
โครงการ    ส่งเสริมจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่ชั้นเรียน 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่.๒,๓,๔,๕ 
สนองกลยุทธ์  สพป. ตรัง เขต ๒  ข้อที่ ๑ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ ๑ 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง     
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายไชยยงค์  โปซิว   นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 
งบประมาณทั้งสิ้น   ๗,๙๔๐  บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
............................................................................................................................................................................ 
๑. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 
๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) นั้น  โดยให้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้  และการวัดผลประเมินผล  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จึงมีนโยบายรองรับการขับเคลื่อนดังกล่าว  โดยก าหนดเป็นจุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนเพ่ิมขีดความสามารถการเรียนรู้เน้นความส าคัญของทักษะจ าเป็นพื้นฐาน  ได้แก่  ความสามารถ  
ทักษะ  และคุณลักษณะ  โดยนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจะต้องอ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  
อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน  การคิดชั้นสูง  มีทักษะชีวิต  และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  โดยมีคุณลักษณะ
ใฝ่ดี  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  รวมทั้งคุณลักษณะตามหลักสูตร  ได้แก่  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์
สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  
โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  จึงเป็นโรงเรียนในสังกัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จัดการศึกษาทั้งสามระดับ  ด าเนินการ
เพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว  โดยในปีการศึกษา  ๒๕๕๔-๒๕๕๕  โรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมจุดเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน  ซึ่งสามารถพัฒนานักเรียนได้ในระดับหนึ่ง  เพื่อให้การพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  โรงเรียนก าหนดให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมจุดเน้น
การพัฒนาผู้เรียนสู่ชั้นเรียน  เร่งรัดให้บรรลุเป้าประสงค์ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน  และส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถ  ทักษะ  และคุณลักษณะอันเป็นพื้นฐานจ าเป็นในการเรียน
ระดับสูงต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ผลผลิต  
       ๒.๑.๑ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการส่งเสริมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ชั้นเรียน 
       ๒.๑.๒ เพ่ือให้นักเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพนักเรียนตรงตามคุณลักษณะของ
หลักสูตร 
       ๒.๑.๓ เพ่ือสนองนโยบายการจัดการศึกษาในระดับชาติ  
       ๒.๑.๔ เพ่ือสร้างกิจกรรมการเรียนรู้  แบบฝึก  แบบประเมิน  สรุปผลการจัดการศึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 



 ๒.๒ ผลลัพธ์  
       ๒.๒.๑ โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
       ๒.๒.๒ ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ในการส่งเสริมจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ตรงตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

      ๒.๒.๓ นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ตามจุดเน้น  สนองมาตรฐานการศึกษา 
ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ ด้านปริมาณ  
       ในปกีารศึกษา ๒๕๕๖  นักเรียนทุกชั้นเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ ๙๐  จะต้องมี
ความรู้ความสามารถในเรื่องภาษา  การคิดค านวณ  ตรงตามระดับชั้น  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  การคิดชั้นสูง  
ทักษะการสื่อสาร  ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี  มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  และคุณลักษณะจ าเป็นตาม
หลักสูตร 

๓.๒ ด้านคุณภาพ     
       ๓.๒.๑ นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  ในเรื่องภาษา  การคิดค านวณ  ตรงตามความสามารถ
ในระดับชั้น 
       ๓.๒.๒ นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้  ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  การคิดชั้นสูง  ทักษะชีวิต  และทักษะการสื่อสารตามช่วงวัย  

      ๓.๒.๓ นักเรียนมีคุณลักษณะใฝ่ดี  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  และคุณลักษณะที่ 
จ าเป็นตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๔.๑ ขั้นเตรียมการ 
   ๔.๑.๑ ศึกษาเอกสาร  นโยบายปฏิรูป  
แนวการด าเนินการจุดเน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
   ๔.๑.๒ ประชุมชี้แจง  เผยแพร่องค์
ความรู้แก่คณะครู  นักเรียน  และบุคคลที่
เกี่ยวข้อง 
   ๔.๑.๓ ศึกษาข้อมูล  สื่อ  วัสดุอุปกรณ์  
เอกสาร  ต ารา  และสื่อเทคโนโลยี 
   ๔.๑.๔ วางแผนการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนร่วมกัน 

