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กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงาน  
ปีการศึกษา 2563 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดท ำค ำส่ังค ำส่ังเรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรเพื่อเตรียมพร้อม 
รับกำรประเมินคุณธรรมและ 
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียน
สุจริต : ITA Online)  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

      

2. ให้ข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โรงเรียนชุมแพวิทยำยนทุกคน  
ท ำแบบวัดกำรรับรู้ของมีส่วนได้
ส่วนเสียภำยใน 

      

3. ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก
ท ำแบบวัดกำรรับรู้ของผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสียภำยนอก 

      

4. แบบตรวจกำรเปิดเผยข้อมูล
สำธำรณะ 

      



 
แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนชุมแพวิทยายน อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
******************************************************************************* 

ชื่อโครงการ    ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ 
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ข้อ 1 
สนองยุทธศาสตร์ สพม.25  ข้อ 1,5 
สนองจุดเน้น สพม.25   

( ) ด้ำนกำรประกันคุณภำพ  ( / ) ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน  ( ) ด้ำนโอกำส 
( ) ด้ำนทักษะภำษำ   ( ) ด้ำนเทคโนโลยี ดิจิตอล  ( / ) ด้ำนทักษะชีวิต 

สนองมาตรฐาน ประกันคุณภาพการศึกษา  มำตรฐำนท่ี ............ 
ลักษณะโครงการ          (    )  ใหม่    (   /   )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    16 พฤษภาคม 2563  - 31 มีนาคม  2564 
 
1. หลักการและเหตุผล  

จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้มุ่งเน้นในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ฉะนั้นกำรท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้เพียงในห้องเรียนหรือเนื้อหำของควำมรู้เท่ำนั้นย่อมไม่
เพียงพอเพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนและสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภำพทำงด้ำนศิลปะเพิ่มขึ้นตำมท่ีหลักสูตร
สถำนศึกษำ            โรงเรียนชุมแพวิทยำยน มีกำรพัฒนำและประเมินหลักสูตรให้เหมำะสมกับกำรปฏิรูปกำร
เรียนรู้ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่นนักเรียนจบกำรศึกษำภำคบังคับและกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนทุกคน 

ดังนั้นทำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะจึงได้จัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปะ เพื่อจะเป็นกำรจัดกิจกรรมทำง
ศิลปะท่ีหลำกหลำยและเป็นกำรประมวลประสบกำรณ์ต่ำงๆจำกผู้รู้  ผู้มีควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปะ  ให้แก่
นักเรียนให้เกิดควำมคิดจินตนำกำรสร้ำงสรรค์ทำงศิลปะ และเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนทำงด้ำนศิลปะ
โดยยึดผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข  จึงได้สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนท่ีมี
ควำมสำมำรถทำงศิลปะด้ำนต่ำงๆ ให้มีควำมช ำนำญและร่วมกิจกรรมทำงศิลปะอย่ำงมีควำมสุข  
 
 
 
 
 



 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถทำงด้ำนศิลปะและไดรับกำรพัฒนำเต็มตำม
ศักยภำพ 
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่น มีเจตคติท่ีดีต่อ 
     งำนศิลปะ 
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะวิธีกำรทำงศิลปะ เกิดควำมซำบซึ้งในคุณค่ำของ
ศิลปะและ 
     เปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่ำงอิสระในศิลปะแขนงต่ำงๆ 

3. เป้าหมาย 
         3.1 ด้านปริมาณ 

    3.1.1 นักเรียนโรงเรียนชุมแพวิทยำยน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ร้อยละ ๗๐  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำน 

ศิลปะเพิ่มขึ้น 
     สถำนท่ี โรงเรียนชุมแพวิทยำยน และสถำนท่ีอื่นๆ ท่ีจัดกิจกรรมด้ำนศิลปะ 
          3.2 ด้านคุณภาพ  
     3.2.1 ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทักษะวิธีกำรทำงศิลปะ เกิดควำมซำบซึ้งในคุณค่ำของศิลปะ 
และเปิดโอกำสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่ำงอิสระในศิลปะแขนงต่ำงๆ ได้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
  
