
โครงการ  3   โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษา 
แผนงาน   การบริหารงานวิชาการ 
สนองยุทธศาสตรท่ี     2             
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเน่ือง 
ผูรับผิดชอบโครงการ  นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม 2554 – มีนาคม   2555 
______________________________________________________________________________ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 6              

มีจุดมุงหมายในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   ซึ่งในการ
จัดการศึกษาตามแนวทางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดน้ัน  จําเปนที่
สถานศึกษาจะตองมีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนอยางรอบดาน  เพื่อสรางเสริมใหนักเรียนเปน
คนที่มีคุณภาพและมีความสมบูรณในการดํารงชีวิต 

2. วัตถุประสงค 
 ผลผลิต  

ดานปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน)ทุกคนไดรับการพัฒนา  ทั้งดานวิชาการ คุณธรรม 

จริยธรรมอยางรอบดาน 
ดานคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน)ที่ผานการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู     
     สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีคุณภาพ   ตามศักยภาพของตนเองอยางสูงสุด 

     ผลลัพธ   
1. นักเรียนที่ผานการพัฒนาศักยภาพ  มีพัฒนาการดานวิชาการที่ดีข้ึน  มีศักยภาพในการเรียนรูใน 
     ตนเองอยางสูงสุด            

3. เปาหมาย 
นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45(บานดอนแทน)ทุกคน ที่เขารวมโครงการมีพัฒนาการ   ดานความรู

ทางวิชาการที่ดีข้ึน  นักเรียนที่เรียนออน  ไดรับการดูแลชวยเหลือ  นักเรียนที่เรียนดีมีการสงเสริมศักยภาพใน
การแขงขันและมีโอกาสในการนําเสนอผลงานจากการเรียนรูสูสาธารณชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. กิจกรรมและการดําเนินการ   โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษา 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 
4.1   กิจกรรมคายรักการอาน(ภาษาไทย) 26 มิ.ย. 54 นางสุพิน  อะทะยศ 

4.2   กิจกรรมเขาคายวิทยาศาสตร 15 ส.ค. 54 นางอําพร  โชติกําจร 

4.3   กิจกรรมเขาคายคณิตศาสตร ก.พ. 55 น.ส.ดารัตน  ไชยชนะ 

4.4 กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ ก.พ. 55 นางทิวาภรณ พิมพแสงจันทร 

4.5 กิจกรรมการเรียนรู ดวย ICT  18 พ.ค.54-31 ม.ค.55 นางทิวาภรณ พิมพแสงจันทร 

4.6 กิจกรรมรวมแขงขันทักษะวิชาการ/ศิลปหัตถกรรม ม.ค. 55 นางทิวาภรณ พิมพแสงจันทร 

4.7 กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนดานศิลปะ วัฒนธรรม ก.พ.55 – มี.ค.55 นางทิพพาภรณ  ใจแปง 

 
5. งบประมาณ  งบประมาณจากคาใชจายรายหัว และงบประมาณเรียนฟรี  15  ป  = 73,180   บาท 
                      - คาใชจายรายหัว             ...........43,450,.......บาท 
                     - สนับสนุนเรียนฟรี 15 ป   ............29,730........บาท  

คาใชจายตามรายการจําแนกรายจายงบประมาณ กิจกรรมและรายละเอียด 
การใชงบประมาณ 

งบ 
ประมาณ งบ

บุคลากร 
คา 

ตอบแทน 
คา 

ใชสอย 
คาวัสดุ งบ

ลงทุน 
1. กิจกรรมคายรักการอาน(ภาษาไทย) 6,740    6,740  
2. กิจกรรมเขาคายวิทยาศาสตร 1,950    1,950  
3. กิจกรรมเขาคายคณิตศาสตร 1,500    1,500  
4. กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ 1,500      1,500  
5. กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ/ศิลปหัตถกรรม 1,500      1,500  
6. กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนดานศิลปะ 
วัฒนธรรม 

18,000      8,000  

7. กิจกรรมการเรียนรู ดวย ICT  19,990    19,990  
                                    รวมทั้งสิ้น 73,180 73,180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. การประเมินโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 

ผลผลิต   
เชิงปริมาณ/คุณภาพ 
1.  นักเรียน ทุกคนไดรับการสงเสริมพัฒนาตนเองใน
ดานวิชาการ                                     
2.  นักเรียนรอยละ  96  ที่รวมโครงการไดรับทักษะ 
ความรูเพิ่มข้ึน  สงผลใหเกิดการพัฒนาตนเองไดอยาง
รอบดาน 

 
 

- การสํารวจ 
- ตรวจรายงาน 
 
- การทดสอบ/ประเมิน 

 

 
 

