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คำนำ 
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา 2565  จัดทำขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้สนองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโดยการศึกษาสภาพของโรงเรียน  จากรายงานการประเมิน กำหนดกล
ยุทธ์หลักท่ีสามารถดำเนินการให้บรรลุค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดความสำเร็จและกำหนดโครงการท่ีตอบสนองกลยุทธ์ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ฉบับนี้  ใช้เป็นแนวทางในการทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการ
ดำเนินงานของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง 

 
 

 
                  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
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สารบัญ 

 
เร่ือง                   หน้า  
 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย 1
 ๒. โครงการในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๘ 
 ๓. โครงกาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ๑๔ 
 ๔. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การงานอาชีพ ๒๐ 
 ๕.  โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๒๖ 
 ๖. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๓๒ 
 ๗. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๓๘ 
 ๘. โครงการพัฒนาส่ือการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา ๔๓ 
 ๙. โครงการงานแนะแนว ๔๕ 
 
 ภาคผนวก     
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
ชื่อกิจกรรม        พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย 
ยุทธศาสตร์สพฐ.     
   ๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
                      ๒. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                      ๓. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                      ๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
                      ๕.การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

๖.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ระดับองค์กร   ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร  
และการคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  

เป้าหมายหลัก กพด.  เป้าหมายหลักท่ี ๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
    เป้าหมายหลักท่ี ๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กทางวิชาการและ 
     ทางจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ  Educational Hub การสร้างศูนย์กลางการศึกษา ด้วยการใช้ 
     เทคโนโลยีท้ัง ๔ ด้านของ Mega Trends ได้แก่ Robotics,  
     Nanotechnology, Biotechnology และ Digital Technology  
     เพื่อจะสร้าง School of Science and Research ด้วยการนำ 
     เทคโนโลยีท้ัง ๔ ด้านมาพัฒนาต่อยอด 
กลุ่มงาน       วิชาการ   
ลักษณะกิจกรรม     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  ครูกลุ่มสาระภาษาไทย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ       ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ – ๓๑  มีนาคมคม  ๒๕๖๖ 
_____________________________________________________________________ 
๑.  หลักการและเหตุผล  
  จากการดำเนินการตามโครงการปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่าจุดท่ีควรพัฒนาของโครงการหรือกิจกรรมสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๘.๐๒ และ



๒ 
 

 
 
 

ควรพัฒนาให้ผู้เรียน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  และ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๓ มีผลการประเมินผลในระดับชาติที่เป็นไปตามเป้าหมายโดย ค่าพัฒนาตามรายวิชาภาษาไทย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ค่าพัฒนาตามรายวิชาภาษาไทย  อยู่ในระดับ  (-๕.๔๓) มีค่าการพัฒนาลดลง และ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ค่าพัฒนาตามรายวิชาภาษาไทย  (๑๐.๖๔) ซึ่งมีค่าการพัฒนาเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายท่ีต้ัง
ไว้ อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้หลัก  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา โดยเน้นผลจากการทดสอบระดับชาติ  (O-
NET) ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  และมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ จากนโยบายดังกล่าว ทางโรงเรียนปางมะ
ผ้าพิทยาสรรพ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ จึงได้ดำเนินการนำผลการ
ทดสอบ O-NET  ในปีท่ีผ่านมาวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ  

ดังนั้น โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและเป็นการเตรียมการความพร้อมให้ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
- ๖  ในการทดสอบทุกระดับในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่มีแนวคำถามให้
นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิด  วิเคราะห์  รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ก่อนลงสนามทดสอบจริงต่อไป 
และจัดกิจกรรมที ่ซ่อมเสริมและพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้แก่ผู ้เร ียนโดยใช้ว ิธีการวัดและประเมินผลที ่มี
ประสิทธิภาพ มีหลักฐานและแหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือ 
๒.  วัตถุประสงค์  
 ๑.เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
  ๒.นักเรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่างๆได้อย่างถูกหลักการและมีความคิดสร้างสรรค์ 
  ๓.เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๔.เพื่อให้บริการครูและนักเรียนในด้านวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการใช้ 
  ภาษาไทย 
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
 ๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ  ๕ 

๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการให้บริการครูและนักเรียน  
๓. งานสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีวัสดุ-อุปกรณ์เพียงพอในการพัฒนางาน     

๓.๒ เชิงคุณภาพ    
๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

     ๒. ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและ 
เกิดประสิทธิภาพ 
     ๓. ครูและนักเรียนมีวัสดุ-อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและ 

เกิดประสิทธิภาพ  
๔. นักเรียนร่วมกนัเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษว์ัฒนธรรมท้องถิ่น 

 



๓ 
 

 
 
 

 
๔.   กิจกรรม และวิธีดำเนินการ 

๕. สถานที่ดำเนินโครงการ 
    โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 
๖.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ    ๓๓,๐๐๐   บาท 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบบประมาณ ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

๑.วางแผน (Plan) ๑. ประชุมวางแผน 
๒. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
๓. กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

๑ – ๑๕ เม.ย. 
๒๕๖๕ 

 ครูในกลุ่มสาระ 

๒. ดำเนินการ (Do) ๑.กิจกรรมคัดกรองนักเรียนท่ีมี
ปัญหาด้านการอ่าน การเขียน  
๒. กิจกรรมพัฒนาการอ่านการ
เขียนและซ่อมเสริม 
๓.กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
๔. กิจกรรมความเป็นเลิศทาง
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมและ
วิชาการ 
๕. กิจกรรมวันสุนทรภู ่
๖. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
และสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 
๗. ทบทวนความรู้เตรียมสอบ  
NT,  O-NET , ข้อสอบกลาง 
๘. ทำแบบฝึก แบบทดสอบ  
ภาระงานตามหน่วยการเรียนรู ้

๑๖ พ.ค. - ๓๑ พ.ค.๖๕ 
 

๑ มิ.ย. ๖๕ - ๑๐ ม.ีค.๖๖ 
 

๒๓ - ๒๘ ม.ค. ๖๖ 
ก.ย ๖๕ - ต.ค. ๖๖ 

 
 

๒๖  มิ.ย. ๖๕ 
๒๕ - ๒๗ ก.ค. ๖๕ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 ครูในกลุ่มสาระ 

๓. ตรวจสอบ 
(Check) 

๑. ประเมินผลวันสุนทรภู่ และวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕ 
 

 ครูในกลุ่มสาระ 

๔. ประเมินผลและ
รายงาน (Action) 

นำผลการประเมินมาจัดทำ
โครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนา ให้
บรรลุ วัตถุประสงค์ 

๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕  ครูในกลุ่มสาระ 



๔ 
 

 
 
 

 เงินนอกงบประมาณ …………………-………..บาท 
 งบประมาณรวมทั้งส้ิน   ๓๓,๐๐๐   บาท 
 
๗.การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
   
ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนท้ังหมด - การประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

โครงการ 
- การสังเกตผลงานนักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ผล O-Net 

- แบบสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ 
- ผลงานนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑. นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาไทยได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบ
อื่นๆ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

๑.กิจกรรมคัดกรองนักเรียนท่ีมี
ปัญหาด้านการอ่าน การเขียน 

  ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐ ครูในกลุ่มสาระ 

๒. กิจกรรมพัฒนาการอ่านการ
เขียนและซ่อมเสริม 

  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ ครูในกลุ่มสาระ 

๓.กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ   ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐ ครูในกลุ่มสาระ 
๔. กิจกรรมความเป็นเลิศทาง
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมและ
วิชาการ 

  ๔,๐๐๐   ๔,๐๐๐ ครูในกลุ่มสาระ 

๕. กิจกรรมวันสุนทรภู ่   ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ ครูในกลุ่มสาระ 
๖. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
และสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 

  ๕,๐๐๐   ๕,๐๐๐ ครูในกลุ่มสาระ 

๗. ทบทวนความรู้เตรียมสอบ  
NT,  O-NET , ข้อสอบกลาง 

  ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ ครูในกลุ่มสาระ 

๘. ทำแบบฝึก แบบทดสอบ  
ภาระงานตามหน่วยการเรียนรู ้

  ๓,๐๐๐   ๓,๐๐๐ ครูในกลุ่มสาระ 

รวม   33,000   33,000  



๕ 
 

 
 
 

  ๒. นักเรียนได้แสดงทักษะทางภาษาไทยอย่างเต็มศักยภาพ 
  ๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 

                                      

 

 

                                         ลงช่ือ……………………………………………………………….. 
         (นางสาวสรารัตน์ สมบูรณ์ชัย) 
             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       ผู้เสนอโครงการ 

      

ลงช่ือ……………………………………………………………… 

                (นายวิราว์ วัฒนกิจ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
                ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

 
 
 

แบบฟอร์มทรัพยากรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย 
 

ท่ี รายการ(ชื่อพัสดุ) 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วยนับ 

จำนวนเงิน 

๑ กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร A๔ ๑๙๕ ๓ แพค ๕๘๕ 
๒ กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐แกรม  ๕๓๕ ๖ กล่อง ๓,๒๑๐ 
๓ คัตเตอร์ ๑๘มม. เทา-ขาว ONE SX๗๐N ๘๕ ๓ อัน ๒๕๕ 
๔ กระดาษโฟโต้ A๔ ๑๘๐ แกรม (๑๐๐ แผ่น) ๒๑๐ ๓ แพค ๖๓๐ 
๕ ดินสอสีไม้ระบายน้ำ Colleen ๒๔ สี ๓๐๐ ๔ กล่อง ๑,๒๐๐ 
๖ ปากกาไวท์บอร์ด ๒.๐ มม. (แพ็ค๑๒ด้าม) นง. ไพล็อต WBMA-M ๓๒๐ ๑ กล่อง ๓๒๐ 
๗ กระดาษพิมพ์เกียรติบัตร A๔ ๑๙๕ ๓ แพค ๕๘๕ 
๘ หมึกพิมพ์ EPSON สีดำ ๒๕๓ ๑๐ ขวด ๒,๕๓๐ 
๙ หมึกพิมพ์ EPSON สีฟ้า ๒๕๓ ๗ ขวด ๑,๗๗๑ 

