
ชื่อโครงการ 2   โครงการพัฒนาวิชาการ 
แผนงาน   งานบริหารวิชาการ  
สนองยุทธศาสตรท่ี   2                
ผูรับผิดชอบ    นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร 
ลักษณะโครงการ   โครงการตอเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ   18  พฤษภาคม  2554  -  31  มีนาคม   2555 

......................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบัน วิชาการตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนามากข้ึน จําเปนอยางย่ิงที่ครูที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการจัดประสบการณใหเด็ก ที่จะตองพัฒนาหลักสูตร และแผนการจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อ
นํามาพัฒนาเด็กใหบรรลุตาม   สภาพที่พึงประสงคที่ต้ังไว  นอกจากน้ัน ครูเองจะตองพัฒนาแนวความคิด
ตนเองในการผลิตนวัตกรรม ใหม ๆ มาใชในการจัดกิจกรรม,จัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กเกิดความพรอม 
และชวยสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน) จึงไดจัดทําโครงการพัฒนา
วิชาการ ข้ึน 
2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับมาตรฐาน 
2. เพื่อใหครู ปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ใหสอดคลองกับหลักสูตร 

3. เปาหมาย 
1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน) มีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของ

ชุมชน 
2. ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน) มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดี มีคุณภาพ 

4. การดําเนินงาน 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
4.1   กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เม.ย.54 นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร 

4.2   กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เม.ย. 54 นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 

 
 
 

6. งบประมาณ    ไมใชงบประมาณ 
คาใชจายตามรายการจําแนกรายจายงบประมาณ กิจกรรมและรายละเอียด 

การใชงบประมาณ 
งบ 

ประมาณ งบบุคลากร คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ งบลงทุน 
1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา -   - -  
2. พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู -   - -  

รวม -   - -  
รวมทั้งส้ิน  -  

 

 
 
 
 
 



7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 

วิธีวัดและประเมนิผล 
เครื่องมือที่ใชวัดและ

ประเมินผล 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ดี มีมาตรฐาน สํารวจ/ตรวจสอบ แบบประเมิน 
2. ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดี มีคุณภาพ สํารวจ/ตรวจสอบ แบบประเมิน 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา45 (บานดอนแทน) มีหลักสูตรที่ดี มมีาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของ
ชุมชน 
2. ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45 (บานดอนแทน) มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดี มีคุณภาพ 

 
ลงช่ือ....................................................ผูเสนอโครงการ 

                                         (นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร) 
                                 ตําแหนง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บานดอนแทน) 

(ลงช่ือ) ร.ต.ต.                         ผูเห็นชอบโครงการ 

                                                  (กําจัด    จาวรรณ) 
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน) 

 
ลงช่ือ.................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                             (นายโกศล  เพ็ชรสาริกิจ) 
                          ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บานดอนแทน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ 
พัฒนาวิชาการ 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 1 
 

 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2.  ประเภทกิจกรรม ()   กิจกรรมหลัก 
   ()   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ใหดี มีคุณภาพในการจัดกระบวนการเรียน 
                                    การสอน 
    2. เพื่อใหโรงเรียน มีหลักสูตรที่ดี มีคุณภาพใช 

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ( )  เด็ก   () ครู  () อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน...........-..............บาท 
6.  การดําเนินงาน     1.  ประชุมครู คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา รวมกันประเมินหลักสูตรเดิม        
                             2.  สํารวจความตองการ ผูปกครอง ชุมชน 
                             3.  ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ 
          4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  เมษายน  2554 
8.  การใชจายงบประมาณ   - 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ          สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบประเมิน 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 

1. ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา      
 2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน) มีหลักสูตรที่ดี มีคุณภาพใชในการจัดกระบวนการเรียน 
             การสอน 
  
 
 
                                                           (ลงช่ือ)  ..........................................ผูเสนอแผนกิจกรรม 
                                                                 (นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร) 
                                                                       ผูรับผดิชอบกิจกรรม 
 
                                                     
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมที่ 2 
 

 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
2.  ประเภทกิจกรรม ()   กิจกรรมหลัก 
   ()   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 
5.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อใหโรงเรียน มีการประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   2. เพื่อใหครู ปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหดี และมีคุณภาพ 

6.  เปาหมาย    6.1 ดานผลผลิต  ( )  เด็ก   () ครู  () อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
          6.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน.........................บาท 
7.  กิจกรรมยอย   1.  ประชุมครู  ประเมินแผนการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรูเดิม  
                        2.  วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง 
                        3.  พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู          
     4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
8.  ระยะเวลาดําเนินการ  เมษายน  2554 
9.  การใชจายงบประมาณ  
10. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสังเกต/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบประเมิน 
11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 

      1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน)มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดี  มีคุณภาพใช 
      2. บุคลากรในโรงเรียนทุกคนจัดทําแผนการสอน 
 
 

                                                         (ลงช่ือ)  ..........................................ผูเสนอแผนกิจกรรม 
                                                                  (นางสาวดารัตน  ไชยชนะ) 
                                                                       ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

 

 
 
 


