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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-3
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 7, 10,11,13
1-3
นางศิริพร ธรรมสิทธิ์และคณะครูผู้สอนสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) และการกาหนดทศวรรษแห่ง
การอ่าน (พ.ศ. 2552 – 2561) กาหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ กาหนดประเด็นการ
ปฏิรูปเร่งด่วน คือ พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ กาหนดมาตรการ
หลัก คือ รณรงค์ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ ภายในปี 2561 นักเรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการ
อ่านอย่างยั่งยืนและเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถในการประเมิน เลือกรับ และใช้ประโยชน์
จากสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม นักเรียนทุกคนมีจิตสานึกและเห็นคุณค่าของการใช้ห้องสมุด
และนักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
จากนโยบายดังกล่ าวกลุ่ มสาระการเรียนรู้ภ าษาไทย โรงเรียนบ้านปงสนุ ก จึงได้จัด ท าโครงการ
ส่งเสริมวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยต้องการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
โดยในปีงบประมาณ 2561 จะดาเนินการต่อเนื่องเน้นฝึกพัฒนาการอ่านรู้เรื่อง (Reading Literacy) ตามแนว
ของโครงการป ระเมิ น ผลนั กเรี ย น ร่ ว มกั บ น าน าชาติ PISA (Programme for International Student
Assessment) โดยใช้ เทคนิ ค การจั ด การเรีย นการสอนที่ ห ลากหลาย จั ด กิ จ กรรมส่ งเสริม การพั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาไทย โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC) รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ รวมถึงพัฒนาการมีส่วนร่วม
ในสังคมของนักเรียน โดยจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูงขึ้น รวมถึงเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการอ่านรู้เรื่องตาม
แนว PISA
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนอย่างต่อเนื่อง
2.3 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
2.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยให้สูงขึ้น
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3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับการฝึกและพัฒนา จานวน 1,378 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและมีความเป็นเลิศ
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยสูงขึ้นทุกระดับชั้น
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่
1

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่า
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ รวมเงิน
สอย
แทน

ขั้นวางแผน (P-PLAN)
- ประชุมวางแผนจัดทาโครงการ
ตามแผนงานงบประมาณ / ขอ
อนุมัติโครงการ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
ตุลาคม 60

นางศิริพร
ธรรมสิทธิ์
และครูผสู้ อน
สาระภาษาไทย
ชั้น ป.1-6

ตลอดปี
กศ.61

ครูผสู้ อนสาระ
ภาษาไทย
ชั้น ป.1-6

26 มิ.ย. 61

-นางละเอียด
ยะจินะวงศ์
-นางศิวริน
ทาบุญมา
-นางศิริพร
ธรรมสิทธิ์

- ประชุมและวางแผนการ
ดาเนินงาน ลาดับขั้นตอน
รายละเอียดของกิจกรรม
2

ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
1) กิจกรรมฝึกอ่านรู้เรื่องตามแนว
PISA
2) กิจกรรมเสริมสาระภาษาไทย
2.1) กิจกรรมวันสุนทรภู่

2.2) กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ
2.3) กิจกรรมนิทรรศการกลุ่ม

86,000 86,000

4,000

ผู้รับผิดชอบ

4,000

29 ก.ค.61
ตลอดปี

ครูผสู้ อนสาระ

38
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่า
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ รวมเงิน
สอย
แทน

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กศ.61

2.4) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)"
3) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระภาษาไทย
3.1 กิจกรรมโครงการรักษ์
ภาษาไทย
3.2 กิจกรรมการอ่านฟังเสียง
โครงการธนชาตริเริ่มเติมเต็ม
เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47

ตลอดปี
กศ.61

ผู้รับผิดชอบ

ภาษาไทย
ชั้น ป.1-6
ครูผสู้ อนสาระ
ภาษาไทย
ชั้น ป.1-6

มิถุนายน 61 ครูผสู้ อนที่ได้รับ
มอบหมาย

มิถุนายน 61 -น.ส.เสาวภา
แปลงแก้ว
-นางจินตนา
ปิงวัง
-นางจันทร์จิรา
ตุลาสืบ
-นางศิริพร ธรรม
สิทธิ์
-น.ส.เสาวภา
แปลงแก้ว
-นางจันทร์จิรา
ตุลาสืบ
ครูผสู้ อนสาระ
ภาษาไทย
ชั้น ป.1-6

3.3 กิจกรรมภาษาไทยเพชรยอด
มงกุฎ ครั้งที่ 15

ธันวาคม 61

3.4 กิจกรรมแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่ 68 (จ.พะเยา)

ธันวาคม 61

3.5 กิจกรรมการแข่งขันคาคม
ปริศนาอักษรไขว้ (สมาคมไทย
ครอสเวิร์ด ระดับภาค)

