระดาน 6 ระดับชั น 7,660  
 -หมึกพิมพ์อิงเจ็ทชนิดเติม (สีด้า แดง น ้าเงิน เหลือง)    
 -ปากกาเขียนไวท์บอร์ด  ถ่าน 1.5 V  ถ่าน 9V     
2 หมึกพิมพ์ cannon  4 กล่อง 4 ชุด 4,800  
3 หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP รุ่น 85A (โทนเนอร์) 1 กล่อง 2,540  
4 Smart TV ขนาด 55 นิ ว 1 เครื่อง  12,000  
5 เครื่องพิมพ์ Inkjet 2 เครื่อง 7,000  
6 ค่าซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แอร์ ฯ - 5,000  
7 อ่ืนๆ - 2,000  

รวมกิจกรรมที่ 2 41,000  

8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบประมาณ 
เรียนฟรี 15 ปี 

เงินอ่ืน ๆ รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ 21,000 - - 21,000 
ค่าใช้สอย 5,000 - - 5,000 
ค่าครุภัณฑ์ 19,000 - - 19,000 

รวมเป็นเงิน 45,000  - 45,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
             - 
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10. การติดตามประเมินผล  
ตัวชี วัดความส้าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

- นักเรียนร้อยละ 30 มีผลการเรียน
ภาษาต่างประเทศระดับ 3 ขึ นไป 
- นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการประเมิน
คุณลักษณะตามหลักสูตรระดับดีขึ นไป 
- นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ระดับดีขึ นไป 
 

สรุปผลแบบบันทึกผลการเรียน 
(ปพ.5) 

- ปพ.5 
 

 

11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 13.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 13.2 นักเรียนสามารถน้าภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์จริงทั งในและนอกโรงเรียน 
 
 

            ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางพัชรินทร์  พรมสุบรรณ์) 

ต้าแหน่งครู 
 

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. โครงการวันส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน  

ข้อที ่1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  
ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  
ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

           ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน้าไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   ประเด็นพิจารณาท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั นเรียนเชิงบวก 
    ลักษณะกิจกรรม/โครงการ   ใหม่    ต่อเนื่อง   
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมินตรา คู่นพคุณ 
    ระยะเวลาด าเนินการ เดือนธันวาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565 
    สถานที่ด าเนินงาน โรงเรยีนเมืองเชลียง 
3.  ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 กล่าวไว้ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” ซึ่งจากจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าว ต้องการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  และจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองเชลียง ผลประเมินตัวบ่งชี ที่ 5 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มี
ข้อเสนอแนะส้าคัญเพ่ือการพัฒนา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนา โดยเน้นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิด การปฏิบัติ  
การแก้ปัญหา ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชาและระดับการพัฒนาการของผู้เรียน โดยจัดกิจกรรมบูรณาการกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย รวมถึงการแนะน้าให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทั งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้
สูงขึ น  
 จากผลการด้าเนินงานปีการศึกษา 2563 พบว่า โครงการวันส้าคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย  
รวมไปถึงผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาท่ีผู้เรียนก้าลังศึกษาอยู่ ส่งผลให้ผู้เรียนยังมีมีทัศคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองในอนาคตได้ 
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 ดังนั นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนเมืองเชลียงจึงให้ความส้าคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ใน
รูปแบบของการท้ากิจกรรมร่วมกันด้วยความสนุกสนานในวันส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น วัน
คริสต์มาส วันตรุษจีน เป็นต้น พร้อมทั งจัดให้มีการแข่งขันทักษะทางภาษาต่าง ๆ การเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ 
และเลือกท้ากิจกรรมตามความสนใจของตนเองได้อย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพ ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ
และสติปัญญา สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความสนใจ แข่งขันทักษะทางภาษา และเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
 4.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
 4.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 4.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา  
5. เป้าหมาย 
 5.1 ด้านปริมาณ 
  5.1.1 นักเรียนชั น ม.1 – ม.6 ร้อยละ 85 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส้าคัญของกลุ่มสาระ- 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 5.2 ด้านคุณภาพ  
  5.2.1 นักเรียนชั น ม.1 – ม.6 ไดร้่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้อ่ืนอย่างหลากหลาย และได้แสดงออกตามความ
ถนัดและความสนใจ ในกิจกรรมวันส้าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  5.2.2 นักเรียนชั น ม.1 – ม.6 ได้แสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการมีส่วนร่วมกับ
วัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
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. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ - - - - ครูมินตรา  
คู่นพคุณ 

