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ชื่อโครงการ    ด าเนินงานห้องปฏิบัติการส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.5.2 มีโครงการและกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับครูและนักเรียน 

   มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 ข้อที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (ทุกข้อย่อย) 

 ข้อที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.3.2 ครูทุกคนสามารถจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 1 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นตามเกณฑ์ 
      มาตรฐานการจัดการศึกษา และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ 
 โลกยุคศตวรรษที่ 21 
 ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะและ 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางผชารัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ และครูกลุ่มสาระศิลปะ 

1. หลักการและเหตุผล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   มี

จินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่าซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทาง
ศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความ
ซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วย
สาระส าคัญ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ ดังนั้นด้วยความส าคัญและความมุ่งหวังดังที่กล่าวมา กลุ่มสาระ
ศิลปะโรงเรียนสตรีปากพนัง จึงจัดท าโครงการ พัฒนาความสามารถและทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบ
เทคโนโลยีทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้านการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (มาตรฐานที่ 3) 

โครงการล าดับที่ 35   รหัสโครงการ วช 1.7.1 
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3. เป้าหมาย  
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการกลุ่มสาระศิลปะและด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ดังนี้ 
             1.1 คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย  

1) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

  2) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
  3) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร 
  4) ผู้เรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

   1.2  คุณภาพด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1) ผู้เรียนร้อยละ 95 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 

2. ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้   
2.1  ครูร้อยละ 90 มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2.2  ครูร้อยละ 90 จัดการเรียนการสอนโดยยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
2.3  ครูร้อยละ 90 ตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ  

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN  
1.ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง นโยบายของต้นสังกัด 
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสพฐ. และของสถานศึกษา 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา ทบทวนวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่ม
สาระศิลปะที่ผ่านมา   
2. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาวางแผนจัดท าโครงการ 
3. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ต.ค. 64 
 

ครูผชารัตน์ 
 

ขั้น DO 
1. จัดประชุมครูผู้สอนในกลุ่มสาระ สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนินการตามระบบการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

พ.ย. 64 
 และ  

พ.ค. 65 
ครูผชารัตน์ 

2. ครูวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/วิเคราะห์ค าอธิบาย
รายวิชา/วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ จัดท าสื่อ ก าหนดภาระ
งาน ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 

พ.ย. 64 
 และ  

พ.ค. 65 

 
ครูผู้สอนทุกคน 
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3.   ครูวิเคราะห์ผู้เรียนและบันทึกผล จัดกลุ่มนักเรียน กลุ่ม
เก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน และกลุ่มนักเรียนพิเศษเรียน
ร่วม น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

พ.ย. 64 
 และ  

พ.ค. 65 
ครูผู้สอนทุกคน 

4. ครูออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ แผนการวัดประเมินผล 
และน าแผนที่ออกแบบไว้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ตลอดปีงบประมาณ ครูผู้สอนทุกคน 

5. ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ ์สื่อ อุปกรณ์การศึกษา เพื่อใช้
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาต่อไปนี้ 

  

5.1  วิชาทัศนศิลป์ ทั้ง 2 ภาคเรียน ครูนิภา 
5.2  วิชาดนตรีไทย ทั้ง 2 ภาคเรียน ครูธิตินาฏย์ 
5.3 วิชาดนตรีสากล ทั้ง 2 ภาคเรียน ครูธิตินาฏย์ 
5.4 วิชานาฏศิลป์ ทั้ง 2 ภาคเรียน ครูผชารัตน์ 

6. ครูวัดและประเมินการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 2 ภาคเรียน ครูผู้สอนทุกคน 
ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ก.พ. 65 
และ 

ส.ค. 65 

หน.งานนิเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
ขั้น ACTION 
1. วัดและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
2. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและ
น าผลการด าเนินงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้ง
ต่อไป 

มี.ค. 65 
และ 

ก.ย 65 
หน.กลุ่มสาระฯ 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น....... 11,119........... บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

1. ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการส านักงาน 11,119 อุดหนุนรายหัวนักเรียน 

รวม(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน)  11,119  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1   :  ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการส านักงาน 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 กระดาษการ์ดขาว 120 แกรม เอ 4 3 ห่อ 120 360 
2 กระดาษกาวย่นหนังไก่ (สี) ม้วนใหญ่ 2 นิ้ว 6 ม้วน 50 300 
3.   กระดาษโฟโต้ 135 แกรม (100 แผ่น) 3 ห่อ 220 660 
4. กาว ที โอ เอ 32 ออนซ์ 2 ขวด 65 130 
5. เข็มเย็บกระดาษ เบอร์ 10 แม็กซ์ 2 โหล 84 168 
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ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

6. เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 แม็กซ์ 4 เครื่อง 75 300 
7. เครื่องเย็บกระดาษชนิดยิง ตราช้าง 1 เครื่อง 900 900 
8. น้ ายาลบคมผิด ชนิดแบบลากแห้ง 3 ขวด 35 105 
9. บอร์ดจัดนิทรรศการ 3 พับ แบบไม้มีขายาว 1 ชุด 3,000 3,000 
10. ถ่านไฟฉายพานาโซนิค (AA) 7 แพค 50 350 
12. เยื้อกาว 2 หน้าม้วน ½ นิ้ว 6 ม้วน 15 90 
13.   ลวดเสียบกระดาษเบอร์ 2 (50 ตัว) 6 กล่อง 6 36 
15. เก้าอ้ีส านักงาน 3 ตัว  1,200 3,600 
16. หมึกพิมพ์ ink jet canon 4 ขวด 280 1,120 

รวม (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) 11,119 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. คุณภาพดา้นผลสัมฤทธิท์างวชิาการ ประกอบด้วย
  
   1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่ ม ี

 1.2  ร้อยละของผู้เรียนที่ม ี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตร 
   1.4  ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับโรงเรียน 

1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารที่
เก่ียวข้อง 
2 สอบถามนักเรียน 
3. สัมภาษณ์ครูผู้สอน 

1. แบบศึกษาวิเคราะห์
เอกสารที่เก่ียวข้อง 
2. แบบสอบถาม
นักเรียน 
3. แบบสัมภาษณ์
ครูผู้สอน 

2. คุณภาพด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   2.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม  
   2.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 

1. ศึกษาวิเคราะห์เอกสาร
ที่เก่ียวข้อง 
2. สอบถามนักเรียน 
3. สัมภาษณ์ครูผู้สอน 
 

1. แบบศึกษาวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
2. แบบสอบถาม
นักเรียน 
3. แบบสัมภาษณ์
ครูผู้สอน 

3. ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ ดังนี ้
   3.1 ร้อยละของครูที่มีกระบวนการเรยีนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 
   3.2  ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนโดยยดึโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
   3.3 ร้อยละของครูที่ตรวจสอบและประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาวิเคราะหเ์อกสารที่
เกี่ยวข้อง 
2. สอบถามนักเรียน 
3. สัมภาษณ์ครูผู้สอน 
 

1. แบบศึกษาวิเคราะห์
เอกสารที่เกีย่วข้อง 
2 แบบสอบถามนักเรียน 
3. แบบสัมภาษณ์ครผูู้สอน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังจะมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการกลุ่มสาระศิลปะ และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด  ครูกลุ่มสาระศิลปะ ที่ใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีจ านวนไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  

 
 
         

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

        (นางผชารัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ ) 
                                             ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                                                 1 ตุลาคม 2564 
 

 
 

      ลงชื่อ..........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                 (นายอ านาจ  สุขห่อ) 
                                     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
                                                  1 ตุลาคม 2564 
 

 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นางจิราพร    รัตนกุล) 

                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
                                                1 ตุลาคม 2564 

 
 

 

 