มกราคม 62 -นางศิริพร

3.6 กิจกรรมตอบปัญหา
สารานุกรมไทย

สิงหาคม 61 -นางมยุรี

ธรรมสิทธิ์
-นางจันทร์จิรา
ตุลาสืบ
คงแดง
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

3

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
(C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การ ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผล

4

ค่า
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ รวมเงิน
สอย
แทน

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

ตุลาคม 60 นางศิริพร
กันยายน 61 ธรรมสิทธิ์

และครูผสู้ อน
สาระภาษาไทย
ชั้น ป.1-6

กันยายน 61 นางศิริพร

ธรรมสิทธิ์
และครูผสู้ อน
สาระภาษาไทย
ชั้น ป.1-6

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 90,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ที่

กิจกรรม / รายการ

1) กิจกรรมฝึกการอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA
2) กิจกรรมเสริมสาระภาษาไทย
3) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ กลุ่มสาระภาษาไทย
รวม

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
86,000 86,000
4,000 4,000
90,000 90,000

หมายเหตุ
1,378 คน
ใช้งบกลาง
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
การจัดกิจกรรมโครงการยกระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย โรงเรียนบ้านปงสนุก บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนชั้น ป.1-6 จานวน 1,378 คน ได้รับการพัฒนาและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนชั้น ป.1-6 มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน
3. นักเรียนชั้น ป.1-6 มีทักษะในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สอบถาม

แบบสอบถาม

ตรวจผลงาน
ทดสอบ

ชิ้นงาน . แบบฝึก
แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,378 คน ที่ได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระภาษาไทยสูงขึ้น มีนิสัยรักการอ่านและมีทักษะการอ่านออก เขียนได้ ทักษะการอ่านคล่อง
เขียนคล่องทุกคน

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายศิริพร ธรรมสิทธิ์)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้าสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-3
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 7, 10,11,13
1-3
นางจรัสศรี สิงหจารุ และครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล
การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวการจั ด การศึ ก ษาที่ ร ะบุ ไ ว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 หมวด 4 คือการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญที่สุด โดยให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากครูเป็นผู้วาง
แผนการเรียนรู้ กาหนดเป้าหมาย เนื้อหาสาระ และจดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ไว้เป็นเบื้องต้น เพื่อให้
ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมกาหนดจุดมุ่งหมาย กิจกรรม และวิธีการเรียนรู้ ไjด้คิด ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
ศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของตนเอง ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ความ
สนใจ และความถนัดของตนเอง ในเรื่องที่สอดคล้องกับการดารงชีวิต จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข รวมทั้งมีส่วนร่วมในการประเมินผล และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะต้องจัดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพความเป็นสากล คือ
เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้และมีความรู้พื้นฐานที่จาเป็น สามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ สร้างสรรค์ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล มีทักษะชีวิต ร่วมมือในการทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
จะต้องมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีลาดับขั้นตอนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการของ
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น โดยมีกระบวนการสาคัญในการจัดการเรียนรู้
จากเหตุผ ลที่ กล่ าวมาข้างต้น กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ค ณิ ต ศาสตร์ จึ งได้ จัด กิจ กรรมนี้ เพื่ อ พั ฒ นา
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทุกองค์ประกอบทั้งด้านนักเรียน ครู สื่อ นวัตกรรมและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการแสวงหาความรู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีความเป็นไทย เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.2. เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์มี รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการสอนที่ ส่ งเสริม และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
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3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,378 คน และครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีรูปแบบกี่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่า
ตอบ
แทน

ค่าใช้ ค่าวัสดุ
รวมเงิน
สอย

1 ขั้นวางแผน(P-PLAN)
- ประชุ ม วางแผนจั ด ท าโครงการตาม
แผนงานงบประมาณ/ขออนุมัติโครงการ
- ประชุมและวางแผนการดาเนินงาน ลาดับ
ขัน้ ตอนของกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (D-DO)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแต่ละฝ่าย
ดาเนินการ ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจัดสรรงบประมาณ และ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่1 สร้างสื่อและแบบฝึกทักษะการ
คิดเลขเร็ว/เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กิจ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมการบู ร ณาการทาง
คณิตศาสตร์

ระยะ
เวลา
การ
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนิน
งาน
กันยายน นางจรัสศรีสิงหจารุ
และคณะครู ผู้สอน
60

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ป.1-6

ตุลาคม
2560
กันยายน
2561
70,000
10,922
11,051
8,987
12,882
13,903
12,255
20,000

นางจรัสศรีสิงหจารุ
และคณะครู ผู้สอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ป.1-6
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรมที่2
-จั ด ท าสมุ ด บั น ทึ ก ธนาคารสู ต รคู ณ ตั้ งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6

ค่า
ตอบ
แทน

ระยะ
เวลา
การ
ค่าใช้ ค่าวัสดุ
รวมเงิน
ดาเนิน
สอย
งาน
พฤศจิกายน
2560 –
ตุลาคม
20,000 20,000
2561