ต.ค. – พ.ย. ๕๖ - นายไชยยงค์  โปซิว   
นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 

๔.๒ ขั้นด าเนินการ 
   ๔.๒.๑ ศึกษาสาระส าคัญ  แนวการ
พัฒนา การอ่าน  การเขียน  การคิดเลข  
ทักษะการคิด  ทักษะชีวิต  ทักษะการ
สื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี  และ
คุณลักษณะ 
   ๔.๒.๒ ด าเนินงานตามจุดเน้นพัฒนา
ผู้เรียนตามความสามารถ  และทักษะ 
   ๑) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 - อ่านค าพ้ืนฐานและเข้าใจ
ความหมายของค าพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  
๖๐๐  ค า 
 - เขียนค าพ้ืนฐานได้ไม่น้อยกว่า  
๖๐๐  ค า  ประโยคง่ายๆ  และมีมารยาท
ในการเขียน 
 - บวกลบ (จ านวนไม่เกิน ๑๐๐ 
และ ๐ )  แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
 - ทักษะการสังเกต  ทักษะการ
จัดกลุ่ม 
 - ตั้งใจฟังและพูดสื่อสารให้เข้าใจ
โดยใช้ค าสุภาพ 
 - รู้จักตน 
 
 

ม.ค. – ก.ย. ๕๖ ๗,๙๔๐   นายไชยยงค์  โปซิว   
นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
      ๒) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 
 - อ่านค าพ้ืนฐานและเข้าใจ
ความหมายของค าพ้ืนฐานเพิ่มจาก ป.๑  
ได้ไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  ค า  และอ่าน
ข้อความ  เรื่องท่ีมีความยากง่ายใกล้เคียง
กับหนังสือเรียนและมีมารยาทในการอ่าน 
 - เขียนค าพ้ืนฐานเพิ่มจาก ป.๑  
ได้ไม่น้อยกว่า  ๘๐๐  ค า  เขียนบรรยาย
ภาพ  และมีมารยาทในการเขียน 
 - บวกลบ (จ านวนนับไม่เกิน 
๑,๐๐๐ และ ๐ )  คูณ (จ านวนหนึ่งหลัก
กับจ านวนไม่เกินสองหลัก) หาร (ตัวหาร
และผลหารมีหนึ่งหลัก)  และแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ 
 - ทักษะการเปรียบเทียบ  ทักษะ
การจ าแนกประเภท 
 - ตั้งใจฟังและพูดสื่อสารได้
ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ค า
สุภาพ 
 - ยอมรับความแตกต่างระหว่าง
ตนเองกับผู้อ่ืน  และรู้จักควบคุมอารมณ์
ของตนเอง 
      ๓) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 - อ่านค าพ้ืนฐานเข้าใจ
ความหมายของค ามากกว่าชั้น ป.๒  ได้ไม่
น้อยกว่า  ๑,๒๐๐  ค า  อ่านข้อความ  
บทร้อยกรอง  ที่มีความยากง่ายใกล้เคียง
กับหนังสือเรียนด้วยความเข้าใจและมี
มารยาท 
           - เขียนค าพ้ืนฐานเพิ่มจาก ป.๒  
ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๐๐  ค า  เขียนเรื่องจาก
ภาพ  และมีมารยาทในการเขียน 
           

ม.ค. – ก.ย. ๕๖  นายไชยยงค์  โปซิว   
นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 

 
 