๑๐ หมึกพิมพ์ EPSON สีแดง ๒๕๓ ๗ ขวด ๑,๗๗๑ 
๑๑ หมึกพิมพ์ EPSON สีเหลือง ๒๕๓ ๗ ขวด ๑,๗๗๑ 
๑๒ เทปเยื่อกาว ๒ หน้า ๕ มม*๒๐ ม ๓๕ ๓ ม้วน ๑๐๕ 
๑๓ เทปกาว ๒ หน้า ๑๘ มม*๑ ม ๘๖ ๓ ม้วน ๒๕๘ 

๑๔ กระดาษร้อยปอนด์ ๒๕๐ ๖ รีม ๑,๕๐๐ 
๑๕ กระดาษสีถ่ายเอกสาร สีชมพู ๒๕๐ ๓ แพค ๗๕๐ 

๑๖ 
กระดาษโปสเตอร์แข็งสี๑หน้า ๕๒x๗๗ซม. เหลือง,ชมพู,ฟ้า,ดำ,แดง
เขียว แพลนโก PP-๓๐๑ (สีละ ๓ แผ่น) 

๑๐ ๑๙ แผ่น ๑๙๐ 

๑๗ กาวสองหน้าแบบหนา (เทปโฟม) ม้วนใหญ่ ๒๐๐ ๓ ม้วน ๖๐๐ 
๑๘ สต๊ิกเกอร์ตีเส้น ๕ มม.x๙ หลา แดง นูโว ๑๕ ๑๐ ม้วน ๑๕๐ 
๑๙ เกมต่ออักษรภาษาไทย ชุดมาตรฐาน ๖๐๐ ๔ ชุด ๒,๔๐๐ 
๒๐ สต๊ิกเกอร์ PVC ใส  ๑๙๐ ๓ แพค ๕๗๐ 
๒๑ ลูกแม็กซ์ ยิงบอร์ด ลวดยิงแม็กซ์ T๓-๑๐MB ๖๕ ๕ กล่อง ๓๒๕ 
๒๒ ลวดเย็บ แม็กซ์ No.๑๐ ๒๔๐ ๑ กล่อง ๒๔๐ 
๒๓ แผ่นยางรองขนาด A๓ ๒๘๐ ๒ แผ่น ๕๖๐ 
๒๔ กรรไกร ๘๕ ๓ อัน ๒๕๕ 
๒๕ สำเนาเอกสารข้อสอบ ๑,๕๐๐ ๒ คน ๓,๐๐๐ 
๒๖ ค่าใช้สอยศิลปหัตถกรรม  ๓,๔๖๓  ๓,๔๖๓ 
๒๗ MAX เครื่องยิงบอร์ด แม็กซ์ TG-D ๑,๓๕๐ ๑ อัน ๑,๓๕๐ 



๗ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี รายการ(ชื่อพัสดุ) 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วยนับ 

จำนวนเงิน 

๒๘ แฟ้มใส่เอกสาร สันกว้าง ๑๒๐F ๑๐๐ ๒ แฟ้ม ๒๐๐ 

๒๙ 
ปากกาเคมี ๒หัว TWIN-PEN ปากกาเคมี๒หัว ตราม้า กล่อง๑๒ด้าม 
HORSE ๓๐๐ ๒ แพค 

๖๐๐ 

๓๐ 
ปากกาลูกล่ืน ควอนต้ัม Quantum รุ่น M๕ Maxx บรรจุ ๕๐/
กระบอก หมึกน้ำเงิน ๐.๕ mm ๒๘๐ ๒ แพค 

๕๖๐ 

๓๑ 
ปากกาลูกล่ืน ควอนต้ัม Quantum รุ่น M๕ Maxx บรรจุ ๕๐/
กระบอก หมึกแดง ๐.๕ mm ๒๘๐ ๒ แพค 

๕๖๐ 

๓๒ ปากกาลบคำผิด Pencom จำนวน ๑ โหล  ๓๐๐ ๑ แพค ๓๐๐ 
๓๓ สมุดปกอ่อนอาบมัน ๕๕ แกรม คละลาย แพ็ค๑๒เล่ม ๗๗๗ CB๐๓ ๘๐ ๒ แพค ๑๖๐ 
๓๔ ลวดเสียบ กลม (แพ็ค๑๐กล่อง) ตราม้า No.๑ ๑๑๐ ๑แพค ๑๑๐ 
๓๕ ไม้บรรทัด ไม้บรรทัดอลูมิเนียม คาดสี อลูมิเนียม ๘ นิ้ว ๑๓ ๒อัน ๒๖ 
๓๖ หมึกเติมตรายาง สีน้ำเงิน ๑๔๐ ๑ ขวด ๑๔๐ 

รวม ๓๓,๐๐๐ 



๘ 
 

 
 
 

ชื่อโครงการ      กิจกรรมในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์สพฐ.            การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
มาตรฐานการจัดการศึกษา      มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  ข้อ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

เป้าหมายหลัก กพด.  เป้าหมายหลักท่ี 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ประชารัฐ    2. Digital Infrastructure คือ การเช่ือมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) โดยเป็นการเช่ือมโยงข้อมูลท่ัวโลกและการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลใน
ระดับโลก ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิง่เมื่อนำมาใช้กับการศึกษา  

แผนงาน    วิชาการ       
ผู้รับผิดชอบ    ครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ       เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2564 
พบว่าจุดท่ีควรพัฒนาของโครงการหรือกิจกรรมสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในปีการศึกษา 
2564  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 35.59 และควรพัฒนาให้ผู้เรียนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนปาง
มะผ้าพิทยาสรรพ์  มีผลการประเมินผลในระดับชาติสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 2.92 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 6 ถือว่ายังไม่ถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้ อีกท้ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร ์  สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี สุขศึกษาและพลศึกษา โดยเน้นผลจาก
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากนโยบายดังกล่าว ทางโรงเรียนปาง
มะผ้าพิทยาสรรพ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ จึงได้ดำเนินการนำผล
การทดสอบ O-NET  ในปีท่ีผ่านมาวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ  

ดังนั้น โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและเป็นการเตรียมการความพร้อมให้ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
- 6  ในการทดสอบทุกระดับในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่มีแนวคำถามให้
นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิด  วิเคราะห์  รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ก่อนลงสนามทดสอบจริงต่อไป 
และจัดกิจกรรมที ่ซ่อมเสริมและพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้แก่ผู ้เร ียนโดยใช้ว ิธีการวัดและประเมินผลที ่มี
ประสิทธิภาพ มีหลักฐานและแหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือ 
 



๙ 
 

 
 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีส่ือการสอน แหล่งเรียนภายในห้องเรียน 
 ๓. เพี่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน 
 4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการโต้วาที ด้วยเหตุ และผล 

 
3.  เป้าหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      1. นักเรียนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ทุกคน จำนวน 300 คน 
       2. ผู้เรียนร้อยละ 75 มีความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถนำความรู้ 

มาใช้ในชีวิตประจำวัน 
 ๒. นักเรียนมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมในการเรียน 
 

4.  วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
1. วางแผน 

(Plan) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

พ.ค.2565        - กลุ่มสาระฯ 

2. 
ดำเนินการ 
(Do) 3. 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
๑) กิจกรรมแข่งขันโต้วาที 

1. จัดกิจกรรมแข่งขันโต้วาที 
     2. จัดซื้อและดำเนินกิจกรรม

แผนท่ีวางไว้ 
       - ป้ายไวนิล 

สิงหาคม 2565  
5,000 

 
กลุ่มสาระสังคม 

๒) กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัถกรรม 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ สำหรับแข่งขัน 

สิงหาคม –กันยายน 
2565 

- กลุ่มสาระสังคม 

๓) กิจกรรมสื่อการเรียนการสอน 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

พ.ค.65-มี.ค.66 21,000 กลุ่มสาระสังคม 



๑๐ 
 

 
 
 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ
/ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่ม

งาน) 
๔) งานเปิดบ้านวิชาการ 
 

ม.ค. ๖5-มี.ค.๖6 2,000 กลุ่มสาระสังคม 

5) ข้อสอบ(ถ่ายเอกสาร) พ.ค.65-มี.ค.66 5,000 กลุ่มสาระสังคม 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

กันยายน 2565 
 

- กลุ่มสาระสังคม 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

-  จ ั ด ท ำ ร า ย ง า น ส ร ุ ป ผ ลก า ร
ดำเน ินการและแนวทาง ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

- เสนอรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

กันยายน 2565 - กลุ่มสาระสังคม 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- นำผลการประเมินมาจัดทำ
โครงการเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ 

 มี.ค. ๒๕๖6 - กลุ่มสาระสังคม 

5.ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 มิ.ย. 2564 - 31 มีนาคม 2565 
6.สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
7.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวกัลยา     แซ่เฮ้อ 
8.  งบประมาณที่ใช้      
 เงินงบประมาณ  33,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ          0  บาท 
  รวม            33,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 
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กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า
ครุภั
ณฑ์ 

ค่าอื่นๆ 

1.กิจกรรมแข่งขัน
โต้วาที 
 

- 2,006 2,994 
 

- - 5,000 น.ส.กัลยา  แซ่เฮ้อ 
น.ส.ศศิธร ทิชาจารย์ 

2 เตรียมส่ืออุปกรณ์
ในการแข่งขันศิลป
หัตกรรม 

- - - - - 0 น.ส.กัลยา  แซ่เฮ้อ 
น.ส.ศศิธร ทิชาจารย์ 

3.กิจกรรมส่ือการ
เรียนการสอน 

- - 21,000    - - 21,000 น.ส.กัลยา  แซ่เฮ้อ 
น.ส.ศศิธร ทิชาจารย์ 

4.งานเปิดบ้าน
วิชาการ 

- -   2,000 - - 2000 น.ส.กัลยา  แซ่เฮ้อ 
น.ส.ศศิธร ทิชาจารย์ 

5.ข้อสอบ(ถ่าย
เอกสาร) 