ผู้รับผิดชอบ
นางจรัสศรีสิงหจารุ
และคณะครู ผู้สอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ป.2-6

3 ขั้ น ติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน(C-CHECK)
- ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะ
กิจ กรรม ทั้ งก่อ น ระหว่างและหลั งปฏิ บั ติ
กิจกรรมโดยการตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงานทุกขั้นตอน

ตุลาคม
2560
กันยายน
2561

นางจรัสศรีสิงหจารุ
และคณะครู ผู้สอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ป.1-6

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการดาเนินงาน
(A-ACT)
- ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ตามผลการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมิ น ผลการดาเนิ น งาน
พร้ อ มทั้ ง สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านแต่ ล ะ
กิจกรรมตามโครงการและรายงานผล

กันยายน
2561

นางจรัสศรีสิงหจารุ
และคณะครู ผู้สอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ป.1-6

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 90,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่1 สร้างสื่อและแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว/ธนาคารสูตรคูณ/พื้นฐานและ
เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 70,000 บาท
- กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการบูรณาการทางคณิตศาสตร์
จานวน 20,000 บาท
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
ผลผลิต(Output)
1. นักเรียนชั้น ป.1-6 จานวน ได้รับการ
รายงานผลการดาเนินโครงการ แบบรายงานผลการดาเนิน
ยกระดับคุณภาพ
โครงการ
2. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ทุกคนมีรูปแบบการจัด
กิจกรรมที่หลากหลาย
ผลลัพธ์(Outcome)
1. นักเรียนชั้น ป.1-6 ร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
2. ครูร้อยละ 90 มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีทักษะและกระบวนการคิด และรู้จักการใช้สื่อ เทคโนโลยีเติมเต็มความรู้เพิ่มขึ้น
2. ครูมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
ได้อย่างเหมาะสม
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางจรัสศรี สิงหจารุ)
ครูชานาญการ
หัวหน้าสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การบริหารงานวิชาการ
1-3
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 7, 10,11,13
1-3
นายบุญเชียร ทิพย์ศรี และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 60 - 30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกัน
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม เทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลดี และผลเสีย
ต่อการดารงชีวิตในปัจจุบันของบุคคล จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสั งคมได้
อย่างมีคุณค่า มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุก
คนทั้งในชีวิตประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่
มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ ผสมผสาน
กับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็น
วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับ
การพั ฒ นาให้ รู้ วิท ยาศาสตร์ เพื่ อ ที่จ ะมี ความรู้ค วามเข้ าใจในธรรมชาติแ ละเทคโนโลยีที่ มนุ ษ ย์ส ร้างสรรค์ขึ้ น
สามารถนาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้เล็งเห็นความสาคัญกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรม การพัฒนาการเรียน
การสอน และยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้
เทคนิคและสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ให้มผี ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2.2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
โครงงาน
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3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,377 คน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
4. กิจกรรม และการดาเนินงาน
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
ค่า
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
การ
ค่าใช้
รวม
ตอบ
ค่าวัสดุ
สอย
เงิน ดาเนินงาน
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
กันยายน นายบุญ
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
60
เชียร และ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
คณะครู
แผนการจัดกิจกรรม
วิทยา
ศาสตร์
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
ตุลาคม 60 นายบุญ
(D-DO)
กันยายน เชียร และ
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
61
คณะครู
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
วิทยา
กิจกรรมที่ 1
ศาสตร์
การเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์
พื้นฐานและเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
14,986
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
15,163
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
12,331
สิงหาคม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
14,464
60
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
13,888
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13,696
กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
5,472
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
ตุลาคม 60 นายบุญ
การดาเนินงาน (C-Check)
กันยายน เชียร และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
61
คณะครู
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
วิทยา
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
ศาสตร์
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน
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4. กิจกรรม และการดาเนินงาน (ต่อ)
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

4

ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ระยะเวลา
การ
ดาเนิน
งาน

ค่า
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ รวมเงิน
สอย
แทน

ผู้รับ
ผิดชอบ

กันยายน นายบุญ
61
เชียร และ
คณะครู
วิทยาศาส
ตร์
90,000

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 90,000 บาท ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์พื้นฐานและเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
ตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
จานวน
84,528
บาท
- กิจกรรมที่ 2 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
จานวน
5,472
บาท
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมการเรียนการสอนสาระวิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนิน
กิจกรรมตามแผนการดาเนินงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 สายชั้น ป 1- 6 มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์
การประเมิน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สังเกต

