
 
                                       

 
เค้าโครง  โครงการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.  ช่ือผู้จัดท าผลงาน      นายวีระชิต  ค าชมภ ู
2.  ช่ือโครงการ      การด าเนินงานโครงการพฒันาการจดักิจกรรมประกอบการเรียนการสอนท่ีเอือ้ตอ่ 
                                การเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม ปีการศกึษา 2561 
2. ลักษณะของโครงการ  โครงการตอ่เน่ือง 
3. หลักการและเหตุผล 
             สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบนั เป็นท่ียอมรับกันว่ากลไกในการพัฒนาท่ี มีประสิทธิภาพ
ท่ีสดุ คือ “การศกึษา” แตส่ภาพการจดัการศกึษาของไทยในปัจจบุนั ไม่ว่ารูปแบบใด ทัง้การศกึษาระบบ
ในโรงเรียน การศกึษานอกโรงเรียน หรือการศกึษาตามอธัยาศยั ยงัไม่ตอบสนองความต้องการท่ีแท้จริง
ของผู้ เรียน โดยเฉพาะหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งเน้นให้ ผู้ เรียนแข่งขันกันเพ่ือการศึกษาต่อใน
ระดบัสงูขึน้ 
            การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาด้านพัฒนาจริยธรรมไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรทัง้ นีเ้น่ืองจาก
สาเหตหุลายประการ กล่าวคือ การจดัการเรียนการสอนเน้นเฉพาะเนือ้หาวิชาความรู้ ไม่มีการสอดแทรก
คณุธรรม จริยธรรม และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลาย ทัง้ในและนอกห้องเรียนควบคูก่นั
ไป 
            ท่ีส าคญัครูผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างไม่เหมาะสม ขาดเทคนิคการสอนเน้นวิชาการมาก
เกินไป นกัเรียน ผู้ปกครอง ไม่เห็นความส าคญัของการพฒันาส่งเสริมการจดักิจกรรมประกอบการเรียนการ
สอนด้านพฤตกิรรม คณุธรรม จริยธรรม 
             จากปัญหาดังกล่าว  จึงควรมีการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
คา่นิยมท่ีพงึประสงค์ในวิชาท่ีเรียนทกุกลุม่สาระการเรียนรู้ ทัง้ในและนอกหลกัสตูรอยา่งเร่งดว่น 
 
 
 
 



 
                                       

 
5.  วัตถุประสงค์ 
            5.1  วตัถปุระสงค์ทัว่ไป 
          เพ่ือปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม อยา่งตอ่เน่ือง และหลากหลาย สนองความต้องการของนกัเรียน 
            5.2 วตัถปุระสงค์เฉพาะ 

5.2.1 เพ่ือปรับปรุงวิธีการจดักิจกรรมประกอบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายนา่สนใจ  
และสนองความต้องการของนกัเรียนอย่างตอ่เน่ือง 
        5.2.2 เพ่ือให้นกัเรียนเข้าร่วมการจดักิจกรรมได้ทกุคน 
6.  เป้าหมาย 
            6.1  ด้านปริมาณ 
                                                                       ปี / จ านวนครัง้ 
รายการ / โครงการ / กิจกรรม 

ปี 2561 

1. กิจกรรมการอบรมสมัมนาพฒันาบคุลากรเพ่ือพฒันาสู่ 
การปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ี 21 

2. กิจกรรมพฒันางานอาคารสถานท่ี  
3. กิจกรรมปฐมนิเทศ / ประชมุผู้ปกครอง 
4. กิจกรรมอบรมวินยั จริยธรรม นกัเรียนวนัศกุร์สดุสปัดาห์ 
5. กิจกรรมโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมพฒันาด้วยกิจกรรม 5 ส. 
6. กิจกรรมพฒันางานบริการห้องสมดุ 
7. กิจกรรมการฝึกบคุลิกภาพการเป็นผู้น า 
8. กิจกรรมวนังดสบูบหุร่ีโลก 
9. กิจกรรมการแขง่ขนัในทกัษะภาษาองักฤษระดบัองค์การบริหารสว่น

จงัหวดัศรีสะเกษ 
10. กิจกรรมวนัไหว้ครู  
11. กิจกรรมเสียงตามสาย  
12. กิจกรรมเย่ียมบ้านนกัเรียน  
13. กิจกรรมตอ่ต้านยาเสพตดิโลก 