 
 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
         - บวกและลบ (จ านวนนับไม่เกิน 
๑๐๐,๐๐๐ และ ๐ ) คูณ (จ านวนสอง
หลักกับจ านวนสองหลัก) หาร (ตัวตั้งไม่
เกินสี่หลักตัวหารมีหนึ่งหลัก) หาร 
(ตัวหารและผลหารมีหนึ่งหลัก)  แก้โจทย์
ปัญหา 
 - ทักษะการรวบรวมข้อมูล  
ทักษะการเชื่อมโยง 
 - ฟัง  ดู  พูด  อ่าน  เขียน  อย่าง
มีมารยาท  และพูด  เขียน  สื่อสารจาก
เรื่องท่ีฟัง ดู  อ่าน  ได้ชัดเจนตรงตาม
วัตถุประสงค์โดยใช้ค าสุภาพ 
 - มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่บวก  
และจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ 
       ๔) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
 - อ่านข้อความ  เรื่อง  บทร้อย
กรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือ
เรียนอย่างคล่องแคล่ว  สรุปใจความ
ส าคัญ และมีมารยาทในการอ่าน 
 - เขียนย่อความอย่างคล่องแคล่ว 
และมีมารยาทในการเขียน 
 - บวกและลบ (จ านวนนับ
เศษส่วนที่มีส่วนเท่ากัน) คูณ (จ านวนหนึ่ง
หลักกับจ านวนมากกว่าสี่หลัก) และ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่าง
คล่องแคล่ว 
 - ทักษะการตั้งค าถาม  ทักษะ
การใช้เหตุผล 
 - ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  อย่างมี
มารยาท  พูด  เขียน  แสดงความรู้  
ความคิดจากเรื่องท่ีฟัง ดู  อ่าน  อย่างมี
เหตุผล 
 - เคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน  
        
 
 
 

ม.ค. – ก.ย. ๕๖  นายไชยยงค์  โปซิว   
นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
    ๕) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 
           - อ่านข้อความ  เรื่อง  บทร้อย
กรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือ
เรียนอย่างคล่องแคล่ว  สรุปใจความ
ส าคัญ  ข้อคิดของเรื่องที่อ่าน  และมี
มารยาทในการอ่าน 
          - เขียนแสดงความรู้สึกและแสดง
ความคิดเห็นอย่างคล่องแคล่วและมี
มารยาทในการเขียน 
 - บวกและลบ (จ านวนเศษส่วนที่
มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัว
หนึ่ง) คูณ(เศษส่วน) หาร (เศษส่วน)  และ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
คล่องแคล่ว 
 - ทักษะการแปลความ  ทักษะ
การตีความ 
 - ฟังดู  พูด  อ่าน  เขียน  อย่างมี
มารยาท  พูดเขียนแสดงความรู้สึก
ความคิดจากเรื่องท่ีฟัง  ดู  อ่าน  อย่างมี
เหตุผล 
 - รักและเห็นคุณค่าในตนเองและ
ผู้อื่น 
      ๖) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 - อ่านข้อความ  เรื่องบทร้อย
กรองที่มีความยากง่ายใกล้เคียงกับหนังสือ
เรียนอย่างคล่องแคล่ว  สรุปใจความ
ส าคัญ  แยกแยะข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  
และมีมารยาทในการอ่าน 
           - เขียนเรียงความอย่าง
คล่องแคล่วและมีมารยาทในการเขียน 
           - การบวก  ลบ  คูณ  และหาร
(จ านวนนับเศษส่วน  ทศนิยมไม่เกินสาม
ต าแหน่ง)  และแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
อย่างคล่องแคล่ว 
   
 
 