แบบสังเกต

ทดสอบ

แบบทดสอบ
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 1,377 คน ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
7.2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จานวน 657 คน มีทักษะการเรียนรู้และนาเสนอโดยโครงงาน
ร้อยละ 80
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายบุญเชียร ทิพย์ศรี)
ครูชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงาน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่ 1-3
สนองมาตรฐานที่
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 7, 10, 11, 13
สนองกลยุทธ์ศาสตร์โรงเรียนที่ 1-3
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชุลีพร กอบกา และคณะครูโรงเรียนบ้านปงสนุก
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกัน
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม เทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลดี และผลเสีย
ต่อการดารงชีวิตในปัจจุบันของบุคคล จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณค่ามีวินัยในตนเองสามารถบริหารจัดการวางแผนการเงินเพื่อความมั่นคงในชีวิต มีความสุขบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนเข้มแข็งเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียนและโลกที่มีประสิทธิภาพ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ในการด าเนิ น งานการจั ด
การศึกษาจากการวิเคราะห์ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2558-2564 (ร่าง)
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ .ศ. 2560-2579.นโยบายกระทรวงศึ กษาธิก าร จุดเน้ น นโยบายของรัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่
1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่ อความมั่นคง 1.เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยน้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ปลูกฝัง
และเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคีสมานฉันท์ สันติวิธีต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่าน หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณ ธรรม ุ จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งใน
และนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลั ก ของคนไทย 12 ประการ และเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ภั ย คุ ก คามในรู ป แบบใหม่ เช่ น
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซ
เบอร์ฯลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัด และ
ประเมินผลที่เหมาะสมนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
ตามความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนท้องถิ่น และสังคม ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศ คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา นาไปสู่การ

50
พัฒนา คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ โดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรี ยนได้เรีย นรู้ผ่ านกิจ กรรมการปฏิบั ติจ ริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้ เกิดทั กษะการคิด
วิเคราะห์คิดแก้ป้ญหา และคิดสร้างสรรค์ทั้งในและนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีนวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ส่งเสริมการการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่ อ พั ฒ นากระบวนการคิ ด
และ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
เนื่องด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่เป็นหลักและแกนนาสาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงได้จัดให้มี
โครงการยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้สั งคมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรมขึ้ น เพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนของครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยครูใช้เทคนิคการสอนและสื่ออุปกรณ์ที่หลากหลาย ประกอบการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงขึ้น
2.2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านเชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จานวน 1,378 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน 6 คน และครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 จานวน 12 คน
3.2. ด้านเชิงคุณภาพ
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้นักเรียน
ชั้น ป.1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงขึ้น
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขออนุมัติ
โครงการ ประชุมและวางแผนการจัด
กิจกรรม
2 ขั้นดาเนินการ/ปฏิบัติตามแผน
(D/Do)
ครูผู้สอนดาเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมการสอนตามตัวชี้วัด
กิจกรรมการสอนเน้นการฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์
ชั้น ป. 1 จานวน 254 คน
ชั้น ป. 2 จานวน 257 คน
ชั้น ป. 3 จานวน 209 คน
ชั้น ป. 4 จานวน 226 คน
ชั้น ป. 5 จานวน 217 คน
ชั้น ป. 6 จานวน 215 คน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพูน
ศักยภาพผู้เรียน
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกฝังค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง
การเงิน (Financial Literacy)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ตาม
ASEAN curriculum souse book
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานทุกขั้นตอน

ค่า
ตอบ
แทน

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

รวมเงิน

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

กันยายน 60 นางชุลีพร
และคณะ
ครูระดับ
สายชั้น
ตุลาคม 60 นางชุลีพร
ถึง
และคณะ
กันยายน 61 ครูระดับ
สายชั้น

12,700
12,850
10,450
13,560
13,020
12,900
5,520

12,700
12,850
10,450
13,560
13,020
12,900
5,520

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000

3,000
ตุลาคม 60
กันยายน 61

นางชุลีพร
และคณะ
ครูระดับ
สายชั้น
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่า
ตอบ
แทน

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ค่าใช้
สอย

ค่าวัสดุ

รวมเงิน

ระยะเวลาการ
ดาเนิน
งาน

ผู้รับ
ผิดชอบ

กันยายน 61 นางชุลีพร
และคณะ
ครูระดับ
สายชั้น

90,000

90,000

5. งบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. รายละเอียดการใช้งบประมาณ อุดหนุนรายหัว จานวน 90,000 บาท
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม / รายการ

1 กิจกรรมฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สอน สอบ
ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
2 กิจกรรมส่งเสริมเพิ่มพูนศักยภาพผู้เรียน
3 การจัดกิจกรรมปลูกฝังค่านิยมหลักคนไทย
12 ประการ
4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเงิน
(Financial Literacy)
5 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม ASEAN
curriculum soursebook
รวม

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
75,480 75,480
5,520

5,520

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

90,000

90,000

หมายเหตุ
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6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ/เกณฑ์
(Out-put )
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
จานวน 1,378 คน ได้รับการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จานวน 6 คน และครูประจาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 จานวน 12 คน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
(Out-come)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สูงขึ้น ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ โครงการ และกิจกรรม
ที่กาหนดไว้ คิดเป็น ร้อยละ 90 ขึ้นไป

วิธีการวัดและประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สารวจ

แบบสารวจ

ประเมินตนเอง

แบบประเมินตนเอง

การประเมินผลตาม
สภาพจริง

แฟ้มสะสมผลงาน
แบบทดสอบ

ทดสอบ สารวจ นิเทศ

แบบสารวจ แบบนิเทศ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนชั้น ป.1-6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สูงขึ้น
7.2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางชุลีพร กอบกา)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองมาตรฐาน สพฐ.ที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1-7, 10,11,13
1-3
นายอนันต์ จาเริญวรทศ และคณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศัก ราช 2542 กาหนดข้อบัญญัติเกี่ยวกับแนวการจัดการศึกษา
ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ สาระสุขศึกษาและพล
ศึกษา เป็นหน่วยหนึ่งของสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนเป็นพลเมือง พลโลกที่มีคุณภาพแต่หากนักเรียน
มีความแตกต่างกัน มีความสามารถและศักยภาพที่แตกต่างกันอย่างมาก การที่เด็กจะได้รับการฝึกประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนได้นั้น
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มี
ปัญญามีความสุขบนพื้น ฐานของความเป็นไทย มีความสมบูรณ์ และสมดุลทั้งร่า งกาย จิตใจ สติปัญญาและ
อารมณ์ มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข
ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยหลักการแล้วจะควบคู่กับ
กระบวนการวัดและประเมินผลไปพร้อมๆ กัน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนรู้และการวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ จึงจัดทาแผนหรือโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2.2 เพื่อจัดเตรียมสื่อในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ ป.1 - ป. 6
2.3 เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จานวน 1,378 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้ ค่า
รวม
ที่
รายละเอียดของ
ตอบ สอย วัสดุ เงิน
กิจกรรม
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้
วัสดุการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
38,000 38,000
ในชั้นเรียน ชั้น ป.1 – ป.6
วัสดุกีฬาการจัดกิจกรรมการ
48,000 48,000
เรียนรู้ในชั้นเรียนชั้น ป.1 – ป.6
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
3,000
3,000
ค่าซ่อมอุปกรณ์
1,000
1,000
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน
4

ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผล
การดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกิจกรรมตามโครงการ
รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การ
ดาเนินการ
กันยายน
60

นายอนันต์
และครูกลุ่ม
สาระสุขศึกษา
และพลศึกษา
ตุลาคม 60 นายอนันต์
– กันยายน และครูกลุ่ม
61
สาระสุขศึกษา
และพลศึกษา

ตุลาคม 60 นายอนันต์
– กันยายน และครูกลุ่ม
61
สาระสุขศึกษา
และพลศึกษา

กันยายน
61

90,000

นายอนันต์
และครูกลุ่ม
สาระสุขศึกษา
และพลศึกษา
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 90,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ที่ กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมายเหตุ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
วัสดุการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ชั้น ป.1 – ป.6
1 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
37,000 37,000
เรียนรู้สาระสุขศึกษา ชั้น ป.1 – ป.6
2 เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
3,000
3,000
วัสดุกีฬาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
และกิจกรรมกีฬา ชั้น ป.1 – ป.6
1 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
48,000 48,000
เรียนรู้สาระพลศึกษาและกิจกรรมกีฬา
ชั้น ป.1 – ป.6
2 สารองเพื่อซ่อมเครื่องปริ้นท์
2,000 2,000
รวม
90,000
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

ผลผลิต (Output)
- การสังเกต
ร้อยละ 90 กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - การปฏิบัติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
ป.1 – ป.6 โรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนินกิจกรรม
ตามแผนการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 - การทดสอบ
ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา มี
- การปฏิบัติ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและ - การเข้าร่วมกิจกรรม
พลศึกษาสูงขึ้น ร้อยละ 80

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบประเมินการปฏิบัติ

- แบบทดสอบ
- แบบฝึกปฏิบัติ
- แบบสังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาสูงขึ้น ร้อยละ 80
8.2 มีสื่อในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาร้อยละ 90
8.3 มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 100

