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1. ช่ือโครงการ พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2. ช่ือกิจกรรม  
 1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
3. ระยะเวลาด าเนินงาน / โครงการ.ตลอดปีการศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ.นางนิติกานต์ ฟองวาริน 
5. หลักการและเหตุผล 

 วิชาศิลปะพื้นฐาน เป็นวิชาท่ีว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ และการ
แสดงออก  ท้ังงานทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฎี  
จัดให้มีการเรียนการสอนท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อการพัฒนากิ จกรรม
การเรียนรู้  การฝึกทักษะ   

การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น  

6. วัตถุประสงค์โครงการ 
 6.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

6.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานของหลักสูตร 

6.3  เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
7. เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1.1 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
1.2 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
1.3 ผู้เรียนติด 0 ร มส ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะไม่เกินร้อยละ 5 

2. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน อย่างน้อยร้อยละ
100 

3. ผู้เรียนร้อยละ100มีทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระศิลปะ 
7.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวาง 

แผนการจัดการเรียนรู้  การวัดประเมินผลตามสภาพจริง  สะท้อนผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียน  การวิจัยในช้ันเรียน  
การพัฒนาตนเอง และการทบทวนประเมินตนเองเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
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8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

ประชุมวางแผน/เขียนโครงการ/เสนอโครงการ 
มี.ค. 61 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

2 ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 
2.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
2.2 นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม 

 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 
 
พ.ค. 61 - มี.ค. 62 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

3 Check 
ประเมินผล 

 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

4 กิจกรรมที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1วางแผน 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงานในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 
1.2ปฏิบัติ 
-จัดซื้ออุปกรณ์ 
-จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.3ประเมินผล 
- ติดตามผลการด าเนินงาน 

 -ประเมินผล 
 -สรุปผลการจัดกิจกรรม 

1.4 ปรับปรุง แก้ไข 
-สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

พ.ค. 61 - มี.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 ก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินงาน  ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 
6 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน  ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

 

9. งบประมาณ 
9.1 งบประมาณจ านวน   120,000 บาท   จากแหล่งงบประมาณ   ดังนี้ 
 (  ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน     จ านวน 120,000 บาท 
9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรม:  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 120,000 
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10. การประเมินผลโครงการ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  1.1 ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับดีขึ้นไป 
  1.2 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
  1.3 ผู้เรียนติด 0 ร มส ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

ผู้เรียนร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในระดับดีขึ้นไป 
 

1. ทดสอบความรู้  
2. ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ 
3. ตรวจผลงาน
นักเรียน 
4. ตรวจประเมิน ID 
plan และการ
ก าหนดค่าเป้าหมาย 
 
 
 

1.แบบทดสอบก่อนเรียน 
2.แบบทดสอบประจ า
หน่วยการเรียนรู ้
3.แบบทดสอบหลังเรียน 
4. แบบประเมินผลงาน 
5. แบบประเมิน ID plan 
และการก าหนด
เป้าหมายผู้เรียน 

2.ผู้เรียนผ่านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
การอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน     
ร้อยละ100 

1. ผู้เรียนผ่านการ
ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ การ
อ่าน คิด วิเคราะห์
เขียน อย่างน้อยร้อยละ
100 

5.การสังเกต 
6.ตรวจสอบการส่ง
งาน 
7.ประเมินการอ่าน 
    ฯลฯ 

5.บันทึกการสังเกต 
6.บันทึกการส่งงาน 
7.แบบประเมินการอ่าน 

3.ผู้เรียนร้อยละ100มีทักษะ
การเรียนรู้ตามกลุ่มสาระศิลปะ 

1. ผู้เรียนร้อยละ100มี
ทักษะการเรียนรู้ตาม
กลุ่มสาระศิลปะ 

2.  

8. ประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม 
9. ทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติ 

8.แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
9. แบบประเมินทักษะ
การปฏิบัติ 

4.ครู ร้อยละ 100 จัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มีการวางแผนการเรียนรู้  การ
วัดประเมินผลตามสภาพจริง
สะท้อนผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียน 
การวิจัยในช้ันเรียน  การพัฒนา
ตนเอง และการทบทวน
ประเมินตนเองเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอน 

2.  10. สังเกตการสอน 
11. ตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
12. ตรวจประเมิน
วิจัยในช้ันเรียน 
13. ผู้เรียนประเมิน
การสอนครู 
14. ตรวจรายงาน
การประเมินตนเอง 
SAR 