- แบบสํารวจ 
-  รายงานโครงการ 
 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 
       ผลลัพธ   
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
2. นักเรียนรอยละ 94 ไดรับความรูและทักษะจากการ
เขารวมกิจกรรม  สงผลใหเกิดการพัฒนาทางการเรียนที่
ดีข้ึนและมีศักยภาพเพียงพอในการประกวดแขงขัน
ทักษะทางวิชาการ 
3. ครูและนักเรียนไดโอกาสจัดแสดงผลงาน 
และความสามารถในการจัดการเรียนรูตอสาธารณชน  
ไดอยางมีคุณภาพ  
4. ชุมขนรอยละ 95 มีความเปนที่พึงพอใจในการจัด
การศึกษา 

 
-  การทดสอบ 
-  การรายงาน 
 
 
 
 
-  การสังเกต 
-   การสอบถาม 

 
-  แบบทดสอบ 
-  แบบรายงาน 
 
 
 
 
-  แบบสังเกต 
-   แบบสอบถาม 

                                            

                                              (ลงชื่อ)         ผูเสนอโครงการ 
                                     (นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร )     
                                    ตําแหนง  ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45 (บานดอนแทน) 
                                            

                                           (ลงชื่อ)  ร.ต.ต.                         ผูเห็นชอบโครงการ 

                                                                (กําจัด   จาวรรณ)  
                  ตําแหนง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา45 (บานดอนแทน) 

                          (ลงชื่อ)                                   ผูอนุมัติโครงการ 

                              (นายโกศล   เพ็ชรสาริกิจ) 
                               ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บานดอนแทน) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดกิจกรรมประกอบโครงการ 
  พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมที่ 1 
 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมคายรักการอาน 
2.  ประเภทกิจกรรม ( )   กิจกรรมหลัก      (    )   กิจกรรมรอง    (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสุพิน  อะทะยศ 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยเพิ่มข้ึน  
    2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการอานหนังสือ 
                       3. เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

                                4. เพื่อใหนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ()  นักเรียน   () ครู  (   ) อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน...........2,000..............บาท 
6.  การดําเนินงาน  
              1.  จัดประชุมครูเพื่อหาแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 
  2.  กําหนดขอบเขต  และผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม 
  3.  ติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะและสรุปผลความกาวหนาเมื่อสิ้นสุดการเรียนของป 
                         การศึกษา  
  4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่.......26.....เดือน ....มิถุนายน......พ.ศ. ...2554....      
8.  การใชจายงบประมาณ 
 จายคาอาหาร นํ้าด่ืม ในการดําเนินการ    จํานวน.........2,000......บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ     แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยเพิ่มข้ึน  
 2. นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการอานหนังสือ 
 3. นักเรียนมีนิสัยรักการอาน 

          4. นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
                                                                     (ลงช่ือ)  .................................. ผูเสนอแผน/กิจกรรม  

                                                  ( นางสุพิน  อะทะยศ)  
                                                    ครู ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



   กิจกรรมที่ 2 

                                                         
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมคายวิทยาศาสตร 
2.  ประเภทกิจกรรม ()   กิจกรรมหลัก 
   (    )   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางอําพร  โชติกําจร 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรใหเพิ่มข้ึน 

2. เพื่อฝกกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 3. เพื่อจัดประสบการณ สงเสริมความสามารถ เพิ่มศักยภาพของผูเรียน 
 4. เพื่อสรางจิตวิทยาศาสตรใหกับผูเรียน 
 5. เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
 6. ฝกการทํางานระบบกลุม ความรบัผิดชอบ กลาแสดงออกและฝกความเปนผูนํา 
   ผูตามที่ดี 

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ()  นักเรียน   () ครู  (   ) อาคารสถานที ่ (   )  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน...........1,950.............บาท 
6.  การดําเนินการ 1.  ประชุมนัดหมายนักเรียนในการเตรียมตัว, เตรียมอุปกรณ และของใชสวนตัว 

   2.   แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมตามความเหมาะสม 
                        3.  เรียนตามฐานตางๆ 
     4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่   18  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. 2554      
8.  การใชจายงบประมาณ 
  จายคาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการ    จํานวน........1,950.........บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึน   
          2. ทํางานระบบกลุม ความรับผิดชอบ กลาแสดงออกและฝกความเปนผูนําผูตามที่ดี 
          3. นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการเรียนและความรอบรูรอบตัว    
                                                           (ลงช่ือ)  .................................. ผูเสนอแผน/กิจกรรม 
                                                             (นางอําพร  โชติกําจร) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     กิจกรรมที่ 3 
 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมคายคณิตศาสตร 
2.  ประเภทกิจกรรม ()   กิจกรรมหลัก 
   (    )   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางสาวดารัตน  ไชยชนะ 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระภาษาอังกฤษใหสูงข้ึน   
    2. เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติตอการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตร 