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนันต์ จาเริญวรทศ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ยกระดับคุณภาพนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1-3
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 7, 10,11,13
1-3
นางอัญชลี โตเดช และคณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ .ศ. 2542 กาหนดแนวทางการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิต โดยยึดหลักที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒ นาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจั ดการ การเผชิญ สถานการณ์ การแก้ไขปัญ หา และเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่ อง
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
การปฏิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ช่วยพัฒนา
ผู้ เรีย นทั้ งด้านร่ างกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสั งคม สามารถแสดงออกทางความคิดจิน ตนาการ เพื่ อ
สร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถตามศักยภาพของผู้เรียนในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ นาผลงานมา
ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจาวัน รวมทั้งเน้นการส่งเสริม สืบทอด อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นของตน
ด้ว ยเหตุ ผ ลดั งกล่ าว กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ศิ ล ปะ จึ งมี แ นวคิ ด ที่ จะพั ฒ นาและยกระดั บ คุ ณ ภาพ
นักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อฝึกทักษะและความชานาญในด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับนักเรียน
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2.3 เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับนักเรียน
2.4 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับต่าง ๆ
2.5 เพื่อเผยแพร่ผลงานนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จานวน 1,378 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย นได้ รับ การยกระดั บ คุ ณ ภาพให้ สู งขึ้น มีค วามสามารถและพั ฒ นาทั กษะความเป็ น เลิ ศ ในด้ าน
ทัศ นศิล ป์ ดนตรี และนาฏศิ ล ป์ ในการแข่ งขัน ระดับ เขตพื้ นที่ แ ละได้เป็ น ตัว แทนของเขตพื้ น ที่ในการแข่งขั น
ระดับสูงต่อไป
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน(P-PLAN)
- ประชุ ม วางแผนจั ด ท าโครงการตาม
แผนงานงบประมาณ/ขออนุมัติโครงการ
- ประชุ ม และวางแผนการด าเนิ น งาน
ลาดับขัน้ ตอนของกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (D-DO)
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแต่ละ
ฝ่ายดาเนินการ ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
- ดาเนินการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมการเรียนการสอน
- สาระทัศนศิลป์
- สาระดนตรี
- สาระนาฏศิลป์
2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศใน
ด้าน
ทัศนศิลป์
- สอนศิลป์ท้องถิ่นเหนือ
- การสร้างภาพด้วยเทคนิครวมศิลป์
- การสร้างภาพสามมิติ
- ประติมากรน้อย ร้อยความคิด

ระยะ
เวลา
การ ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้
รวม
ค่าวัสดุ
แทน สอย
เงิน ดาเนิน
งาน
กันยายน นางอัญชลี
60
โตเดช
และคณะครู
ผู้สอนกลุ่ม
สาระศิลปะ
ป.1-ป.6
ตุลาคม นางอัญชลี
2560 โตเดช
และคณะครู
กันยายน ผู้สอนกลุ่ม
2561 สาระศิลปะ
50,000 50,000
ป.1-ป.6

20,000 20,000
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หมวดงบประมาณรายจ่าย

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ดนตรี
- ดนตรีสากลวงดุริยางค์
- ขับร้องเพลงประเภทต่างๆ
- การขับร้องประสานเสียง
นาฏศิลป์
- นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
- นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
- การแสดงนาฎศิลป์นานาชาติของ
อาเซียน
3. กิจกรรมฝึกซ้อม และการเข้าร่วม
แข่งขันในระดับต่าง ๆ
4. กิจกรรมเผยแพร่ผลงาน และจัด
นิทรรศการด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งกิจกรรมในโรงเรียน
และสู่สาธารณชน

ระยะ
เวลา
การ ผู้รับผิดชอบ
ค่าตอบ ค่าใช้
รวม
ค่าวัสดุ
แทน สอย
เงิน ดาเนิน
งาน
10,000 10,000 ตุลาคม
2560
กันยายน
10,000 10,000 2561

3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดาเนินงาน(C-CHECK)
- ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของแต่ ล ะ
กิ จ กรรม ทั้ ง ก่ อ น ระหว่ า งและหลั ง
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมโดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานทุกขั้นตอน

ตุลาคม
2560
กันยายน
2561

นางอัญชลี
โตเดช
และคณะครู
ผู้สอนกลุ่ม
สาระศิลปะ
ป.1-ป.6

4 ขั้ น ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไข ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดาเนินงาน (A-ACT)
- ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ตามผลการติ ด ตาม
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ด าเนิ น งาน พ ร้ อ ม ทั้ งส รุ ป ผ ล ก าร
ปฏิบั ติ งานแต่ละกิจ กรรมตามโครงการ
และรายงานผล

กันยายน นางอัญชลี
2561 โตเดช
และคณะครู
ผู้สอนกลุ่ม
สาระศิลปะ
ป.1-ป.6
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 90,000 บาท หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวัสดุ
จานวน
80,000
2. ค่าจ้างแต่งหน้า-ทาผม
จานวน
10,000

บาท
บาท

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและประเมินผล

ผลผลิต (Output)
1.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการฝึกทักษะ สังเกตจากการประเมินผลงาน
ในด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
ของนักเรียน
2.นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการยกระดับ
คุณภาพและพัฒนาความเป็นเลิศในด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.นักเรียนมีทักษะและความสามารถใน
ด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์
2.นักเรียนได้รับการเลือกเป็นตัวแทนใน
การ
แข่งขันระดับเขตพื้นที่และระดับต่างๆ
3.นักเรียนมีผลงานเผยแพร่ต่อสาธารณชน

การประเมินความสามารถ
ของนักเรียน
การประเมินผลการ
แข่งขันในระดับต่างๆ
ผลงานการแสดง /
ผลงานของนักเรียน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบประเมินผลงานของ
นักเรียน