ม.ค. – ก.ย. ๕๖  นายไชยยงค์  โปซิว   
นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 - ทักษะการสรุปอ้างอิง  ทักษะ
การน าความรู้ไปใช้ 
 - ฟัง  ดู  พูด  อ่าน  เขียน  อย่าง
มีมารยาท  พูด  เขียน  แสดงความ
คิดเห็น  วิเคราะห์เรื่องที่ฟัง  ดู  อ่าน  
อย่างมีเหตุผล 
 - การภูมิใจ  เชื่อมั่นในตนเอง
และผู้อ่ืน 
       ๗) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 - ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการ
ประเมิน  ทักษะการสรุปลงความเห็น 
 - ตั้งค าถาม  ออกแบบวิธีการหา
ค าตอบอย่างง่ายๆ  หาแหล่งข้อมูล  
รวบรวมค าตอบ  สรุปเขียนรายงานสั้นๆ 
          - ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผล
ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ  เอกสาร  และ
ท าการใช้งาน  สไลด์น าเสนอข้อมูล  อย่าง
มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ  
 - ฟัง  ดู  พูด  อ่าน  เขียน  อย่าง
มีมารยาท  พูด  เขียน  อธิบาย  ชี้แจง  
จากเรื่องที่ฟัง  ดูและอ่าน  ได้หลายแง่มุม
อย่างสมเหตุสมผล 
 - รู้ความถนัด  ความสามารถ  
และบุคลิกของตนเอง 
      ๘) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
 - ทักษะการสังเคราะห์  ทักษะ
การประยุกต์ใช้ความรู้ 
 - ตั้งค าถาม  ออกแบบวิธีการหา
ค าตอบ  หาแหล่งวิธีการหาค าตอบจาก
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย  สรุปเขียน
รายงาน 
 - ทักษะการค้นคว้าข้อมูล  และ
การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
  
 
 

ม.ค. – ก.ย. ๕๖  นายไชยยงค์  โปซิว   
นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
          - ฟัง  ดู  พูด  อ่าน  เขียน  อย่าง
มีมารยาท  พูด  เขียน  วิเคราะห์  วิจารณ์  
เรื่องท่ีฟัง  ดู  และอ่าน  ได้อย่าง
สมเหตุสมผล  ไม่เป็นโทษต่อตนเองและ
ผู้อื่น 
 - ท างานร่วมกับผู้อ่ืนบนพื้นฐาน
ของความเป็นประชาธิปไตย  มีจิตอาสา
ช่วยเหลือสังคม 
      ๙) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 - ทักษะกระบวนการคิดอย่างมี
วิจาร-ญาณ  ทักษะกระบวนการคิด
สร้างสรรค ์
 - ตั้งค าถาม  สร้างเครื่องมือ  
ก าหนดแหล่งรวบรวมข้อมูล  สรุปและ
เขียนรายงาน 
 - ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสาร
สน- เทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  
การสื่อสารการแก้ปัญหา  การท างาน
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
 - ฟัง  พูด  อ่านเขียน  อย่างมี
มารยาท  พูด เขียน  โน้มน้าว  เชิญชวน  
แสดงความคิดเห็นใหม่จากเรื่องที่ฟัง  ดู  
และ อ่าน 
อย่างมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 - มีทักษะในการแสวงหาและใช้
ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  รู้จัก
สร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น 
  ๔.๒.๓ ด าเนินงานตามจุดเน้นพัฒนา
ผู้เรียน  ด้านคุณลักษณะ 
     ๔.๒.๓.๑ ในระดับ ป.๑ – ป.๓  ใฝ่ด ี
     ๔.๒.๓.๒ ในระดับ ป.๔ – ป.๖  ใฝ่
เรียนรู้ 
     ๔.๒.๓.๓ ในระดับ ม.๑ – ม.๓  อยู่
อย่างพอเพียง   
 

ม.ค. – ก.ย. ๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 นายไชยยงค์  โปซิว   
นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 

 
 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๔.๓ การวัดผลประเมินผล 
   ๔.๓.๑ ประชุมคณะครู  ร่วมกันก าหนด  
และออกแบบการวัดผลประเมินผล 
   ๔.๓.๒ สร้างเครื่องมือการวัดผล
ประเมินผลในทุกชั้นเรียน 
   ๔.๓.๓ วัดผลประเมินผลระหว่าง
ด าเนินการและหลังด าเนินการ 
   ๔.๓.๔ สรุปและรายงาน 

ม.ค. – ก.ย. ๕๖ 
 
 
 
 
 
 

 นายไชยยงค์  โปซิว   
นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 

๔.๔ การพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินการ 
   ๔.๔.๑ น าผลการประเมินทุกชั้นเรียน  
ร่วม กันวิเคราะห์  สังเคราะห์ 
   ๔.๔.๒ ร่วมกันศึกษาสภาพปัญหา  และ
แนวทางแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน 
   ๔.๔.๓ รายงานผลการด าเนินงานเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา 

ก.ย. ๒๕๕๖  นายไชยยงค์  โปซิว   
นางยุวรัตน์  อรรถฉายะกุล 

 
๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน - - - - - 
ใช้สอย ๑,๖๐๐ - - - - 
วัสดุ ๒,๓๔๐ - - - - 

ด้านลงทุน 
ครุภัณฑ์ ๔,๐๐๐ - - - - 
ปรับปรุง - - - - - 

รวม ๗,๙๔๐ - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

รายละเอียด จ านวน 
ราคา: 
หน่วย 

จ านวนเงิน 
อุดหนุน รายได้ฯ งปม. อ่ืนๆ 

ค่าตอบแทน - - - - - - 
รวม - - - - - - 

ค่าใช้สอย - - - - - - 
ค่าพิมพ์เอกสาร ๑๐๐  แผ่น ๑๐ ๑,๐๐๐ - - - 
จัดท ารูปเล่ม ๕  เล่ม ๑๒๐ ๖๐๐ - - - 
ค่าวัสดุ       
แฟ้มเอกสาร ๑๐  แฟ้ม ๖๐ ๖๐๐ - - - 
กระดาษถ่ายเอกสาร ๓  ห่อ ๘๐ ๒๔๐ - - - 
หมึกพิมพ์ ๑  ชุด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ - - - 
บันทึกภาพ ๑  ชุด ๓๐๐ ๓๐๐ - - - 
ครุภัณฑ์       
เครื่องพริ้นเตอร์ ๑  เครื่อง ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - - - 

รวม - - ๗,๙๔๐ - - - 
 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไข
ความส าเร็จ 

๑. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  สามารถ
อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วง
วัย  ใฝ่ดี  และมีคุณลักษณะตามหลักสูตร 

- แบบประเมินการอ่าน  
การเขียน  การคิดเลข 
- แบบประเมินทักษะ   
การคิด   ทักษะชีวิต 
- แบบประเมินการสื่อสาร 
- แบบประเมินคุณลักษณะ 

ร้อยละ ๙๐ 

๒. นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  สามารถ
อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน  ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
ตามช่วงวัย  ใฝ่เรียนรู้  และมีคุณลักษณะตามหลักสูตร 

- แบบประเมินการอ่าน  
การเขียน  การคิดเลข 
- แบบประเมินทักษะ   
การคิด   ทักษะชีวิต 
- แบบประเมินทักษะการ
สื่อสาร 

ร้อยละ ๙๐ 

๓. นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  สามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  
มีทักษะ  การคิดชั้นสูง  ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย  อยู่อย่างพอเพียง  และมี
คุณลักษณะตามหลักสูตร 

- แบบประเมินการใช้
เทคโนโลยี 
- แบบประเมินทักษะการ
คิด 
- แบบประเมินทักษะชีวิต 
- แบบประเมินการสื่อสาร 
- แบบประเมินคุณลักษณะ 

ร้อยละ ๙๐ 

 
 
 
 
 
      ลงชื่อ .............................................                          ลงชื่อ  ......................................................... 
              (นายไชยยงค์  โปซิว)                                          (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                      ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
                ผู้เสนอโครงการ                                              ผู้อนุมัติโครงการ       
 