4. การด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินงาน 

(ว/ด/ป) 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
ด้ำนศิลปะ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 15,000 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

2 พัฒนำส่ือกำรสอนเพื่อผู้เรียน
ทัศนศิลป์ 

ตลอดปีกำรศึกษำ 2563 5,000 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

3 นิทรรศกำรงำนศิลปสู่์ชุมชน 
 

ภำคเรียนท่ี 1 
ปีกำรศึกษำ 2563 

1,000 1.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 5 
3.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 

4 ค่ำยศิลปธรรมน ำใจ 
 

ภำคเรียนท่ี 2 
ปีกำรศึกษำ 2563 

5,000 1.กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
2.นักเรียนชุมนุมศิลปะ 

รวม 35,000 
                                                            



5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 ใช้งบประมำณแผนงำน.......................................................................  จ ำนวน.........35,000...........
บำท 

ท่ี กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมควำม
เป็นเลิศทำงศิลปะ                       
1.1 กำรเตรียมพร้อมนักเรียน
เข้ำร่วมกำรประกวดศิลปะ 
1.2 ค่ำเดินทำงและค่ำอำหำรใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมประกวด
ต่ำงๆ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5,000 

 
 

10,000 

 
 

15,000 
 
 
 
 

  
 

15,000 
 

2 กิจกรรมท่ี 2 : พัฒนำส่ือกำร
สอนเพื่อผู้เรียนทัศนศิลป์ 
2.1 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำรจัดท ำ
ส่ือกำรสอน 
2.2 ค่ำวัสดุอุปกรณ์ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

   
 
 
 

5,000 

 
 
 
 

5,000 

  
 
 
 
5,000 

3 กิจกรรมท่ี 3 :  
นิทรรศกำรงำนศิลป์สู่ชุมชน                                          
3.1 วัสดุ-อุปกรณ์ ตกแต่งพื้นท่ี
แสดงนิทรรศกำร 
2.2 เอกสำรสรุปผลงำน
นิทรรศกำร 

   
 
 

2,000 

 
 
 
 
 

  
 
 
2,000 

4 กิจกรรมท่ี 4 :  
ค่ำยศิลปธรรมน ำใจ                                          
4.1 วัสดุ-อุปกรณ์ ในกำรจัด
กิจกรรม 
4.2 ค่ำเดินทำง 

   
 

8,000 

 
 
 

  
 
9,000 

รวม - 5,000 25,000 30,000 - 30,000 
    

หมายเหตุ  รำยกำรค่ำใช้จ่ำยนี้สำมำรถถัวเฉล่ียกำรใช้จ่ำยได้ทุกโครงกำร 

 



 6. การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีควำมรักและสนใจใน

งำนศิลปะ 
สังเกต แบบสอบถำม

ควำม 
พึงพอใจ 

2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรมศิลปะอย่ำง
น้อย 1 อย่ำง 

ให้นักเรียนสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ
ตำมควำมถนัดอย่ำงน้อย คนละ  
1  งำน 

แบบ
ประเมินผลงำน 

3 ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีผลงำนด้ำนศิลปะที่
ตนเองภูมิใจ 

ให้นักเรียนได้น ำเสนอผลงำน
ทำงศิลปะที่ตนภำคภูมิใจ  หรือ
ร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทำง
ศิลปะตำมควำมถนัด 

แบบ
ประเมินผลงำน 

4 ร้อยละ 80 ของนักเรียนสำมำรถวิพำกษ์วิจำรณ์
งำนศิลปะได้ 

ให้นักเรียนวิพำกษ์วิจำรณ์งำน
ศิลปะจำกกำรเรียนและจำกกำร
ร่วมกิจกรรมกำรแข่งขัน 

แบบประเมิน
กำรรำยงำน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 นักเรียนมีควำมมั่นใจ  และมีควำมสุขในกำรสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ 
7.2 นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรงจำกกำรแข่งขันทักษะทำงศิลปะ  ท ำให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ทำง

ศิลปะที่หลำกหลำยและเกิดควำมช ำนำญมำกยิ่งขึ้น 
  

 