แบบประเมินผลงาน
ของนักเรียน
แบบรายงานผลการแข่งขัน
แบบสรุป / รายงานผล
โครงการ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนมีทักษะและความชานาญในด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์สูงขึ้น
7.2. นักเรียนได้รบั การพัฒนาความเป็นเลิศในด้านทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์
7.3. นักเรียนได้รับการยกระดับคุณภาพในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงขึ้น
7.4. นักเรียนได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1 ในการ
แข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ
7.5. นักเรียนสามารถแสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานและเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน
7.6. เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอัญชลี
โตเดช)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มบริหารวิชาการ
1-3
การประกันคุณภาพภายใน สพฐ.ที่ 1- 7, 10,11,13
1-3
นางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะพื้น ฐานที่จาเป็น ต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนาความรู้เกี่ยวกับการ
ดารงชี วิต การงานอาชี พ และเทคโนโลยี ม าประยุก ต์ ให้ ในการท างานอย่ างมี ค วามคิ ด สร้างสรรค์ แข่ งขัน ใน
สังคมไทยและสากล เห็ น แนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทางานและเจตคติที่ดีต่อการทางาน สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข
ด้ว ยเหตุผ ลที่กล่ าวมาข้างต้น กลุ่ มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี จึง ได้มีแนวคิด
ที่ จ ะส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเรี ย นการสอนเพื่ อยกระดั บ คุ ณ ภ าพ การศึ ก ษาให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก เรี ย น
โดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เทคนิควิธีการสอนและสื่ออุปกรณ์ที่
หลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้บรรลุตามมาตรมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จานวน 1,378 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 สูงขึ้น
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ
แทน สอย

รวม
เงิน

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลประชุมวางแผนกาหนด
กิจกรรม

2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน (D-DO)
ดาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
- จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน กอท. และคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-ป.6
- จัดบรรยากาศห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (ห้องเล็ก)
- จัดบรรยากาศห้องปฏิบัติการ
(กอท.)
- เงินสารอง (สาหรับซื้อของสด/
ซ่อมแซม/ซื้ออุปกรณ์/กิจกรรม
บูรณาการต่างๆ)
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-CHECK)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการดาเนินงาน
(A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการประเมิน พร้อม
ทัง้ สรุปผลการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผลเสนอฝ่ายบริหาร

ระยะ
เวลา
การ
ดาเนิน
งาน
ตุลาคม
2560

65,000 65,000 ตุลาคม
256010,000 10,000 กันยายน
2561
10,000 10,000
2,500

2,500

ผู้รับผิดชอบ

นางจอม
ขวัญ และ
คณะครู
ผู้สอนกลุ่ม
สาระ กอท.
ป.1-ป.6ทุก
คน
นางจอมขวัญ
และคณะ
ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระ กอท.
ป.1-ป.6 ทุก
คน

5,000
ตุลาคม
2560กันยายน
2561

นางจอมขวัญ
และ
คณะ
ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระ กอท.
ป.1-ป.6 ทุก
คน
กันยายน นางจอมขวัญ
2561 และ คณะ
ครูผู้สอนกลุ่ม
สาระ กอท.
ป.1-ป.6
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 90,000 บาท หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
กิจทีกรรม/รายการ
่
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1 จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ใน
การเรียนการสอน กอท.
และคอมพิวเตอร์
ชั้น ป.1-ป.6
(สาหรับ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560 และ
ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561)
2 จัดบรรยากาศ
10,000
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ (ห้องเล็ก)
3 จัดบรรยากาศ
10,000
ห้องปฏิบัติการ (ห้อง
กอท.)
4 เงินสารอง (สาหรับซื้อ
2,500
2,500
ของสด/ซ่อมแซม/ซื้อ
อุปกรณ์ ฯลฯ)

หมายเหตุ

รวมเงิน

65,000

กอท. 45,000
คอมฯ 20,000

10,000
10,000
5,000

6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน
1,378 คน ได้รับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท.
ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน
1,378 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กอท. สูงขึ้น ร้อยละ 80

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

- เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม

- แบบประเมิน

- ตรวจข้อสอบ

- ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,378 คน ได้รับการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางจอมขวัญ หมื่นแก้วโอวาท)
ครูชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ยกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
บริหารงานวิชาการ
1-3
การประกันคุณภาพภายในสพฐ.ที่ 1-7,10,11,13
1-3
นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