 3. เพื่อใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนคณิตศาสตร 
 4. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในดานการคิดคํานวณดีข้ึน 
 5. เพื่อสรางเสริมสรางเทคนิคการคํานวณใหกับนักเรียน 

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ()  นักเรียน   () ครู  (   ) อาคารสถานที ่ (   )  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน...........1,500..............บาท 
6.  การดําเนินการ 1. เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ 

   2. ประชุมช้ีแจงรายละเอียดของโครงการ 
   3. ดําเนินการตามโครงการ 

                        4.  ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  เดือน .......กุมภาพันธ............   พ.ศ. 2555      
8.  การใชจายงบประมาณ 
   จายคาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการ    จํานวน..........1,500.........บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
                   1. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีความใฝรู ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรมากข้ึน 
                    2.  นักเรียนมีพัฒนาการในดานการคํานวณเลขไดรวดเร็วย่ิงข้ึน  
           3. นักเรียนมีเทคนิคตางๆในการคิดเลขเพิ่มมากข้ึน 
                    4. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
                                                              (ลงช่ือ) ...................................... ผูเสนอโครงการ/กิจกรรม  
                                                                      (นางสาวดารัตน  ไชยชนะ                                      
               ครูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                    กิจกรรมที่ 4 
 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 
2.  ประเภทกิจกรรม ( )   กิจกรรมหลัก 
   (    )   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม  1. เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในกลุมสาระภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน   
    2. เพื่อใหนักเรียนมีทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ  
                                3. เพื่อใหนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ()  นักเรียน   () ครู  (   ) อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน...........1,500..............บาท 
6.  การดําเนินการ 1.   ประชุมนัดหมายนักเรียนในการเตรียมตัว, เตรียมอุปกรณ และของใชสวนตัว 
       2.   ทําหนังสือเชิญวิทยากร 
     3.   นักเรียน ครูรวมปฏิบัติกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

   4.   ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ   เดือน .......กันยายน...........พ.ศ. ...2554 .....     
8.  การใชจายงบประมาณ 
 จายคาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการ    จํานวน..........1,500.......บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในกลุมสาระภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน   
 2. นักเรียนมีทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษ 
          3. เพื่อใหนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
                                                             

              (ลงช่ือ)  ............................................... ผูเสนอแผน/กิจกรรม 
                                                                 (นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร) 
                                                                       คร ูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                              กิจกรรมที่ 5 
 

 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมการเรียนการสอนดวย ICT คอมพิวเตอร 
2.  ประเภทกิจกรรม ( )   กิจกรรมหลัก 
   (    )   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม  1. เพื่อใหนักเรียนไดรับการพัฒนาดาน  ICT เต็มศักยภาพ   
    2. เพื่อใหนักเรียนไดรับการบริการดานการสืบคนขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต 
                                    อยางรวดเร็ว  
                                3. เพื่อใหนักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน สามารถใชระบบ ICT คอมพิวเตอร 
                                   ไดอยางทั่วถึง 

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ()  นักเรียน   () ครู  (   ) อาคารสถานที ่ ()  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน...........19,990..............บาท 
6.  การดําเนินการ 1.   ติดต้ังอินเตอรเน็ตและระบบ LAN (Local Area Network) หองคอมพิวเตอร 
       2.   ติดต้ังอินเตอรเน็ตระบบ Wi-Fi ระหวางอาคาร 

   3.   ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ   เดือน .......กันยายน...........พ.ศ. ...2554 .....     
8.  การใชจายงบประมาณ 
 จายคาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการ    จํานวน..........19,990.......บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1. นักเรียนไดรับการพัฒนาดาน  ICT เต็มศักยภาพ   
 2. นักเรียนไดรับการบริการดานการสืบคนขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต 
              อยางรวดเร็ว  
         3. นักเรียน ครู ผูปกครองและชุมชน สามารถใชระบบ ICT คอมพิวเตอร ไดอยางทั่วถึง 
 
                                                        (ลงช่ือ)  ............................................... ผูเสนอแผน/กิจกรรม 
                                                                  (นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร) 
                                                                       คร ูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                              กิจกรรมที่ 6 
 

 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ/ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
2.  ประเภทกิจกรรม ()   กิจกรรมหลัก 
   (    )   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม  
                      1. เพื่อใหนักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพและสงเสริมแววอัจฉริยะ  
                         โดยอาศัยกิจกรรมตามโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
                      2. เพื่อเตรียมความพรอมในการประกวดแขงขันในทุกระดับ 