- - - - 5,000 5,000 น.ส.กัลยา  แซ่เฮ้อ 
น.ส.ศศิธร ทิชาจารย์ 

รวม - 2,006 25,994 - 5,000 33,000  
 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ี
จำเป็นในอาเซียน 
 
 

1.ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสม่ำเสมอ 
2.สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
3. การร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน 

1. แบบประเมิน การสังเกต 
2. สมุดบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ร่วมกันแข่งขันศิลปะหัต
กรรมนักเรียน ครั้งท่ี6๙ 

- การเข้าร่วมการแข่งขัน ผล
การแข่งขัน 

3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

3. งานเปิดบ้านวิชาการ - การสังเกต การร่วมกิจกรรม 4.แบบประเมินความพึงพอใจ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด) 
 1. เพื่อส่งเสริมผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนมีส่ือการสอน แหล่งเรียนภายในห้องเรียน 
 ๓. เพี่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  
 4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการโต้วาที ด้วยเหตุ และผล 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ.................................................... 
(นางสาวกัลยา   แซ่เฮ้อ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู้เสนอโครงการ 

 
………………………………………… 

( นายวิราว์   วัฒนกิจ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ      พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์สพฐ.      ยุทธศาสตร์ที ่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อ

 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน    

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา       กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานการจัดการศึกษา     มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (1.ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  
    การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ี  
    สถานศึกษากำหนด 2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  
    สถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 3.ผู้เรียนมี  
    ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  
    แลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ ) 
เป้าหมายหลัก กพด.  เป้าหมายหลักท ี ่  3 เสร ิมสร ้างศักยภาพของเด ็กทางว ิชาการและทาง

 จริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ยุทธศาสตร์ที ่ 4  Curriculum and Teaching Technique การปรับหลักสูตร 

และการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric) 
เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเหมือนฟองน้ำที่ซับน้ำได้เป็นอย่างดี 
โดยมีแนวทางในการดึงศักยภาพของเด็กออกมา และทำให้เด็กรักการต้ังคำถาม 
มีความคิดริเริ่ม การคิดวิเคราะห์ และการรู้จักแก้ปัญหาซึ่งกระบวนการเรียนรู้
จะไม่มีท่ีส้ินสุดเพราะเด็กจะมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้าหาคำตอบ 

กลุ่มงาน   บริหารวิชาการ 
ลักษณะกิจกรรม             ใหม ่         ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ       เดือนเมษายน 2564 ถึง มีนาคม 2565 
_____________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โครงการนี้สืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ จุดประสงค์เพื่อ 
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ท้ังนี้จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังพบว่านักเรียนท่ีเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ และ ผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาคณิตศาสตร์มีผลเฉล่ียร้อย
ละ 81.68 จึงได้ปรับปรุงโครงการให้มีการพฒันาผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาคณิตศาสตร์ให้เพิ่มขึ้นและเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด 
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 ปัจจุบันการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และความสุข ซึ่งจะต้องเน้นความสำคัญท้ังความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ บูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรู้และ ทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู้ความ
เข้าใจ  และประสบการณ์เรื่องการจัดการการบำรุงรักษา   การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้ด้านทักษะ คณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  
 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่าพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท โดยการใช้สื่อนวัตกรรมที่หลากหลาย  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื ่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ (O – Net ) วิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนอยู่ในระดับท่ีต่ำและต้องปรับปรุงเร่งด่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จึงมีความต้ังใจท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 ด้านผลผลิต (Output) 
2.1.1 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับผู้เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
2.1.2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 
2.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
2.2.1 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 

3.  เป้าหมาย   

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  3.1.1 นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์   
  3.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากเดิม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนมีพฒันาการด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ 
  3.2.2 นักเรียนพฒันาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
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4.  วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.  

วางแผน 

(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการโดยคณะ
ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

เมษายน 

2565 

       - กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

2. 
ดำเนินการ 

(Do) 3. 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 

2. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

3. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 

4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็น
เลิศ 

5. กิจกรรมทดสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

สิงหาคม 
2565 

33,000 กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

3.
ตรวจสอบ 

(Check) 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม 
การดำเนินงาน และคอยอำนวย
ความสะดวก  ในการดำเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานท่ีโครงการ 

พฤษภาคม 
2565 

– 

มีนาคม 

2566 

- กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 

(Action) 

- สรุปประเมินโครงการ 

- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ 
ฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 

2566 

- กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 
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5. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

6. งบประมาณที่ใช้      

  
3.  เป้าหมาย   

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  3.1.1 นักเรียนท่ีเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์   
  3.1.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากเดิม 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.2.1 นักเรียนมีพฒันาการด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ 
  3.2.2 นักเรียนพฒันาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
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4.  วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการโดยคณะ
ครูกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

เมษายน 
2565 

- กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาคณิตศาสตร์ 
2. กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
3. กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะความเป็น
เลิศ 
5. กิจกรรมทดสอบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

สิงหาคม 
2565 

33,000 กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม 
การดำเนินงาน และคอยอำนวย
ความสะดวก  ในการดำเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานท่ีโครงการ 

พฤษภาคม 
2565 

– 
มีนาคม 
2566 

- กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

4. ประเมินผลและ
รายงาน 
(Action) 

- สรุปประเมินโครงการ 

- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ 
ฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 
2566 

- กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

5. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

6. งบประมาณที่ใช้      

 เงินงบประมาณ  33,000    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ -            บาท 
  รวม  33,000   บาท   
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7. รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ 

- - 20,000 - 20,000 กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

2. กิจกรรมห้องเรียน
คุณภาพ 

- - 2,000 - 2,000 กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

3. กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ 

- - 5,000 - 5,000 กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
ความเป็นเลิศ 

- - 4,000 - 4,000 กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

5. กิจกรรมทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์ 

- - 2,000 - 2,000 กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

รวม - - 33,000 - 33,000  
 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
1. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการด้าน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 
 

 

 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. นักเรียนมีเจคติท่ีดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 

1. สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ผลการทำแบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ 

2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา
คณิตศาสตร์กับปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา 

 

สอบถามนักเรียน 

1. แบบสังเกต  แบบฝึกหัด  
แบบทดสอบ 

2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ 

 

 

 

แบบสอบถาม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะทางคณิตศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ 

 2. นักเรียนพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีดีขึ้น 
 
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม 
 ปัจจัยความเสี่ยง 
 เวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอเพราะมีกิจกรรมมากแนวทางการบริหารความเส่ียง 
การจัดสอนเสริมนอกเวลาเรียนให้นักเรียนมีเวลาเรียนครบตามกำหนด 

 
 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวธิติสุดา  แปงสาย) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายวิราว์   วัฒนกิจ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
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แบบฟอร์มทรัพยากรประจำปีการศึกษา 2565 
โครงการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

 

ท่ี รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคาต่อ 
หน่วย(บาท) 

จำนวนเงิน 

1. ปริ้นเตอร์ Cannon G2010 1 เครื่อง 5,000 5,000 
2. สาย HDMI ขนาด 10 เมตร 1 เส้น 250 250 
3. กระดาษ A4 6 กล่อง 675 4,050 
4. หมึก Epson 4 สี 2 ชุด 1,120 2,240 
5. หมึก Cannon 4 สี  2 ชุด 1,480 2,960 
6. เครื่องเย็บกระดาษ no.8 1 เครื่อง 300 300 
7. กระดาษปริ้นรูป 180 g. 5 รีม 220 1,100 
8. กระดาน A-math พลาสติกรุ่นมัธยม 2 กระดาน 600 1,200 
9. ลำโพงช่วยสอน 1 เครื่อง 3,500 3,500 

10. ชุดอุปกรณ์เรขาคณิต ขนาด 5 ช้ิน 2 ชุด 500 1,000 
11. กรอบใส่บัตรพร้อมสายคล้อง 20 อัน 20 400 
12. ของรางวัลเปิดบ้านวิชาการ 1 ชุด 5,000 5,000 
13. ส่งเสริมทักษะการแข่งขัน - 4,000 4,000 

รวม 33,000 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาผลสัมฤทธิ์การงานอาชีพ 
ยุทธศาสตร์สพฐ.    ๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

๒. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๓. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๔. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๕. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ระดับองค์กร    กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนึกในความเป็นไทย 
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนวหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5. ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ  
กลยุทธ์ที่ 7. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรฐานการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  

๔) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  
๕) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

    ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

๑. ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

2. มีความภูมิใจในท้แงถิ่นและความเป็นไทย 
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ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษว์ัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิ
ปัญญาไทย 

3. ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน

ด้านเพศวัยชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมประเพณี 
4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตอารมณ์และสังคมและ

แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุขเข้าใจผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
๓.๓ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
๓.๔ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัอย่างมี
ความสุข  
๓.๕ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

เป้าหมายหลัก กพด.                 เป้าหมายหลักท่ี ๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กทางวิชาการและทางจริยธรรม  
เป้าหมายหลักท่ี ๔ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 
เป้าหมายหลักท่ี ๕ ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
เป้าหมายหลักที่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และ

สืบทอดวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย 
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ๒.Digital Infrastructure คือ การเชื ่อมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (ICT) โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลท่ัวโลกและการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลในระดับ
โลก ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้กับการศึกษา 
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๔.Curriculum and Teaching Technique การปรับหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric) เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว เหมือนฟองน้ำท่ีซับน้ำได้เป็นอย่างดี โดยมีแนวทางในการดึงศักยภาพ
ของเด็กออกมา และทำให้เด็กรักการตั้งคำถาม มีความคิดริเริ ่ม การคิดวิเคราะห์ 
และการรู้จักแก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการเรียนรู้จะไม่มีท่ีสิ้นสุดเพราะเด็กจะมีส่วนร่วม
ในกระบวนการค้นคว้าหาคำตอบ 
๘.English Language แนวทางที ่จะทำให้เด็กเรียนรู ้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ คือการมีภาควิชาหรือบางวิชาที่ทำการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกชั ้นเรียน รวมทั้งมีหนังสือหรือตำราเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะทำให้นักเรียนต้องค้นคว้าหาคำศัพท์ที่ใช้ในการ
ส่ือสาร   
๙.Educational Hub การสร้างศูนย์กลางการศึกษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีท้ัง ๔ 
ด้านของ Mega Trends ได้แก่ Robotics, Nanotechnology, Biotechnology 
และ Digital Technology เพื่อจะสร้าง School of Science and Research ด้วย
การนำเทคโนโลยีท้ัง ๔ ด้านมาพัฒนาต่อยอด  