10.บันทึกการ
สังเกตการณ์สอน 
11.แบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
12.แบบประเมินงานวิจัย
ในช้ันเรียน 
13.แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต่อการสอน 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1. นักเรียนมีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
11.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนและระดับชาติสูงขึ้น 
11.3. ครูได้รับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูท่ี้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริง มีทักษะการท าวิจัย และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 
 

ลงช่ือ  .........................................  ผู้เสนอโครงการ 
                                          (นายกฤษณ์  ณ  ล าปาง) 
                                                        ครู 
 

        ลงช่ือ ............................................... ผู้อนมุัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
 
ชื่อกิจกรรม  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ผู้รับผิดชอบ  นางนิติกานต์ ฟองวารนิ 
เลิศตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.  เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
1.1 ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดีขึ้นไป 
1.2 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
1.3 ผู้เรียนติด 0 ร มส ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะไม่เกินร้อยละ 5 

2. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน อย่างน้อยร้อยละ
100 

3. ผู้เรียนร้อยละ100มีทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระศิลปะ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA) 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมวางแผน ภาคเรียนท่ี 1 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 
2 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ พ.ค. 61 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 
3 ประเมิณผล มิ.ย.-ต.ค. 61 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 
4 ครู ร้อยละ 100 จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ มีการวางแผนการเรียนรู้  การวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง 

ต.ค.- มี.ค. 62 ครูทุกคนในกลุ่มสาระ 

งบประมาณ จ านวน  120,000  บาท 
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ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ระดับดีขึ้นไป 

การวัดผลประเมินผลตาม
สภาพจริง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ไม่ต่ ากว่า 2.50 
3. ผู้เรียนติด 0 ร มส ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะไม่เกินร้อยละ 5 
4. ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์เขียน อย่างน้อย
ร้อยละ100 
5. ผู้เรียนร้อยละ100มีทักษะการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระศิลปะ 
6.นักเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม 

ผลการแข่งขัน เกียรติบัตร 

 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนได้รับพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะ 

   2. นักเรียนเกิดทักษะและพร้อมส าหรับการแข่งขัน 
 
 

ลงช่ือ  .........................................  ผู้รับผิดชอบ 
                                            (นายกฤษณ์  ณ  ล าปาง) 
                                                        ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 

ท่ี รายการ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) 
รวม ภาคเรียน 

ท่ี 1 
ภาคเรียน 

ท่ี 2 
1 กระดาษ A4 Double A 80 แกรม 

500 แผ่น 
10 145 745 725 1,450 

2 กระดาษโรเนียว A4 ตราสิงห์ 10 85 425 425 850 
3 กาวลาเท็กซ์  3 75 225  225 

4 กระดาษโฟโต้ 180 แกรม  รีมละ 50 แผ่น 1 390 390  390 

5 น้ ายากัดกระจก แบบกัดลึก 5 90 450  450 

6 เครื่องส าอางค์  1 ชุด 1 3,335 3,335  3,335 
7 ปากกาไวท์บอร์ด สีแดง สีด า 12 20 240  240 
8 แฟ้มสอดพลาสติก A4 6 65 390  390 
9 ไส้แฟ้ม A4 6 20 120  120 
10 ลวดหนีบกระดาษ 6 20 120  120 
11 คลิปหนีบกระดาษ ขนาด 1 นิ้ว 3 20 60  60 
12 กระดาษชาร์ท คละสี 12 10 120  120 
13 แลกซีน ขนาด 1.5 นิ้ว คละสี 10 55 550  550 
14 กรรไกร ตราม้า H-2308 ขนาด 8 นิ้ว 2 75 150  300 
15 สายกีต้าร์ไฟฟ้า Gibson  4 250 1,000  1,000 
16 แผ่น CD เปล่า 1 250 250  250 
17 USB แฟลซไดรท์ 16 GB 3 200 600  600 
18 ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 5ฟุต 2 3,000  6,000 6,000 
19 หมึกเติมเครื่องปริ้น เอฟสัน สีด า 2 

สีเหลือง 1 สีน้ าเงิน1 สีแดง 1 
5 250 1,250  1,250 

20 สีไม้ยาว มาสเตอร์อาร์ต 12 สี 5 60 300  300 
21 สะไบ 10 200 2,000  2,000 
22 ชุดเครื่องแต่งกายวงโยธวาทิต 20 2,000  40,000 40,000 
23 Ayers Marching Baritone 2 30,000 60,000  60,000 

รวมทั้งสิ้น  (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน) 120,000 
 

 