2. แต่งตั งคณะกรรมการ/
ประชุมวางแผน 

- - - - ครูกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 3. แต่งตั งผู้รับผิดชอบ/ ประชุม

แบ่งงาน 
- - - - 

4. ออกค้าสั่ง เตรียมเอกสาร 
สถานที่ 

- - - - 

5. กิจกรรมคริสต์มาส - - 19,000 - 
6. กิจกรรมวันตรุษจีน - - - 10,000 
7. ประเมินผล สรุป รายงานผล - - - - 
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7. ทรัพยากรที่ใช้    

ที ่ รายการ จ านวน
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

ราคารวม หมาย
เหตุ บาท สต. 

1 วัสดุส้าหรับจัดกิจกรรมคริสต์มาส เช่น   
แฟ้มพลาสติกใส่เอกสาร เชือก กระดาษโปสเตอร์สี ฯ 

- - 3,500 -  

2 วัสดุตกแต่งสถานที่ เช่น สีโปสเตอร์ สีต่างๆ ฯลฯ - - 4,000 -  
4 จัดซื อของรางวัลส้าหรับการแข่งขันทักษะทางภาษา 

เช่น สมุดโน้ต  กระเป๋าผ้า  ปากกาไฮไลท์  ดินสอสี 
ฯลฯ 

50 ชุด 100 5,000 -  

5 วัสดุจัดนิทรรศการคริสต์มาส - - 3,000 -  
6 วัสดุจัดเวทีและกิจกรรมตรุษจีน - - 10,000 -  
7 วัสดุกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น  - 3,500 -  

รวมทั้งสิ้น 29,000   
 
8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
เงินบ้ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ - 29,000 - -   29,000 
ค่าใช้สอย - - - -    - 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 

รวมเป็นเงิน - 29,000 - - 29,000 
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                  - 
10. การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
นักเรียนชั น ม.1 – ม.6 ไดร้่วม
กิจกรรมวันส้าคัญของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- สอบถามนักเรียน 
- สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
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13. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  13.1 ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ความสนใจ แข่งขันทักษะทางภาษา และเกิดการเรียนรู้ 
อย่างมีความสุข 
 13.2 ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  
 13.3 ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 13.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมประเพณีของเจ้าของภาษา  
 
 
 

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางสาวมินตรา คู่นพคุณ) 
                                                        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.  โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) 
     กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
  ข้อที ่1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  
  ข้อที ่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  

ข้อที ่2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
      ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค้านวณ 
    ลักษณะกิจกรรม / โครงการ       ใหม่           ต่อเนื่อง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกนกพร  นวมนาค  
    ระยะเวลาด าเนินงาน เมษายน - กันยายน พ.ศ. 2564  
    สถานทีด่ าเนินงาน อุทยานประวัติสุโขทัย อ้าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย          
 

3. ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล   
   ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทส้าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดย
มุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยชี น้าในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ดังนั นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพ่ือให้มีทักษะภาษาอังกฤษ 
ในระดับท่ีสามารถติดต่อสื่อสารแสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ และจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา ได้ให้ข้อเสนอแนะส้าคัญเพ่ือการพัฒนา ตามตัวบ่งชี ที่ 3 ผู้เรียน 
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั งในและนอกสถานศึกษา และตัว
บ่งชี ที่  5 มีข้อเสนอเพ่ือการพัฒนา ผู้เรียนเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิด การปฏิบัติ ส่งเสริม 
ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ปลูกฝังนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
  จากผลการด้าเนินงานปีการศึกษา  2563 พบว่า การจัดกิจกรรมโครงการค่ายภาษาอังกฤษส่งเสริมทักษะทางภาษา
ของนักเรียน ทั งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐานการเรียนรู้   ให้นักเรียนมีโอกาส
การฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในสถานการณ์จริง นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน    ในกิจกรรมการเรียนรู้นอก
สถานศึกษา และฝึกการแก้ปัญหา  
  จากเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงเห็นความส้าคัญในการจัดค่ายภาษาอังกฤษ เป็น
การจัดกิจกรรมทางภาษาที่สอดคล้องกับวิชาภาษาอังกฤษพื นฐาน และภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม   เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะใน
การฟัง และการสื่อสารสามารถโต้ตอบได้ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกห้องเรียน      ฝึกภาษาจากกิจกรรมต่างๆ เช่น เกมส์ 
การแก้ปัญหา เพลงและบทบาทสมมุติ กิจกรรมเหล่านี  สามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน 
และเพ่ิมพูนประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และต่อยอดประสบการณ์จากการเรียนรู้สู่อนาคตได้ 