 
1 

ตลอดปีการศกึษา 2561 
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               6.1 ด้านปริมาณ (ตอ่) 
                                                                     ปี / จ านวนครัง้ 
รายการ / โครงการ / กิจกรรม 

ปี 2561 

14.  กิจกรรมร าลึกครูกลอนสนุทรภู่คูว่นัภาษาไทยแหง่ชาติ 
15. กิจกรรมการท าพิธีเน่ืองในวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะลกูเสือแหง่ชาติ 
16.  กิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร์ระดบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัศรีสะเกษ 
17.  กิจกรรมการสง่เสริมกีฬา-กรีฑาภายในโรงเรียน 
18.  กิจกรรมสง่เสริมกีฬา-กรีฑาระดบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัและ 

 ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน) 
19.  กิจกรรมวนัแมแ่หง่ชาติ 
20.  กิจกรรมน านกัเรียนศกึษานอกสถานท่ีตามโครงการพฒันา  

 การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
21.  กิจกรรมวนัพ่อแหง่ชาติ 
22.  กิจกรรมสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
23.  กิจกรรม พ่ีสอนน้อง อาสาสมคัรชว่ยสอน 
24.  กิจกรรมออกแนะแนวศกึษาตอ่ 
25.  กิจกรรมวนัคริสต์มาส 
26.  กิจกรรมท าบญุตกับาตรขึน้ปีใหมปี่  2562 
27.  กิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่า่ยพกัแรม 
28.  กิจกรรมรักการอา่น 
29.  กิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตย 
30.  กิจกรรมสปัดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
31.  กิจกรรมโรงเรียนสูบ้่าน 
32.  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
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ตลอดปีการศกึษา 
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            6.2  ด้านคณุภาพ 
                    -  พฒันาการจดักิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้และนกัเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมทกุคนอยา่งตอ่เน่ืองตลอดปีการศกึษา 2561 
 
7.  พืน้ท่ีด าเนินการ  

7.1 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม สงักดั องค์การบริหารสว่นจงัหวดัศรีสะเกษ 
7.2 เขตพืน้ท่ีบริการของโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหวา่งวนัท่ี  17  พฤษภาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
9. วิธีด าเนินการ 

9.1 ขัน้เตรียมการ 
9.1.1  ส ารวจสภาพปัจจบุนัปัญหา และประเมินหาความจ าเป็นและ 
          ผลสรุปจากการประเมินตนเอง ปีการศกึษา  2560 
9.1.2 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
9.1.3 ศกึษานโยบายและการปฏิรูปการศกึษา 
9.1.4 ศกึษาแนวทางและรูปแบบของการประเมินโครงการ 
9.1.5 ศกึษาทฤษฎีการเรียนรู้ตา่ง ๆ ของนกัศกึษาทัง้ในและ 

ตา่งประเทศ 
  9.2  ขัน้ด าเนินการ 

9.2.1 ประชมุคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือพิจารณาจดัล าดบั
ความส าคญัของปัญหา  

9.2.2 เลือกแนวทางการพฒันา 
9.2.3 ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
9.2.4 การประเมินผลและตดิตามเพ่ือแก้ไขปรับปรุงโครงการ 
9.2.5 ปรับปรุง พฒันา และเขียนรายงานการพฒันาโครงการ 
9.2.6 สรุปผลการด าเนินการ 



 
                                       

10. งบประมาณ 
10.1  เงินอดุหนนุทัว่ไป  จ านวน     209,000    บาท 
10.2  เงินจากการระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองนกัเรียนได้แก่ 

                                  เงินสาธารณะประโยชน์ 
11.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

11.1 ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
11.2 รองผู้อ านวยการโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
11.3 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
11.4 หวัหน้าฝ่ายทกุฝ่าย 
11.5 หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 
11.6 ครูท่ีปรึกษา 
11.7 ครูผู้สอน 

12.  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
12.1 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
12.2 ผู้ปกครองนกัเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 
12.3 วิทยากรท้องถ่ิน 
12.4 ครู บคุลากรโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 

13.  การตดิตามประเมินผล 
13.1 จากแบบสอบถาม 
13.2 จาการรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
13.3 จาการสรุปประเมินผลการปฏิบตังิานตามโครงการ 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- นกัเรียนโรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคมได้เข้าร่วมการจดักิจกรรมประกอบการเรียน 
  การสอนท่ีหลากหลายอยา่งตอ่เน่ืองทกุคน 

 
 
        นายวีระชิต  ค าชมภ ู       ผู้เขียนโครงการ 
       17 พฤษภาคม  2561  