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ()  นักเรียน   () ครู  (   ) อาคารสถานที ่ (   )  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน...........1,500..............บาท 
6.  การดําเนินการ 1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  

   2. ประชุมคณะทางานแตละประเภท  
   3. แตงต้ังคณะทางานแตละกิจกรรม  
   4. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ  
   5. สํารวจเน้ือหาเพื่อใชในการการออกขอสอบของทุกกลุมสาระวิชาในแตละเดือน  

                        6. จัดทําขอสอบที่เนนการอาน คิดวิเคราะหและเขียนของกลุมสาระในแตละเดือน  
   7. พิจารณาและวิเคราะหขอสอบ  

                        8. จัดสอบแขงขันทุกกลุมสาระวิชา  
     9.  สงยักเรียนที่ชนะเลิศในแตละกลุมสาระไปรวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ 
                            กลุมโรงเรียน/ระดับเขต/ระดับภาค 
                                          10. สรุปรายงานผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง     
7.  ระยะเวลาดําเนินการ   18  พฤษภาคม  2554 – 31  มีนาคม 2555      
8.  การใชจายงบประมาณ 
 จายคาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการ    จํานวน..........1,500.........บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
 
 
 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
 1.  นักเรียนมีความสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน  

2.  นักเรียนมีนิสัยใฝรูใฝเรียน  
3.  นักเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจเรียน  



4.  นักเรียนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการรวมกิจกรรม 
5.  นักเรียนไดรับประสบการณในการแขงขันวิชาการในระดับเขต/ภาค   

   
           
                                                                    (ลงช่ือ)  .................................. ผูเสนอแผน/กิจกรรม 
                                                                          ( นางทิวาภรณ  พิมพแสงจันทร) 
                                                                              คร ูผูรับผิดชอบกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 7 
 

 
1.  ชื่อกิจกรรม   กิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมไทย 
2.  ประเภทกิจกรรม (    )   กิจกรรมหลัก 
   ()   กิจกรรมรอง 
   (    )   กิจกรรมสนับสนุน 
3.  ผูรับผิดชอบกิจกรรม   นางทิพพาภรณ   ใจแปง 
4.  วัตถุประสงคกิจกรรม  1. เพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงในการศึกษาจากแหลงการเรียนรู 
                                2. เพื่อใหผูเรียนมีความรู มีความเขาใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน 
                                3. เพื่อใหผูเรียนมีความซาบซึ้ง  และตระหนักในคุณคาศิลปวัฒนธรรมไทย 
                                4. เพื่อใหผูเรียนมีความรักความสามัคคีในหมูคณะ 
                                5. เพื่อบูรณาการกับกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
                                   กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และ กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

5.  เปาหมาย    5.1 ดานผลผลิต  ()  นักเรียน   () ครู  (   ) อาคารสถานที่  ()  ชุมชน 
          5.2 ดานงบประมาณท่ีใช  จํานวน...........18,000..............บาท 
6.  การดําเนินการ  1. เสนอโครงการและขออนุมัติ 
                         2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
                         3. พานักเรียนไปศึกษาแหลงดานศิลปวัฒนธรรมไทยจังหวัดสุโฃทัย 
                         4. การสอบถามโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ 
       5. ประเมินผล / สรุป / รายงาน 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ  วันที่.......เดือน.......มกราคม......พ.ศ. ....2555.......      
8.  การใชจายงบประมาณ 
 1.  จายคาวัสดุอุปกรณในการดําเนินการ    จํานวน...........1,000........บาท 

2.  จายคาพาหนะ                              จํานวน..........17,000.......บาท 
9. วิธีการประเมินผล  ( / ) ดานปริมาณ       สํารวจ/ตรวจสอบ 
           ( / ) ดานคุณภาพ       แบบสอบถาม/สัมภาษณ 
          ( / ) ดานงบประมาณ/ความคุมคา    แบบสอบถาม/สัมภาษณ       
           ( / ) ดานระยะเวลา      แบบสอบถาม 
10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากกิจกรรม 
  1. ผลสัมฤทธ์ิตอผูเรียน  ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง คิดเปน ทําเปน ใฝเรียนใฝรู  
              มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน    
           2. ผลสัมฤทธ์ิตอคร ู ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการผสมผสานดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน 
                       และสมดุลรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับผูเรียน 
           3. ผลสัมฤทธ์ิตอโรงเรียนและชุมชน  โรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูไดทุกเวลา  ทุกสถานที ่ 
               พรอมกับเปนการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคลในชุมชน เพื่อรวมกัน   
               พัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 
  
                                                                    (ลงช่ือ)  .................................. ผูเสนอแผน/กิจกรรม 
                                                                           (นางทิพพาภรณ  ใจแปง) 
                                                                             ครู ผูรับผิดชอบกิจรรม 