 

 



59 
 

4. วัตถุประสงค์  
 4.1  เพ่ือให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษได้ฝึกทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษทั ง 4 ทักษะ คือ 
การฟัง พูด อ่าน และเขียน  
 4.2  เพ่ือนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษมีโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัด    และความ
สนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน 

5. เป้าหมาย  
 5.1 ด้านปริมาณ 
      5.1.1 นักเรียนชั นม.4/3-4/5 ร้อยละ 85 ที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษมีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสาร และการคิด  
 5.2 ด้านคุณภาพ  
       5.2.1 นักเรียนชั นม.4/3-4/5 ไดผ้่านการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษทั ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน  
       5.2.2 .นักเรียนชั นม.4/3-4/5 ได้รับการส่งเสริมและเปิดโอกาสได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัด 
และความสนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน  
 

6. วิธีด าเนินการ  
    ประเภทงบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

กิจกรรม ไตรมาส 1 
(เม.ย.-มิ.ย. 564) 

ไตรมาส 2 
(ก.ค.-ก.ย.564) 

ไตรมาส 3 
(ต.ค.-ธ.ค.2564) 

ไตรมาส 4 
(ม.ค.-มี.ค.2565) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ 

- - - - หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
2. แต่งตั งคณะกรรมการ/
ประชุมวางแผน 

- - - - - ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
3. แต่งตั งผู้รับผิดชอบ/ 
ประชุมแบ่งงาน 

- - - - - ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
4. ออกค้าสั่ง เตรียมเอกสาร 
สถานที่ 

- - - - - ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
5. รายละเอียดกิจกรรม 
    - จัดกิจกรรม ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
     

- 18,720 - - - ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ 
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กิจกรรม ไตรมาส 1 

(เม.ย.-มิ.ย. 564) 
ไตรมาส 2 

(ก.ค.-ก.ย.2564) 
ไตรมาส 3 

(ต.ค.-ธ.ค.2564) 
ไตรมาส 4 

(ม.ค.-มี.ค.2565) 
ผู้รับผิดชอบ 

- นักเรียนชั นม. 4/3-4/5 
ตามความสมัครใจ จ้านวน 
60 คน เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 
วิทยากร ครูและนักเรียนพี่
เลี ยง จ้านวน 22 คน     
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื อ 
อาหารว่าง 2 มื อ 
    - จัดซื อวัสดุอุปกรณ์
ส้าหรับเข้าค่าย 
    - ด้าเนินการจัดกิจกรรม

ตามวัน เวลา ที่ก้าหนด 

     

6. ประเมินผล สรุป รายงาน
ผล 

 280    

รวม  19,000    

 

  7. ทรัพยากรที่ใช้  

     

ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

ราคารวม 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
1 วัสดุอุปกรณ์ส้าหรับจัดค่ายภาษาอังกฤษ  60 80 4,800   
2 ค่าจัดจ้างท้าอาหารกลางวัน 1 มื อและ

อาหารว่าง 2 มื อ 
ส้าหรับนักเรียน ม.4/3-4/5 ที่เข้าค่าย 

60 60 3,600   

3 ค่าจัดจ้างท้าอาหารกลางวัน 1 มื อและ
อาหารว่าง 2 มื อ ส้าหรับครูและพ่ีเลี ยง 

22 60 1,320   

4 ค่าตอบแทนครูวิทยากร 5 1,000 5,000   
5 ค่าพาหนะเดินทาง 2 2,000 4,000   
6 สรุปรายงานผล 2 140 280   