1.หลักการและเหตุผล
ในยุคโลกไร้พรมแดน( globalization ) ข้อมูลข่าวสาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการต่าง ๆ
มี ค วามเจริ ญ ก้ าวหน้ า อย่ างรวดเร็ ว ท าให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ค วามใกล้ ชิ ด มากขึ้ น ดั งนั้ น ภาษาอั งกฤษเป็ น
ภาษาสากลที่มีผู้ นิ ยมใช้กันอย่างแพร่ห ลายมากที่สุดภาษาหนึ่งในโลกที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจึงมี
ความสาคัญที่จะทาให้เกิดการสื่อสารและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงกาหนดให้ผู้เรียนทุกคน
ที่เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ จนเกิดทักษะและความสามารถใน
ระดับสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั นของประเทศและกลายเป็น
ทักษะสาคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องให้ความสาคัญกับภาษาอังกฤษ เพื่อนาไป
เป็นเครื่องมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒ นธรรมและวิสัยทัศน์ของ
ชุมชนโลก ตลอดจนตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒ นธรรม อันจะทาให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ
นามาซึ่งมิตรไมตรี และความร่วมมือกับชาติต่างๆ ทาให้ประเทศไทยสามารถให้ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
เพิ่มพูนศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันในสังคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมอาเซียน (ASEAN)
แต่ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาของประเทศยังเป็นปัญหาอย่างมากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษของประเทศและระดับโรงเรียนอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ และนักเรียนยังไม่สามารถสื่อสาร
ด้ ว ยภาษาอั งกฤษได้ ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั งกล่ าวกลุ่ ม สาระภาษาต่ า งประเทศ โรงเรีย นบ้ านปงสนุ ก ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของภาษาอังกฤษ และปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80
2.2 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 80
3.เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,378 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้น
3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,378 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,378 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้นร้อยละ 80
3.2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,378 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นร้อยละ 80
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ รวมเงิน
สอย
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2

ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
- กิจกรรมที่ 1สรรค์สร้างแบบฝึก
ทักษะ
- กิจกรรมที่ 2 ฝึกฝนทักษะอ่านออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
- กิจกรรมที่ 1สรรค์สร้างแบบฝึก
ทักษะ
- กิจกรรมที่ 2 ฝึกฝนทักษะอ่านออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- กิจกรรมที่ 1สรรค์สร้างแบบฝึก
ทักษะ
- กิจกรรมที่ 2 ฝึกฝนทักษะอ่านออกเขียนได้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- กิจกรรมที่ 1สรรค์สร้างแบบฝึก
ทักษะ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
กันยายน
60

ตุลาคม 60
สิงหาคม 61
16,510

16,510

16,705

16,705

13,585

13,585

14,690

14,690

ผู้รับ
ผิดชอบ
คณะ
ผู้บริหาร
และครู
ภาษาต่าง
ประเทศ
ครูทรรศ
นันทน์
และ
ครูผู้สอน
ภาษาต่าง
ประเทศ

ครูทรรศ
นันทน์
และ
ครูผู้สอน
ภาษาต่าง
ประเทศ
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หมวดงบประมาณรายจ่าย
ที่

3

4

รายละเอียดของกิจกรรม
- กิจกรรมที่ 2 ฝึกฝนทักษะอ่าน
คล่อง-เขียนคล่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- กิจกรรมที่ 1สรรค์สร้างแบบฝึก
ทักษะ
- กิจกรรมที่ 2 ฝึกฝนทักษะอ่าน
คล่อง-เขียนคล่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- กิจกรรมที่ 1สรรค์สร้างแบบฝึก
ทักษะ
- กิจกรรมที่ 2 ฝึกฝนทักษะอ่าน
คล่อง-เขียนคล่อง
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน
ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการรายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ค่า
ค่าใช้
ตอบ
สอย
แทน

ค่าวัสดุ

รวมเงิน

14,105

14,105

14,405

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน

14,405

ตุลาคม 60
สิงหาคม 61

ครูทรรศ
นันทน์
และ
ครูผู้สอน
ภาษาต่าง
ประเทศ

กันยายน 61

ครูทรรศ
นันทน์
และ
ครูผู้สอน
ภาษาต่าง
ประเทศ

90,000

5. งบประมาณทั้งสิ้น 90,000 บาท
5.1 รายละเอียดการใช้งบประมาณใช้งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน จานวน
5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ
-วัสดุ ฝึก สอน สอบ จานวน

ผู้รับ
ผิดชอบ

90,000 บาท
90,000 บาท
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6. การวัดผลประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ/เกณฑ์
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
จานวน 1,378 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
จานวน 1,378 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสูงขึ้น
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

วิธีการวัดและประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
-สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
-แบบสัมภาษณ์
-การประเมินผลตามสภาพจริง -แฟ้มสะสมผลงาน
-ทดสอบ
-แบบทดสอบ
-สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
-แบบสัมภาษณ์
-การประเมินผลตามสภาพจริง -แฟ้มสะสมผลงาน
-ทดสอบ
-แบบทดสอบ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,378 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้นร้อยละ 80 ขึ้นไป
7.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,378 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ผู้เสนอโครงการ

( นายทรรศนันทน์ ยาสมุทร)
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผูเ้ ห็นชอบโครงการ

( นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง )
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง )
รองผูอ้ านวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

( นายสมพร นาคพิทักษ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก

