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โครงการ  โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯกิจกรรมทัศนศึกษา) 
แผนงาน    วิชาการ 
กลยุทธ์ที ่1  พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานในระดับ 
   สากลเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา  ล้้าหน้าทางความคิด  
   ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
สนองมาตรฐานของ สพฐ.  

         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

   ประเด็นพิจารณา 

                              1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค้านวณ 

   2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

                                แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

   3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

   4. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

   6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  : คุณลักษะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   ประเด็นพิจารณา 

   1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 

   2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

    3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

    4. มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  

ผู้รับผิดชอบ  นายวาสิงหน วิไลรัตน์, นางสาวพวงพกา  แสนค้าแพ, นายจักรพงษ์  แก้วตา,  

                               นางสาวไอลาดา  ต้นวงศ์  

ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1  เมษายน   2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ได้บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันใน

การรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ” และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ . 2545 มาตรา 10 วรรค 1 
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บัญญัติว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย

กว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อก้าหนดที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ด้าเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยจัดท้าโครงการ

ด้าเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานให้แก่สถานศึกษา ได้แก่ เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการศึกษา ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า

เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส้าหรับค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็น

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้นประกอบไปด้วย 1) กิจกรรมวิชาการ 2) กิจกรรมคุณธรรม ลูกเสือ – 

เนตรนารี ยุวกาชาด 3) ทัศนศึกษา 4) การบริการสารสนเทศ /ICT และ 5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  

   ดังนั้น กลุ่มบริหารงานวิชาการ  จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือรองรับนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในส่วนของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

 1.  เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์อย่างกว้างขวางนักเรียนได้มีความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและ

นอกสถานสถานศึกษา 

 2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักรีเยนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  

3. เป้าหมาย 

    3.1 ด้านปริมาณ 

 นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100  ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่าง

รอบด้าน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง 

   3.2 ด้านคุณภาพ 

          นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างสรรค์

ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืน มีจิตส้านึกต่อสังคม และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

4. วิธีด าเนินงาน 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ  คณะครู
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง 

พฤษภาคม 

2565 

0 คณะกรรมการวิชาการ โรงเรียนเชียง

ม่วนวิทยาคม 

2. แต่งตั้งคณะท้างานและด้าเนินการ 
 

คณะครู
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
นักเรียน 
ผู้ปกครอง 

มิถุนายน 

2565 

0 คณะกรรมการวิชาการ โรงเรียนเชียง

ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

3. ด้าเนินกิจกรรม  

   -  กิจกรรมทัศนศึกษา 
 

นักเรียน ตลอดปี

การศึกษา 

2565 

115,000 

  
 

นายวาสิงหน วิไลรัตน์ 
 

โรงเรียนเชียง

ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

4.นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ ผู้บริหาร 

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

มกราคม – 

มีนาคม 2566 

0 นายวาสิงหน วิไลรัตน์ 

 

โรงเรียนเชียง

ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

5. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
  - รายงานผลการจัดท้าโครงการ 
  - ปรับปรุงการด้าเนินโครงการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ครู ที่ปรึกษา มีนาคม 2566 0 นางสาวพวงพกา  

แสนค้าแพ 
 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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5. งบประมาณ จ้านวนเงิน  115,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
       แหล่งงบประมาณ  (    )  สพฐ  จัดสรร   จ้านวน  .....................   บาท 
             (    )  สพม.พย  จัดสรร  จ้านวน  ................... บาท  
                  ( )  โรงเรียนจดัสรร(งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ) จ้านวน 115,000 บาท 
                                                (    )  หนว่ยงานอื่นๆ  จ้านวน  ....................... บาท 

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/
หน่วย 

จ านวน
เงิน 

หมายเหตุ 

1 ค่าด้าเนินกิจกรรมทัศนศึกษาของ
นักเรียนทั้งหมด 

  115,000  

รวมทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 115,000 บาท 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร้อยละ 100  ได้รับการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างรอบด้าน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง
เชิงคุณภาพ  
      นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมมีคุณภาพและศักยภาพตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ของสถานศึกษา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส้านึกต่อสังคม 

และสามารถน้าความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 

 
- การทดสอบ 
- การประเมิน 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

  
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1  ผู้เรียนได้มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางและมีความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

 7.2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
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ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวไอลาดา   ต้นวงศ์) 

               ครงูานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวพวงพกา  แสนค้าแพ)    

                ครงูานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

     ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 

                     (นายจักรพงษ์ แก้วตา) 

                                                            ครงูานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                                                               

ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 

                    ( นายวาสิงหน  วิไลรัตน์ ) 

              หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  

     ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                       รองผู้อ้านวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ  
 
 
              ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นางวินนา เทพค้า) 
                         หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ้านวยการ 
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             ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                    รองผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
           ผู้อ้านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