รวมทั้งสิ้น 19,000   
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8. งบประมาณ 
 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ - 4,800 - - 4,800 
ค่าใช้สอย - 14,200 - - 14,200 
ค่าครุภัณฑ์ - - - - - 
รวมเป็นเงิน - 19,000 - - 19,000 

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
      - อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  

10. การติดตามประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
นักเรียนชั นม.4/3-4/5 จ้านวน 60 
คน ที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษ ผ่าน
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในด้าน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิด 

สอบถามการท้ากิจกรรม 
 

 แบบสอบถามการท้ากิจกรรม 
 

   

 

11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 11.1  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษได้ฝึกทักษะทางการสื่อสารภาษาอังกฤษทั ง 4 ทักษะ  
คือ การฟัง พูด อ่าน และเขียน  
 11.2  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษมีโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามถนัด     และความ
สนใจในบรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน 
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ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกนกพร  นวมนาค) 

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              

……………  / ………….. /.......... 
      
   
  



63 
 

1.  โครงการ วันอาเซียน 
     กลุ่มบริหารวิชาการ 
2. รายละเอียดกิจกรรม / โครงการ 
    สนองกลยุทธ์โรงเรียน  
  ข้อที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการเรียนรู้สู่สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
    สนองนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา  
  ข้อที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  
  ข้อที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    สอดคล้องกับมาตรฐานภายใน   
  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

                                           แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหา 
    ลักษณะกิจกรรม / โครงการ             ใหม่                   ต่อเนื่อง 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพนม  หวาดเพ็ชร 
    ระยะเวลาด าเนินงาน มิถุนายน – กันยายน 2564 
    สถานทีด่ าเนินงาน โรงเรยีนเมืองเชลียง          
 

3. ท่ีมา ความส าคัญ หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาของชาติถูกก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาปีพุทธศักราช 2542  ในการให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยสถานศึกษาต้องวางแผนการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา   
ตลอดจนชุมชนท้องถิ่น  เป็นกระบวนการส้าคัญที่จะน้าโรงเรียนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  ดังที่
หน่วยงานต้นสังกัดก้าหนด  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก้าลังของชาติ 
ให้เป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส้านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื นฐาน รวมทั งเจตคติที่
จ้าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญบนพื นฐานความเชื่อว่าทุกคน
สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  ดังนั นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง  คิดเป็น  ท้าเป็น  แก้ปัญหาเป็น และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 หลักสูตรอาเซียนศึกษา มีลักษณะเป็นหลักสูตรที่เน้นเนื อหาและบูรณาการในลักษณะกว้าง (broadfield 
curriculum)  ลักษณะส้าคัญของหลักสูตรอาเซียนศึกษา คือ การจัดหมวดหมู่เนื อหาองค์ความรู้และประสบการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับมวลประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั ง 10 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์  การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี นวัตกรรมและภูมิปัญญาในด้านต่างๆ 
มารวมไว้ ให้ผู้เรียนศึกษาในมิติต่างๆ อย่างสัมพันธ์กัน  กฎบัตรอาเซียน (the ASEAN Charter) มีผลบังคับเป็นกฎหมายใน
บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน พัฒนาสมาคมประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ให้เป็นประชาคมอาเซียน ( the 
ASEAN Community) เพ่ือให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริง และเป็นรูปธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยอยู่บน
โครงสร้างของสามเสาหลักประชาคม ได้แก่ ประชาคมความม่ันคงแห่งอาเซียน (the ASEAN 



64 
 

 Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจแห่งอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมแห่งอาเซียน 
 การจัดโครงสร้างดังนี  ก็เพ่ือการรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายของ 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และอนาคต แนวทางการพัฒนาการเป็นประชาคมอาเซียนที่ส้าคัญมากประการหนึ่งคือ 
การพัฒนาที่มุ่งให้ประชากรเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา (people-centered development) หนึ่งในปัจจัยของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนคือ การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ โดยก้าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาของการท้างาน ทั งนี เพ่ือให้ประชากรของประชาคมอาเซียน สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเตรียมพร้อมในการเป็นประชากรในประชาคมอาเซียน  
 จากผลการด้าเนินงานปีการศึกษา 2563 พบว่าเป็นโครงการที่นักเรียนให้ความสนใจในการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตน
ให้มีความรู้ ความสามารถ ในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารในเหตุการณ์ชีวิตประจ้าวันได้เป็นอย่างดี 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการ
ห้องเรียนอาเซียน ขึ น เพ่ือให้นักเรียนได้มีความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการเป็นประชากรในประชาคมอาเซียนที่ดีต่อไป
  
4. วัตถุประสงค์  
 4.1 เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมของนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงให้มีความรู้พื นฐานภาษาอาเซียน 
และสามารถสื่อสารพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมในประชาคมอาเซียน   
 4.2 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียงเห็นความส้าคัญของอาเซียนและพัฒนาตนให้เหมาะสมตาม 
ศักยภาพของตนเองพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
5. เป้าหมาย  
 5.1 ด้านปริมาณ 
  5.1.1 ครู และบุคลากรโรงเรียนเมืองเชลียง  จ้านวน 96 คน เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน   
  5.1.2 นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง จ้านวน 1,343 คนหรือมากกว่าร้อยละ 90เข้าร่วมกิจกรรม 
วันอาเซียน 
 5.2 ด้านคุณภาพ  

        5.2.1 พัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียนร้อยละ 90 ในโรงเรียนให้มีความรู้พื นฐานภาษาอาเซียน   
และสามารถสื่อสารพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมในประชาคมอาเซียน   
                 5.2.2 นักเรียนร้อยละ 90 เห็นความส้าคัญของอาเซียนและพัฒนาตนให้เหมาะสมตามศักยภาพ 
ของตนเองพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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 

เสนอโครงการ - - - - นายพนม  หวาดเพ็ชร 
ครูกลุ่มสาระสังคม

ศึกษาฯและ 
 ครูที่ปรึกษา 

แต่งตั งคณะกรรมการ - - - - 
ติดต่อประสานงาน - - - - 
กิจกรรมวันอาเซียน - 24,000 - - 
สรุปประเมินผลโครงการ - - - - 

รวม 24,000  

   

7. ทรัพยากรที่ใช้   
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(หน่วย) 

ราคารวม 
หมายเหตุ 

บาท สต. 
1 ค่าวัสดุท้าโมเดลของประเทศต่างๆ 

แสดงผลงาน 
10 ชิ น 600 6,000 -  

2 ค่าชุดแต่งกายของชาติต่างๆ 3 ชุด 2,000 6,000 -  
3 ค่าเช่าชุดแต่งกายของชาติต่าง ๆ 7 ชุด 350 3,150 -  
4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม อ่ืนๆ  4,000 4,000 -  
5 เงินรางวัลและสิ่งของรางวัล  4,850 4,850 -  

รวมทั้งสิ้น 24,000   

8. งบประมาณ 

รายการ เงินอุดหนุน 
เงินงบพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 
เงินรายได้ 

สถานศึกษา 
เงินบ ารุง
การศึกษา 

รวมเป็นเงิน 

ค่าวัสดุ  16,000   16,000 
ค่าใช้สอย  8,000   8,000 
ค่าครุภัณฑ์      

รวมเป็นเงิน  24,000   24,000 

**หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

10. การติดตามประเมินผล  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 

1. ผู้เรียนร้อยละ 90  
มีความพึงพอใจในระดับดี 
 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 
ความพึงพอใจ 

 
2. ผู้เรียนร้อยละ 90  
มีความเข้าใจในระดับดี 
 

สรุปรายงานกิจกรรม แบบสอบถาม 
 

   

11. ประโยชน์ / ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 11.1 เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักเรียนร้อยละ 90 ในโรงเรียนให้มีความรู้พื นฐานภาษาอาเซียน 
และสามารถสื่อสารพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมในประชาคมอาเซียน   
 11.2 เพ่ือให้นักเรียนร้อยละ 90 เห็นความส้าคัญของอาเซียนและพัฒนาตนให้เหมาะสมตามศักยภาพ 
ของตนเองพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน        
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 ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ 

                        (นายพนม  หวาดเพ็ชร) 
                          ต้าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

   
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              

……………  / ………….. /.......... 
 