กลุ่มงาน       บริหารวิชาการ 
ลักษณะกิจกรรม      ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นายญาณภัทร  วิไลจันทร์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 
_____________________________________________________________________ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ทางกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อเพื่อฝึกฝนเพาะบ่มนักเรียนให้เป็นผู้มี
ความสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ฝึกทักษะการประกอบอาชีพโดยทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความ
เข้าใจ มีวิธีการกระบวนการเทคโนโลยี และเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการทำงาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค ่ า น ิ ย ม ใ น ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ  ป ร ะ ก อ บ อ า ช ี พ  โ ด ย ค ำ น ึ ง ถ ึ ง ค ว า ม ป ร ะ ห ย ั ด  ป ล อ ด ภั ย  
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดทักษะ มีความชำนาญ เห็นความสำคัญและประโยชน์ในวิชาการงานอาชีพ 

โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเดิมโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การงานอาชีพมีจุดประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมการ
เร ียนร ู ้กล ุ ่มสาระการงานอาช ีพ  พ ัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนของนักเร ียน  และ เพ ื ่อให ้น ักเร ียน 
มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังพบว่า เวลาในการจัดการเรียน
การสอนไม่เพ ียงพอเพราะมีก ิจกรรมมาก และยังขาดอุปกรณ์เคร ื ่องมือในการจัดกิจกรรมการเร ียนรู้  
และอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติ  
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 ดังนั้นกลุ่มสาระการงานอาชีพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การงานอาชีพ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของ
กลุ่มสาระ ดำเนินการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม รวมถึงหลักสูตรทวิศึกษา ช่าง
ก่อสร้าง และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริม
การแข่งขันทางวิชาการ และการแสดงผลงานทางวิชาชีพต่อไป 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ด้านผลผลิต (Outputs) 

๒.๑.๑ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
๒.๑.๒ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

 ๒.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
๒.๒.๑ เพื่อใหน้ักเรียนมีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 
 - นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้เรียนวิชาการงานอาชีพ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพดีขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ร้อย
ละ ๒ 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรม และวิธีดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบบประมาณ ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

๑ 

การวางแผน 
- ครูผู้สอนรายวิชาการงานอาชีพประชุมวางแผน
โครงการ/กิจกรรม และเทคโนโลยี 
- แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ เสนอค่าใช้จ่ายใน
รายวิชาท่ีสอน เพื่อปรับให้ตรงตามท่ีถูกจัดสรร 
- เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 

๓ 
พ.

ค.
.๒

๕๖
๕ 

๑ 
มิ.

ย.๒
๕๖

๕ 

- นายญาณภัทร  วิไลจันทร์ 
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๒ 

การดำเนินงาน 
- เสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณา 
- ประชุมช้ีแจงคณะครูผู้สอนเพื่อดำเนินการตาม
แผนท่ีวางไว้ 
- ดำเนินงานตามโครงการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ตามรายวิชาท่ีครูทำการสอน จัดแจงวัสดุอุปกรณ์
ให้ครูผู้สอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แข่งขันทักษะ
วิชาการ เปิดบ้านวิชาการ 

๑ 
มิ.

ย.๒
๕๖

๕-
 

๓๐
 ม

ี.ค.
๒๕

๖๖
 

๓๐,๐๐๐ นายญาณภัทร  วิไลจันทร์ 

๓ 

ตรวจสอบและประเมินผลระหว่างจัดกิจกรรมว่า
ดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยหรือไม่ มี
ข้อบกพร่องประการใด และทำการประชุมเพื่อ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
 ครั้

งท
ี่ ๑

 ๑
 ต

.ค
๒๕

๖๕
 

ครั้
งท

ี่ ๒
 ๑

๕ 
มี.

ค.
๒๕

๖๖
 

- นายญาณภัทร  วิไลจันทร์ 

๔ 

- ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตลอดปี
การศึกษาว่ามีจุดควรส่งเสริม จุดควรพัฒนา
อย่างไรบ้าง 
- เขียนรายงานการสรุปผลการจัดกิจกรรม 
- เสนอรายงานผลการจัดกิจกรรม 

๓๐
 ม

ี.ค
.๒

๕๖
๖ 

- นายญาณภัทร  วิไลจันทร์ 

  
๕. สถานที่ดำเนินโครงการ 
 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 
๖. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ   ๓๐,๐๐๐ บาท 
 เงินนอกงบประมาณ      -  บาท 
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐ บาท 
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๗.รายละเอียดการใช้งบประมาณด้ังนี้ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

ผู้รั
บผ

ิดช
อบ

 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

ค่า
ใช

้สอ
ย 

ค่า
วัส

ดุ 

ค่า
ครุ

ภัณ
ฑ์ 

การจัดการเรียนรู้ - - ๒๕,๐๐๐ - - ๒๕,๐๐๐ 

นา
ยญ

าณ
ภัท

ร  
วิไ

ลจั
นท

ร์ 

การแข่งขันทักษะวิชาการ - - ๓,๐๐๐ - - ๓,๐๐๐ 

เปิดบ้านวิชาการ - - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 

รวม - - ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 

 
๘. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านผลผลิต (Outputs) 
- เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการงาน

อาชีพ 
- เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 
สังเกต 
ประเมิน 

ตารางสอน 
แผนการสอน 
ระเบียนสะสม 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 

- เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๙.๒ นักเรียนช่ืนชอบและสนใจศึกษา เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 
๙.๓ นักเรียนเกิดทักษะ มีความชำนาญ เห็นความสำคัญและประโยชน์ในวิชาการงานอาชีพ 

๑๐. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม 
 ๑๐.๑ ปัจจัยความเสี่ยง 

๑. วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
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๒. กิจกรรมและวันหยุดท่ีทำให้ดำเนินการตามแผนการสอนไม่ได้ 
๓. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ มีผลต่อการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
๔. การเรียนออนไลน์ ทำให้นักเรียนเกิดทักษะได้ยาก 

๑๐.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง หลีกเล่ียงกิจกรรมกลุ่ม 
๒. ระดมทรัพยากรเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ 
๓. วางแผนการสอนให้สอดคล้องกับปฏิทินวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ  .................................................... 
(นายญาณภัทร  วิไลจันทร์) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
           ผู้เสนอโครงการ 

 
 

          ลงช่ือ  …………………………………………… 
         ( นายวิราว์  วัฒนกิจ ) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
          ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ       โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ยุทธศาสตร์ สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื ่อสร้าง  
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  ๕ จ ัดการศ ึกษาเพ ื ่ อ เสร ิมสร ้ างค ุณภาพช ีว ิตท ี ่ เป ็นม ิตรกับ                    
ส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ระดับองคก์ร กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรฐานการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน 
เป้าหมาย กพด.  เป้าหมายหลักท่ี ๑ เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา   

เป้าหมายหลักท่ี ๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
เป้าหมายหลักท่ี ๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กทางวิชาการและทางจริยธรรม  
เป้าหมายหลักท่ี ๔ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ   
เป้าหมายหลักที่ ๕ ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
เป้าหมายหลักที่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติไทย  
เป้าหมายหลักท่ี ๗ ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน   
เป้าหมายหลักท่ี ๘ พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้  

ยุทธศาสตร์ประชารัฐ  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ Digital Infrastructure คือ การเช่ือมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร (ICT) โดยเป็นการเช่ือมโยงข้อมูลท่ัวโลกและการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลในระดับโลก ซึ่ง
จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้กับการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Curriculum and Teaching Technique การปรับหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric) เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้
อย่างรวดเร็ว เหมือนฟองน้ำที่ซับน้ำได้เป็นอย่างดี โดยมีแนวทางในการดึงศักยภาพของเด็ก
ออกมา และทำให้เด็กรักการตั้งคำถาม มีความคิดริเริ่ม การคิดวิ เคราะห์ และการรู้จักแก้ปัญหา 
ซึ่งกระบวนการเรียนรู้จะไม่มีท่ีส้ินสุดเพราะเด็กจะมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้าหาคำตอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ English Language แนวทางท่ีจะทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
รวดเร ็วและมีประสิทธ ิภาพ คือการมีภาคว ิชาหร ือบางวิชาที ่ทำการเรีย นการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในทุกช้ันเรียน รวมทั้งมีหนังสือหรือตำราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะทำให้
นักเรียนต้องค้นคว้าหาคำศัพท์ท่ีใช้ในการส่ือสาร   

กลุ่มงาน      บริหารงานวิชาการ 
ลักษณะโครงการ      ใหม่       ต่อเนื่อง  



๒๙ 
 

 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะครูสาระภาษาต่างประเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ     ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
_____________________________________________________________________ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 

จากการดำเนินการตามโครงการปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่าจุดท่ีควรพัฒนาของโครงการหรือกิจกรรมสาระ
การเรียนรู้ภาต่างประเทศในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้แก่ ๑) ควรพัฒนาให้ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ และควรพัฒนาให้ผู้เรียนเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียน
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  มีผลการประเมินผลในระดับชาติสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ๓ ซึ่งท้ังระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ค่าพัฒนาตามรายวิชาภาษาอังกฤษ  ยังไม่ถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ทางโรงเรียน
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ จึงได้ดำเนินการนำ
ผลการทดสอบ O-NET  ในปีท่ีผ่านมาวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม  
(Pre  O-NET ) สำหรับการสอบระดับชาติ  O-NET  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕   สำหรับนักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และมีกิจกรรมแนะแนวควบคู่กับการจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้ง
หรือใช้ความสามารถท่ีตนเองมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ดังนั้น โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและเป็นการเตรียมการความพร้อมให้ นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
- ๖  ในการทดสอบทุกระดับในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนได้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่มีแนวคำถามให้
นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิด  วิเคราะห์  รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่างๆ ก่อนลงสนามทดสอบจริงต่อไป 
และจัดกิจกรรมที ่ซ่อมเสริมและพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้แก่ผู ้เร ียนโดยใช้ว ิธีการวัดและประเมินผลที ่มี
ประสิทธิภาพ มีหลักฐานและแหล่งอ้างอิงท่ีน่าเช่ือถือ  

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลลัพธ์ (Output) 

      ๒.๑.๑ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตาม
เกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
      ๒.๑.๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 

      ๒.๑.๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
      ๒.๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
 ๒.๒ ผลผลิต (Outcome) 

 ๒.๒.๑ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 ๒.๒.๒ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนในด้านการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน 



๓๐ 
 

 
 
 

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ  

นักเรียนช้ัน ม.๑ – ม.๖ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  จำนวน ๓๓๑ คนได้รับการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 

๓.๒ เชิงคุณภาพ    
๑) ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
๒) ผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๓) ผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  
๔) ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ ๗๕ ข้ึนไป 
๕) ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  
๖) ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๔.   กิจกรรม และวิธีดำเนินการ 
กิจกรรม  พัฒนาผลสัมฤทธิ์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบ 

๑ ขั้นเตรียม  (P) 
     ๑.๑  ประชุมคณะทำงานเพื ่อกำหนดแนวทางการ

ดำเนินกิจกรรม 

 
พ.ค. ๒๕๖๕  

 
ครูสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๒ ขั้นดำเนินการกิจกรรม  (D) 
๒.๑ พัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาภาษาต่างประเทศ 
๒.๒ พ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ ระด ับชาติO-NET ว ิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
๒.๓ วันสำคัญต่างๆ 

 
มิ.ย. ๒๕๖๕-มี.ค.

๒๕๖๖ 
 
  

 
ครูสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๓ ขั้นนิเทศติดตามผล  (C) 
๓.๑ รายงานผลการจัดกิจกรรมโดยการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
มี.ค.๒๕๖๖ 

 
ครูสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๔ ขั้นสรุป  (A) 
๔.๑  สรุปประเมินกิจกรรม 

 
มี.ค.๒๕๖๖ 

 



๓๑ 
 

 
 
 

๔.๒  จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน ครูสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 
๖. สถานที่ดำเนินการ  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 
๗.  งบประมาณที่ใช้      
 เงินงบประมาณ  ๔๒,๐๐๐ บาท    
 เงินนอกงบประมาณ …………  บาท 
  รวม  ๔๒,๐๐๐ บาท   รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบอื่นๆ รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

๑  พ ั ฒ น าผลส ั ม ฤ ทธ ิ ์ ร า ย ว ิ ช า
ภาษาต่างประเทศ 
๒ พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ระดับชาติO-
NET ว ิชาภาษาอ ังกฤษ ระด ับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
๓ วันสำคัญต่างๆ 
๔ วันเปิดบ้านวิชาการ 
 

  
 

๓,๐๐๐ 
 
 

๕,๐๐๐ 
   ๓,๐๐๐ 

๓๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

  31,000 
 

3,000 
 
 

5,000 
3,000 

ครูสาระฯ
ภาษา 

ต่างประเทศ 

รวม  ๑๑,๐๐๐ ๓๑,๐๐๐   42,000  
 
๘. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
๑)  นักเรียน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ร้อยละ ๘๐ สามารถ
อ่าน เขียน ส่ือสาร และคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ประเมิน แบบประเมิน 
การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

๒)  นักเรียน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ร้อยละ ๗๕ มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ประเมิน แบบประเมิน 
การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

๓)  นักเรียน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น ร้อยละ๗๕ 

ประเมิน แบบประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๔)  นักเรียน โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ มีผลการประเมินผล
ในระดับชาติสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ๓ 

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

แบบทดสอบระดับชาติ 

 



๓๒ 
 

 
 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑) ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
๒) ผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๓) ผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้  

๑๐. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม 
 ปัจจัยความเส่ียง 

๑. งบประมาณท่ีได้จากการจัดสรรไม่เพียงพอ 
๒. ระยะเวลาการทำกิจกรรมไม่ตรงตามท่ีกำหนดไว้ 

แนวทางการบริหารความเส่ียง 
๑. ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและพอเพียง 
๒. ปรับกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่นกับช่วงเวลา 

 
 

ลงช่ือ.......................................................  
                       (นางสาวสุดาพร แสงจันทร์เพ็ญ)  
                 หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 

  ลงช่ือ ........................................................... 
           (นายวิราว์ วัฒนกิจ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
         ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ยุทธศาสตร์สพฐ.   ยุทธศาสตร์ท่ี 2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  
มาตรฐานการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

(3.1) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไป
จัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  
(3.2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   

เป้าหมายหลัก กพด. เป้าหมายหลักท่ี 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กทางวิชาการและทางจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ยุทธศาสตร์ท่ี  6  Health and Heart เยาวชนต้องมีสุขภาพดีและมีอาหารการ

กินครบทุก 5 หมู่ พร้อมทั้งมีสภาพจิตใจเข้มแข็งร่างกายต้องแข็งแรง รู้จักการ
ให้ การเช่ือมโยง การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม และเสียสละเพื่อสังคม  

กลุ่มงาน   วิชาการ        
ลักษณะกิจกรรม      ใหม ่      ต่อเนื่อง   
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นาย ธนดล กันใจ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566 
_____________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ด้านต่างๆ และแผนพัฒนา
ทางการศึกษา นโยบายสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งมีความสุข ในวิถีชีวิตจารีตประเพณี ส่ิงแวดล้อมปรับตัวให้
เข้ากับการเปล่ียนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งมีผลกระทบกับเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสุขภาพของคนเป็นอย่าง
ยิ่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีมาตรฐานการเรียนรู้และวิสัยทัศน์ มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและจิตวิญญาณ อันจะทำให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ จำเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้ออกกำลังกายและได้พัฒนาการ เรียนรู้
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนา 

โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเดิมโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการเรียนแก่ผู้เรียนให้มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษาให้เพียงพอกับนักเรียนและมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามากขึ้น  

ดังนั้นโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่ 1 - 6  ในปีการศึกษา 2564 เพื่อให้
นักเรียนได้มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้เพียงพอกับนักเรียนและมีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามากขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 ผลลพัธ์ (Output) 
 2.1.1 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาสุขศึกษาและพลศึกษามากขึ้น  
 2.2 ผลผลิต (Outcome) 
 2.2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนแก่ผู้เรียน 

2.2.2 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้เพียงพอกับนักเรียน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1   นักเรียนช้ัน ม.1 – ม.6 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์  จำนวน  ..370.. คนได้รับการพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1   นักเรียนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์มีพัฒนาการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2   ผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 3.2.3   ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

4.   กิจกรรม และวิธีดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียม  (P) 

1.1 กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรม 
1.2 วางแผนในการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 2565 

 

 
- 

ครูสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

2 ขั้นดำเนินการกิจกรรม  (D) 
2.1  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
2.2. กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษา 
2.3 กิจกรรมกีฬาสี 
2.4 กิจกรรมบูรณาการรอบรู้สุขภาพ 
2.5 กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ 

 
 

มิ.ย. 2565- 
มี.ค.2566 

 

 
 

40,000 

 
 

ครูสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล  (C) 
3 .1  รายงานผลการจ ัดกิจกรรมโดยการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
มี.ค.2565 

 
- 

ครูสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
4 ขั้นสรุป  (A) 

4.1  สรุปประเมินกิจกรรม 
4.2  จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน 

 
มี.ค.2565 

 
- 

ครูสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
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5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
    โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 
6.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ   .................40,000..............บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  .....................-.....................บาท 
    งบประมาณรวมทั้งส้ิน .................40,000...............บาท 
7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 
งบ

อื่นๆ 
รวม ผู้รับผิดชอบ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณ

ฑ์ 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย - - 2,000 - - 2,000  

 
ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุข
ศึกษาและพล

ศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์รายวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา 

- - 8,000 - - 8,000 

กิจกรรมกีฬาสี - - 20,000 - - 20,000 
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ - - 4,000 - - 4,000 
กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ - - 6,000 - - 6,000 

รวม - - 40,000 - - 40,000 
 
8.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 
2.1 ผลผลิต (Output) 
2.1.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการ
เรียนแก่ผู้เรียน 
2.1.2 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้เพียงพอ
กับนักเรียน 

 
 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน ผลการ
ทำแบบฝึกหัด แบบทดสอบ 

 
 

แบบประเมิน 

2.2 ผลลพัธ์ (Outcome) 
2.2.1 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษามากขึ้น  

สอบถามนักเรียน แบบสอบถาม 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. นักเรียนโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์มีพฒันาการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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    2.  ผู้เรียน ร้อยละ ๗๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    3. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
10. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม 
     ปัจจัยความเสี่ยง 

1. งบประมาณท่ีได้จากการจัดสรรไม่เพียงพอ 
2. ระยะเวลาการทำกิจกรรมไม่ตรงตามท่ีกำหนดไว้ 

     แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
1. ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและพอเพียง 
2. ปรับกิจกรรมให้มีความยืดหยุ่นกับช่วงเวลา 

 

 

 

ลงช่ือ........................................................... 

(นายธนดล กันใจ ) 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 

( นายวิราว์   วัฒนกิจ)) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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แบบฟอร์มการเขียนทรัพยากรโครงการปีการศึกษา 2565 
โครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

งบประมาณ  ............... 21,530..................บาท 
 

ท่ี รายการ 
จำนวน 
หน่วย 

ราคาต่อ 
หน่วย(บาท) 

จำนวนเงิน 

1 ไม้ผลัด (ชุด 6 อัน ) 1 ชุด 650 650 
2 ธงชาติ ขนาด 80 x 120  3 ผืน 100 300 
3 ธงสี ขนาด 80 x 120  (สีแดง สีฟ้า สี

ชมพู  สีม่วง) สีละ 2 ผืน 
8 ผืน 100 800 

4 เชือกมัดธง 4 มิลลิเมตร 5 กิโลกรัม 100 500 
5 น้ำมันคบเพลิง 4 ลิตร 40 120 
6 ปูนขาว 5 กิโลกรัม 30 ถุง 40 1,200 
7 ถ่านไมค์แบบชาร์จ แพ๊ค 4 ก้อน 1 แพ๊ค 650 650 
8 ริบบ้ินห่อของขวัญ 6 ม้วน 40 240 
9 กระดาษการ์ดขาว 180 แกรม 4 แพ๊ค  95 380 

10 เชือกฟาง 5 ม้วน 10 50 
11 นกหวีด 3 อัน 100 300 
12 สีน้ำมัน (แดง น้ำเงิน เหลือง ) 3 กระป๋อง 300 900 
13 ไม้อัดแบบบาง 5 แผ่น 400 2,000 
14 แปรงทาสี  3 อัน 80 240 
15 ขนมปิ๊ป 6 ป๊ิป 450 2,700 
16 น้ำเปล่า 10 ถัง 20 200 
17 น้ำแข็งมือ 2  กระสอบ 300 600 
18 น้ำแข็งหลอด 2 กระสอบ 60 120 
19 น้ำมันมวย 5 ขวด 100 500 
20 ถุงร้อน 6 x 9  1 แพ๊ค 60 60 
21 หนังยาง 1 ถุง 20 20 
22 อาหารกลางวัน 30 คน 50 1,500 
23 อาหารว่าง 30 คน 30 900 
24 สนับสนุนสี  4 สี 1,500 6,000 
25 ค่าจ้างกรรมการ 2 คน 300 600 

รวม 21,530 
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ชื่อกิจกรรม     พัฒนาการเรียนการสอนและส่งเสริมความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการจัดการศึกษา  

มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
๒) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

เป้าหมายหลัก กพด. เป้าหมายหลักท่ี ๒ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
   เป้าหมายหลักท่ี ๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กทางวิชาการและทางจริยธรรม  
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ Curriculum and Teaching Technique การปรับหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric) เพราะเด็กสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนฟองน้ำที่ซับน้ำได้เป็นอย่างดี โดยมีแนวทางในการดึง
ศักยภาพของเด็กออกมา และทำให้เด็กรักการตั ้งคำถาม มีความคิดริเริ ่ม การคิด
วิเคราะห์ และการรู้จักแก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการเรียนรู้จะไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเด็กจะมี
ส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้าหาคำตอบ 

กลุ่มงาน  บริหารวิชาการ 
ลักษณะกิจกรรม     ใหม ่         ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวกุลปริยา  รอดสุวรรณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ๑ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
_____________________________________________________________________ 
 
๑.  หลักการและเหตุผล  
               กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็นสาระย่อย ๓ สาระ ดังนี้  สาระ
ทัศนศิลป์  สาระดนตรี สาระนาฏศิลป์ ท้ัง ๓ สาระนั้นมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ การ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้นักเรียนมี
ความมั่นใจในตนเองซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ และส่งเสริมค่านิยมทางศิลปะเห็นคุณค่าของศิลปะท่ีเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
 ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เห็นถึงความสำคัญจึงได้บูรณาการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับชุมชนแหล่ง
การเรียนรู้ตามท้องถิ่น มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติเครื ่องดนตรี และ
นาฏศิลป์ได้ดียิ่งขึ้น เพราะนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๙๓.๒๔ 

ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มุ่งพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้  การฝึกทักษะ  การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป ์ และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย   ให้นักเรียนมีความเป็นเลิศตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

 



๓๙ 
 

 
 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
๒.๑ ด้านผลผลิต (Outputs) 

       ๒.๑.๑. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ มีทักษะในการ
ดำรงชีวิตมั่นใจใจตนเองและกล้าแสดงออก มีความเป็นไทยมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
        ๒.๑.๒. เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
        ๒.๑.๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ ชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปะ มีค่านิยมในศิลปะไทย และ
การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
        ๒.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
        ๒.๒.๑. เพื่อให้โรงเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการแสดงได้อย่างเพียงพอ
และเหมาะสม  
๓.  เป้าหมาย 

๓.๑ เชิงปริมาณ 
     ๓.๑.๑ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนศิลปะ ร้อยละ ๙๕ 
     ๓.๑.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น  ๕% 
๓.๒ เชิงคุณภาพ   

      ๓.๒.๑ นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานทางศิลปะ ท้ัง ๓ สาระอยู่ในระดับดีมาก 
     ๓.๒.๒ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะสูงขึ้น 
     ๓.๒.๓ นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลงานด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์  

๔.   กิจกรรม และวิธีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 
ท่ี รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ การวางแผน 

-ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
-กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
-เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 

 
๑ เม.ย. – ๑๖ พ.ค. 
๒๕๖๕ 
 

 
- 

 
นางสาวกุลปริยา 
รอดสุวรรณ 

๒ การดำเนินงาน 
๑) พัฒนาการเรียนการสอนทัศนศิลป์ 
๒) พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตร ี
๓) พัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ 
-จัดหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ท้ัง ๓ สาระ 
-สำเนาข้อสอบวัดประเมินผลกลางภาค ปลายภาค 
ตลอดปีการศึกษา 
 

 
๑๖ พ.ค.๒๕๖๕ –  
๒o มี.ค. ๒๕๖๖ 

 
- 
 

 
นางสาวกุลปริยา 
รอดสุวรรณ 

๓ ตรวจสอบ    



๔๐ 
 

 
 
 

ท่ี รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
- รายงานผลการดำเนินงาน 

๑๖ พ.ค.๒๕๖๕ –  
๒o มี.ค. ๒๕๖๖ 

- นางสาวกุลปริยา
รอดสุวรรณ 

๔ ประเมินผลและรายงาน 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็น แนวทางในการดำเนินงาน /พฒันางานต่อไป  

 
๒o มี.ค. ๒๕๖๖ 

 
- 

นางสาวกุลปริยา
รอดสุวรรณ 

 
กิจกรรมที่ ๒ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
ท่ี รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ การวางแผน 

-ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
-กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
-เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 

 
๑ เม.ย. – ๑๖ พ.ค. 
๒๕๖๕ 
 

 
- 

 
นางสาวกุลปริยา
รอดสุวรรณ 

๒ การดำเนินงาน 
-แข่งขันด้านทัศนศิลป์ในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 
-แข่งขันร้องเพลง 
-การแสดงวงโยธวาฑิต 
-การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่ม
ดอย และระดับภาค 

 
๑๖ พ.ค.๒๕๖๕ –  
๒o มี.ค. ๒๕๖๖ 

 
- 

 
นางสาวกุลปริยา
รอดสุวรรณ 

๓ ตรวจสอบ 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
- รายงานผลการดำเนินงาน 

๑๖ พ.ค.๒๕๖๕ –  
๒o มี.ค. ๒๕๖๖ 

 
- 

 
นางสาวกุลปริยา
รอดสุวรรณ 

๔ ประเมินผลและรายงาน 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็น แนวทางในการดำเนินงาน /พฒันางานต่อไป  

 
๒o มี.ค. ๒๕๖๖ 

 
- 

 
นางสาวกุลปริยา
รอดสุวรรณ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 
 

กิจกรรมที่ ๓ การส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ  
ท่ี รายการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ การวางแผน 

-ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
-กำหนดความรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
-เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ 

 
๑ เม.ย. – ๑๖ พ.ค. 
๒๕๖๕ 
 

 
- 

 
นางสาวกุลปริ
ยา 

๒ การดำเนินงาน 
-การแสดงในวันสำคัญต่างๆ ท้ังในและนอก
โรงเรียน 
-จัดต้ังวงสตริง 
-จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนทางด้าน
ศิลปะ (เส้นทางสุนทรียภาพ) 

๑๖ พ.ค.๒๕๖๕ –  
๒o มี.ค. ๒๕๖๖ 

 
- 

 
นางสาวกุลปริ
ยา 
 

๓ ตรวจสอบ 
- กำกับ ดูแลและติดตามการดำเนินงาน  
- ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
- รายงานผลการดำเนินงาน 

๑๖ พ.ค.๒๕๖๕ –  
๒o มี.ค. ๒๕๖๖ 

 
- 

 
นางสาวกุลปริ
ยา 
 

๔ ประเมินผลและรายงาน 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็น แนวทางในการดำเนินงาน /พฒันางานต่อไป  

 
๒o มี.ค. ๒๕๖๖ 

 
- 

 
นางสาวกุลปริ
ยา 
 

 
๕. สถานที่ดำเนินโครงการ 
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 
๖.  งบประมาณ 
      เงินงบประมาณ                       ๓o,ooo       บาท 
      เงินนอกงบประมาณ                        -          บาท   
                       รวม                   ๓o,ooo      บาท    
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 
 

ดังรายละเอียดดังนี้ 

 
๗.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
ผลผลิต (Outputs) 
   ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   ร้อยละของผลงาน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   นักเรียนมีทักษะด้านการแสดงออกทางศิลปะ อย่าง
สร้างสรรค์ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

 
-ประเมินจากแบบสอบถาม 
-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
ประเมินจากความพึงพอใจ 

 
แบบสอบถาม 
แบบสังเกต 
 
 

แบบประเมิน 
แบบสังเกต 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระศิลปะเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๒) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนมีทักษะทางศิลปะทั้ง ๓ ด้าน คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
 ๓). นักเรียน มีสุนทรียภาพ ช่ืนชม เห็นคุณค่า และอนุรักษ์ไว้ซึง่ศิลปะของไทย 
 ๔) นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ 

๙. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม 
      ปัจจัยความเสี่ยง 
 ๑.   การจัดการเรียนการสอนไม่ครบตัวชี้วัด 
 ๒.   บางกิจกรรมอาจจะมีงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมสูง 
 ๓.   ขาดครูผู้สอนเฉพาะสาขา เช่น ศิลปะ นาฏศิลป์ จะทำให้การเรียนการสอนบกพร่อง 
      

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

กิจกรรมท่ี ๑ พัฒนาการเรียนการ
สอนศิลปะ 

- - - ๓o,ooo        นางสาวกุลปริยา
รอดสุวรรณ 
 
นางสาวกุลปริยา
รอดสุวรรณ 
 

กิจกรรมท่ี ๒ การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  

- - - -  

กิจกรรมท่ี ๓ การส่งเสริมความเป็น
เลิศทางศิลปะ  

- - - - - 

รวม - - - - ๓o,ooo       



๔๓ 
 

 
 
 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
๑.เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ แนะนำให้เข้าชมรมฝึกฝนตามท่ีได้เรียนจากครู 
๒.ปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมตามงบประมาณ และเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน เพื่อปรับปรุง 

พัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 
 

 

 

 

ลงช่ือ........................................................... 

(นางสาวกุลปริยา  รอดสุวรรณ ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................... 

( นายวิราว์  วัฒนกิจ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

 
 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาสื่อการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์สพฐ.   1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 2.การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 3.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
 4.การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กร  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและจัดการศึกษาตามแนว พระราชดำริ 

“ศาสตร์พระราชา” 
มาตรฐานการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เป้าหมายหลัก กพด. เป้าหมายหลักท่ี 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  

เป้าหมายหลักท่ี 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กทางวิชาการและทางจริยธรรม  
เป้าหมายหลักท่ี 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ประชารัฐ 2.Digital Infrastructure คือ การเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทั่วโลกและการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลใน
ระดับโลก ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้กับการศึกษา 
4.Curriculum and Teaching Technique การปรับหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนโดยให้นักเร ียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric) เพราะเด็ก
สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนฟองน้ำที่ซับน้ำได้เป็นอย่างดี โดยมี
แนวทางในการดึงศักยภาพของเด็กออกมา และทำให้เด็กรักการตั้งคำถาม มี
ความคิดริเริ่ม การคิดวิเคราะห์ และการรู้จักแก้ปัญหา ซึ่งกระบวนการเรียนรู้
จะไม่มีท่ีส้ินสุดเพราะเด็กจะมีส่วนร่วมในกระบวนการค้นคว้าหาคำตอบ 
9.Educational Hub การสร้างศูนย์กลางการศึกษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีท้ัง 
4  ด ้ า น ข อ ง  Mega Trends ไ ด ้ แ ก ่  Robotics, Nanotechnology, 
Biotechnology และ Digital Technology เพื่อจะสร้าง School of Science 
and Research ด้วยการนำเทคโนโลยีท้ัง 4 ด้านมาพัฒนาต่อยอด   

กลุ่มงาน บริหารวิชาการ 
ลักษณะกิจกรรม     ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางธัญญรัตน์ เทศมี 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   เดือนพฤษภาคม 2565 ถึง เดือนเมษายน 2566 
_____________________________________________________________________ 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ในศตวรรษท่ี 21 โลกก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หรือไอซีทีทำให้วิถีการเรียนรู้
และการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้เกิดการ
พัฒนานวัตกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก  ทุกสังคมจึงต้องปรับตัวและรับมือกับการเปล่ียนแปลงอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  
โดยเฉพาะแวดวงการศึกษา การนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ สื่อการสอนใช้เป็นเครื่องมือ หรือช่องทางสำหรับทำให้การสอนของครูไปถึง
ผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามจุดประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี สื่อที่ใช้ในการสอนนี้ อาจจะ
เป็นวัตถุส่ิงของท่ีมีตัวตน หรือไม่มีตัวตนก็ได้ นวัตกรรมทางการศึกษาจะช่วยให้การศึกษา และการเรียนการเรียนรู้
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียน
ด้วยนวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียน อาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำ รวมท้ัง
ส่ิงประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบการศึกษา เพื่อมุ่งหวังท่ีจะเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีมีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเดิมโครงการพัฒนาสื่อการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา จุดประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้ครู นักเรียนสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนให้สูงขึ้น ท้ังนี้จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังพบว่าส่ือการสอนและนวัตกรรมยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ได้ทุกเนื้อหา หรือปรับให้เป็นปัจจุบัน ประกอบกับเวลา งบประมาณต่างๆในการจัดทำสื่อ/นวัตกรรม  จึงต้อง
ปรับปรุง พัฒนาการจัดทำส่ือและนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

ดังนั้น ครูผู้สอนและนักเรียนจึงต้องผลิต พัฒนาสื่อการสอน/นวัตกรรมทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้ ครอบคลุมเนื้อหา และทันสมัย เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์พัฒนาทักษะ และ
เตรียมพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนต่อไป  

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 ด้านผลผลิต (Outputs) 
2.1.1. เพื่อให้ครู/นักเรียน สร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
2.1.2. เพื่อพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

 
2.2 ด้านผลลพัธ์ (Outcome) 

2.2.1. ครูมีส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาและเป็นปัจจุบัน 
2.2.2. นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากส่ือและนวัตกรรมต่างๆ 
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3.  เป้าหมาย   
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. ครูร้อยละ 80 มีการสร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมทางการศึกษา 
 2. นักเรียนร้อยละ 60 ให้ความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ จากนวัตกรรมทางการศึกษา 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. ครูใช้ส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 2. นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นจากการทำนวัตกรรมทางการศึกษา 
 
4.  วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. 
วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมครูทุกกลุ่มสาระวางแผน
โครงการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์และ
งบประมาณโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบครูแต่ละ
กลุ่มสาระเพื่อจัดทำส่ือและ
นวัตกรรม 

3 พ.ค.
2565- 

1 มิ.ย.2566 
- งานบริหารวิชาการ 

2. 
ดำเนินการ 

(Do)  

ดำเนินการจัดทำส่ือและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

1 มิ.ย.
2565- 
30 มี.ค.
2566 

30,000 งานบริหารวิชาการ 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

- ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตาม 
การดำเนินงาน และคอยอำนวย
ความสะดวก  ในการดำเนินกิจกรรม
ของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานท่ีโครงการ 

ครั้งท่ี 1 1 
ต.ค.2565 
ครั้งท่ี 2 15 
มี.ค.2566 

- งานบริหารวิชาการ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

- สรุปประเมินโครงการว่าพบเจอ
ปัญหา อุปสรรค จุดควรปรับปรุง 
ควรพัฒนาอย่างไรบ้าง 
- ประชุมช้ีแจงผลการดำเนิน
โครงการเพื่อพัฒนาโครงการในปี
การศึกษาหน้าต่อไป 

30 มี.ค.
2566 

- งานบริหารวิชาการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

- จัดทำรายงานโครงการนำเสนอ 
ฝ่ายบริหาร 

 
5. สถานที่ดำเนนิโครงการ  โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

6. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ   30,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  -  บาท 
 งบประมาณรวมทั้งสิ้น  30,000 บาท 
 
7.รายละเอียดการใช้งบประมาณด้ังนี้ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

ผู้รั
บผ

ิดช
อบ

 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

ค่า
ใช

้สอ
ย 

ค่า
วัส

ดุ 

ค่า
ครุ

ภัณ
ฑ์ 

1 ห้องเรียน  
1 นวัตกรรม/โครงงาน 

- - 30,000 - - 30,000 
นางธัญญรัตน์ เทศมี 

รวม - - 30,000 - - 30,000 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านผลผลิต (Outputs) 
- เพื่อให้ครู/นักเรียน สร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน 
- เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น 
 
ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูมีส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมเนื้อหาและเป็นปัจจุบัน 
- นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากส่ือและ
นวัตกรรมต่างๆ 

1. รายงานการใช้ส่ือ/
นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
2.สังเกตผลการเรียนจาก
หน่วยการเรียนท่ีทำนวัตกรรม 
 

1. แบบประเมินการใช้ส่ือ/
นวัตกรรมในการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
2.แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

1. ครู/นักเรียน สร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
2. นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากส่ือและนวัตกรรมต่างๆ 

 
11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม 
 ปัจจัยความเสี่ยง 

- ครูมีเวลาไม่เพียงพอในการสร้าง พัฒนาสื่อและนวัตกรรม 
- สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19  
- งบประมาณไม่เพียงพอ 

 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

- ลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากการสอนให้นอ้ยลง 

- ติดตามสถานการณ์ ทำตามมาตรการอยา่งเคร่งครัด 

- ระดมทรัพยากร 
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ลงช่ือ  .................................................... 

(นางธัญญรัตน์ เทศมี) 
           ผู้เสนอโครงการ 

 
 

 
          ลงช่ือ  …………………………………………… 

         ( นายวิราว์ วัฒนกิจ ) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 

          ผู้อนุมัติโครงการ 
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ชื่อโครงการ     งานแนะแนว 
ยุทธศาสตร์สพฐ.     ยุทธศาตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
กลยุทธ์ระดับองค์กร   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานการจัดการศึกษา   มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
         ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
เป้าหมายหลัก กพด.  เป้าหมายหลักท่ี 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ประชารัฐ ยุทธศาสตร์ท่ี 6  Health and Heart เยาวชนต้องมีสุขภาพดีและมีอาหารการ

กิน  ครบ 5 หมู่ พร้อมท้ังมีสภาพจิตใจเข้มแข็งร่างกายต้องแข็งแรง รู้จักการให้ 
การเช่ือมโยง การมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม และเสียสละเพื่อสังคม  

กลุ่มงาน       บริหารงานวิชาการ      
ลักษณะกิจกรรม      ใหม่                     ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นางสาวเบญจมาศ   แสนก๋า   
ระยะเวลาดำเนินการ       พฤษภาคม 2565 – มีนาคม 2566  
_____________________________________________________________________ 
1.  หลักการและเหตุผล 
 หลักการและเหตุผลเดิม  
 โครงการนี้สืบเนื่องมาจากเดิมโครงการงานแนะแนวในปีการศึกษา 2564  จุดประสงค์เพื่อจัดการเรียน
การสอนสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ซึ่งเป็นวัยที่สนใจ แสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ และต้องเรียนต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นการแนะแนวทางการศึกษาต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจและสำรวจความต้องการ 
ความสามารถของตนว่ามีความถนัดในด้านใดและควรจะเลือกเรียนในสาขาใดจึงจะเหมาะสมกับตนเอง อีกท้ัง
ปัญหาด้านความขาดแคลนทุนการศึกษา แต่ปัจจุบันนักเรียนยังต้องการคำชี้แนะจากครูเพื่อจุดประกายความคิด 
และสำรวจความต้องการ ความถนัด ความสามารถเฉพาะทางของตน แม้จะมีเครื่องมือส่ือสาร หรือนวัตกรรมใหม่ 
ๆ ท่ีทันสมัยแต่บางครั้งการได้รับฟังข้อมูลจากครูจะสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนมากกว่า  ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงได้
จัดทำโครงการแนะแนวการศึกษา อาชีพ และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษา
ของนักเรียนและการตัดสินใจประกอบอาชีพที่ตรงตามความถนัดของนักเรียนจะมีประสิทธิผลมากขึ้นโดยให้
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา   ปีท่ี 3 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีจะจบการศึกษาออกไปสู่สังคมใหม่ซึ่งนักเรียนจะได้รู้จักการปรับตัว  สามารถเข้าใจปัญหา
ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นได้และถูกต้อง 
  ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลย้อนหลังพบว่าปัญหาอุปสรรค นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 
2563 มีแรงจูงใจในการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ด้านวัสดุ – อุปกรณ์สำหรับบริการมีไม่เพียงพอต่อความต่อ
การ และห้องให้คำปรึกษาขาดความเป็นส่วนตัวเนื่องจากเด็กมาใช้บริการในด้านอื่นมากเกิน จึงได้นำมาปรับปรุง
เป็นโครงการงานแนะแนวในปีการ 2565 
 ดังนั้นโครงการงานแนะแนวในปีการ 2565 จึงได้จัดทำโครงการขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการ     
แนะแนวนักเรียน อันประกอบไปด้วย การแนะแนวการศึกษาต่อ การแนะแนวอาชีพ การส่งเสริมการมีรายได้
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ระหว่างเรียน การดำเนินการด้านทุนกู้ยืมเรียน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการดำเนินการด้าน
การจัดการทุนการศึกษาให้นักเรียนมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด สามารถเป็นที่ปรึกษา ใน
การค้นหาความสามารถและความถนัดของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 ผลลพัธ์ (Output)  

 2.1.1 เพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็น
 คุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

2.1.2  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ทั้งทางด้าน
การศึกษา อาชีพ ส่วนตัว สังคม เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนเลือกแนวทางการศึกษาอาชีพ           
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง 
 2.1.3 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 2.1.4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ พัฒนาทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน
อาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจริต 

2.1.5 เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการดำเนินชีวิต เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรฒ
แก่ผู้เรียน 

  2.1.6 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 2.2 ผลผลิต (Outcome) 
  2.2.1 เพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความสนใจของตนเอง รักและเห็นคุณค่า   
   ของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น 

 2.2.2 เพื ่อให้นักเรียนวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ศักยภาพของตนเอง 

  2.1.3 นักเรียนมีพฒันาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพิ่มข้ึน 
 2.1.4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ พัฒนาทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดี 
                ต่ออาชีพท่ีสุจริตเพิ่มขึ้น 

  2.1.5 นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการดำเนินชีวิต เสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
  2.1.6 นักเรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพิ่มขึ้น 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ  
 3.1.1 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 เข้ามาใช้บริการห้องแนะแนว 

  3.1.2 มีวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับบริการนักเรียนในโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ได้ทุกคน 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

 3.2.1 สามารถให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆภายในโรงเรียนและประสานงานกับหน่วยงานท่ี  
เกี่ยวข้อง  
 3.2.2 นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการจัดหาทุน 
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การศึกษา ท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง 
4.   กิจกรรม และวิธีดำเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 
1. 

วางแผน 
(Plan) 

 

1. ประชุมวางแผนโครงการ 
2. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

17 พ.ค 65 – 17 พ.ค 
65 

- ครูเบญจมาศ 

2.
ดำเนินการ 

(Do) 

1. พัฒนาห้องแนะแนว และเตรียมความ 
     พร้อมสำหรับการให้บริการงานแนะ 
     แนว /ทุนการศึกษา/กยศ. 
2. ดำเนินการแนะแนวศึกษา และแนะ   
    แนวอาชีพจากหน่วยงานจากภายนอก 
3. จัดให้คำแนะนำการแก้ปัญหาในเรื่อง 
    ต่างๆ 
4. ให้บริการข่าวสารงานกยศ.และ 
    ดำเนินการเงินกู้ยืมของนร. 
5. มอบช่อดอกไม้/ของขวัญ และขึ้นป้าย  
    แสดงความยินดีกับนร.ช้ันม.6 
6. แนะแนวศึกษาต่อสำหรับนักเรียนช้ัน 
    ม. 6 และม.3 ปีการศึกษา 2563 

พ.ค 65 – 31 ม.ีค 66 10,000 ครูเบญจมาศ 

3.
ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตามผลของโครงการ 
 

พ.ค 65 – 31 ม.ีค 66  ครูเบญจมาศ 

4. 
ประเมินผล

และ
รายงาน 
(Action) 

สรุปโครงการ พ.ค 65 – 31 ม.ีค 66  ครูเบญจมาศ 

5. สถานที่ดำเนินโครงการ 
    โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
 
6.  งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ   10,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ......-.......บาท 
 งบประมาณรวมทั้งส้ิน 10,000 บาท 
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7.  รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

งบ
อื่นๆ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

งานแนะแนว - 8,000 2,000 - - 10,000 ครูเบญจมาศ 
 
8.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 
2.1 ผลผลิต (Output) 
1 เพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัด ความสามารถ ความ  
   สนใจของตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 
 

2  เพื่อให้นักเรียนรู้จักการแสวงหาความรู้จากข้อมูล  
   ข่าวสาร แหล่งเรียนรู้ ท้ังทางด้านการศึกษา อาชีพ  
   ส่วนตัว สังคม เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนเลือก 
   แนวทางการศึกษา อาชีพ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ 
   ศักยภาพของตนเอง 
 

3 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ใน   
   สังคมได้อย่างมีความสุข 
 

4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ พัฒนา 
   ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติ 
   ท่ีดีต่ออาชีพท่ีสุจริต 
 

5 เพื่อให้นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการดำเนินชีวิต  
  เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
 

6 เพื่อให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  
   ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 

 
สอบถามความคิดเห็นระดับความ
พึงพอใจ 
  
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

2.2ผลลพัธ์ (Outcome) 
1 เพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัดความสามารถ ความ
สนใจของตนเอง รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
มากขึ้น 
 

2 เพื่อให้นักเรียนวางแผนเลือกแนวทางการศึกษา อาชีพ 
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของตนเองมากขึ้น 

 
สอบถามความคิดเห็นระดับความ
พึงพอใจ 
  
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
แบบสังเกต  แบบทดสอบ 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการ เคร่ืองมือ 
2.2ผลลพัธ์ (Outcome)(ต่อ) 
3 นักเรียนมีพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวอยู่ในสังคมได้   
   อย่างมีความสุขเพิ่มข้ึน 
 

4 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ พัฒนาทักษะ มีความคิด 
   สร้างสรรค์ในงานอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพท่ี  
   สุจริตเพิ่มขึ้น 
 

5 นักเรียนมีค่านิยมท่ีดีงามในการดำเนินชีวิต เสริมสร้าง 
   วินัย คุณธรรม และจริยธรรมเพิ่มขึ้น 
 

6 นักเรียนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง  
   ครอบครัว สังคมและประเทศชาติเพิ่มขึ้น 

 
สอบถามความคิดเห็นระดับ
ความพึงพอใจ 
  
 

 
แบบประเมินความพึง
พอใจ 
แบบสังเกต  
แบบทดสอบ 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 นักเรียนมีขวัญ และกำลังใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
9.2 นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
9.3 นักเรียนได้รับทราบข้อมูลด้านอาชีพเพื่อใช้ในการตัดสินใจเรียนต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
9.4 นักเรียนได้ความรู้/ทักษะอาชีพ สามารถนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไป 
9.5 การดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของนักเรียนดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
10.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรม 
10.1 ปัจจัยความเส่ียง 
 10.1.1 เวลาในการจัดการเรียนการสอนไม่เพียงพอเพราะมีกิจกรรมมาก เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด 
 10.1.2 งบประมานในการทำกิจกรรมไม่เพียงพอ เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสารมหาวิทยาลัย 
10.2แนวทางบริหารความเส่ียง 
 10.2.1 การจัดสอนเสริมนอกเวลาเรียนให้นักเรียนมีเวลาเรียนครบตามกำหนด 
 10.2.2 การบริหารจัดการงบประมานท่ีได้รับอย่างคุ้มค่า ค่าส่งเอกสารให้กับทางมหาวิทยาลัยของ
นักเรียน จะเก็บค่าส่งครั้งละ 20 บาท 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 
 

 
 

ลงช่ือ……………………………………………….. 
        (นางสาวเบญจมาศ   แสนก๋า) 
               ผู้เสนอโครงการ 
 
 
 
 
      ลงช่ือ………………………………………………… 
           (นายวิราว์     วัฒนกิจ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 
             ผู้อนุมัติโครงการ 
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