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คำนำ 
จากภาพความมุ่งหวังท่ีจะให้นักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมี

ความสุขดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามนโยบายของโรงเรียนดีศรีตำบล จำเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องมีแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อให้โรงเรียน ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคล่ือนการบริหาร  
จัดการศึกษา โดยมีสาระสำคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ จุดเน้น มาตรการ  
ตัวชี ้วัด กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ  โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
แผนปฏิบัติการประจำปีกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกำหนดกลยุทธ์ทีมุ่่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาส
ทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัด
การศึกษาเพื ่อการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน เพื่อที ่จะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน แผนปฏิบัติการประจำปี จึง
เปรียบเสมือนทิศทางเดินของทุกภาระงานท่ีมีส่วนผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 
 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงลงได้จากความร่วมมือของทุกฝ่าย 
โดยการประสานงานของฝ่ายแผนและงบประมาณ และสามารถนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ไปใช้ใน
การดำเนินงานต่อไปเพื่อพัฒนาโรงเรียนไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีวางไว้ทุกประการ 
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การอนุมัติการใช้งบประมาณ 
 

 ตามท่ีโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นมาเพื่อพัฒนา
นักเรียน พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนดและเน้นจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้เรียนเป็นผู้ท่ีมี
คุณธรรม นำความรู้และน้อมนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ได้ร่วมพิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และให้โรงเรียนดำเนินการตามแผนท่ีวาง
ไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและทางโรงเรียนต่อไป 
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ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลโรงเรียน 

***************************************** 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน 
    1.1 ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกัดสำนักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  4 มกราคม พ.ศ.2525 มีนักเรียนจำนวน 33 คน มีครูจำนวน 5  คน 
โดยมีนายขันธ์ชัย สิมมาโคตร เป็นครูใหญ่คนแรก 

โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา มีพื้นท่ีจำนวน 50 ไร่ 2 งาน โดยได้รับการบริจาคท่ีดินสำหรับการก่อตั้ง  
จากนายเล้ียง นาดี จำนวน 33 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา และนายโฮม นาดี จำนวน 17 ไร่ 40 ตารางวา ปัจจุบัน
เปิดทำการสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมี นายเถลิง  ศรีนนท์  
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

    1.2 ที่ต้ังโรงเรียน 
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี 85 หมู่ 16 บ้านโชคอำนวย ถนนหนองหิ้ง- เซกา  

ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150 โทรศัพท์ (042) 490599 อยู่ห่างจากตัว
อำเภอเซกาเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬ เป็นระยะทาง 66 กิโลเมตร 

    1.3 ปรัชญาโรงเรียน 
“การศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม” 

    1.4 คติธรรมโรงเรียน 
“ทนฺโต  เสฎโฐมนุษเสสุ” 
“ผู้ฝึกฝนตนดีแล้ว ย่อมเป็นผู้เจริญ” 

    1.5 คำขวัญโรงเรียน 
      “ปัญญาดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน” 

    1.6 สีประจำโรงเรียน 
“ขาว – แดง” 

   1.7 อักษรย่อโรงเรียน 
“น.พ” 
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 1.8 ต้นไม้ประจำโรงเรียน 
“ต้นพญาสัตยบัน” 
 

    1.9 อัตลักษณ์ 
  “ ยิ้ม ไหว้ สู่พลโลก ” 
  

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน 
ท่ี ตำแหน่ง วิทยฐานะ จำนวน หมายเหตุ 
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ 1  

2 รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ 1  

3 ครู คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ 13  

4 ครู คศ. 2 ชำนาญการ 1  

5 ครู คศ. 1 - 10  

6 ครูอัตราจ้าง - 1  

7 พนักงานราชการ - 3  

8 ครูธุรการ - 1  

9 ลูกจ้างประจำ - 2  

10 ลูกจ้างช่ัวคราว - 2  

รวม 35  
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3. อาคารสถานท่ี 
     โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้าง ดังนี้ 

1. อาคารเรียนแบบ  108 ล   จำนวน  3  หลัง 
2. อาคารโรงฝึกงาน แบบ  102/27  จำนวน  1  หลัง 
3. อาคารเรียนช่ัวคราวปรับปรุงเป็นโรงอาหาร จำนวน  1  หลัง 
4. บ้านพักครู     จำนวน  4  หลัง 
5. บ้านพักนักการภารโรง    จำนวน  1  หลัง 
6. บ้านพักนักเรียน    จำนวน  3  หลัง 
7. ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน   จำนวน  4  หลัง 
8. ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33   จำนวน  1  ชุด 
9. สระน้ำ ขนาด  40 × 70  เมตร ลึก  3 เมตร จำนวน  1  สระ 
10. หอถังประปาบาดาล พร้อมระบบส่งน้ำ  จำนวน   1  ชุด 
11. หอประชุม  100/27    จำนวน   1  หลัง 
12. อาคารโรงอาหาร    จำนวน  1  หลัง 

 

4. สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค 
- วิทยส่ืุอสาร โทรศัพท์ 
- รถยนต์ 2 คัน 
- เครื่องถ่ายเอกสาร 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- ระบบประปาบริการทุกจุดในโรงเรียน 
- ระบบไฟฟ้าบริการทุกจุดในโรงเรียน 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสายในโรงเรียน 

 

5. การเงิน การงบประมาณ ปี  2563 
 งบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

- เงินค่าเครื่องแบบ  นักเรียน ม. ต้น   จำนวน     79,650 บาท 
      นักเรียน ม. ปลาย   จำนวน     63,000 บาท 

 - เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   จำนวน    275,460 บาท 
 - เงินค่าอุปกรณ์การเรียน    จำนวน    132,300 บาท 
 งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว 

-   นักเรียน ม. ต้น     จำนวน     619,500 บาท 
     นักเรียน ม. ปลาย     จำนวน    478,800 บาท 
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ส่วนท่ี 2 
วิเคราะห์ SWOT ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

************************************* 
1. ปัจจัยภายในสถานศึกษา 

จุดเด่น (Strengths) 
 1. โรงเรียนหนองหิ้งเป็นสถานศึกษาท่ีบุคลากรมีศักยภาพสูง สอนตรงตามวิชาเอกและมีครูครบตาม
สาขาวิชา  

2. มีอาคารสถานท่ีและห้องเรียนอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและเพียงพอ ภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้ 

3. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสามารถให้บริการหลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียน เช่นห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ ห้องสืบค้น ห้องเรียนประชารัฐ การให้บริการสัญณาณอินเทอร์เน็ตฟรี(Free Wi-Fi)  

4. ครูและบุคลากรส่วนใหญ่เป็นศิษย์เก่าและเป็นครูในพื้นท่ี มีความรักและผูกพันกับสถาบันพร้อมให้
การสนับสนุนและสามารถระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาได้ 

5. ผู้บริหารและครูใส่ใจและติดตามผู้เรียนอย่างจริงจัง 
6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเอาใจใส่ รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายและให้ความ

ร่วมมือด้านบริหารเป็นอย่างดี 
7. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี 

8. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์มีวินัยความรับผิดชอบปฏิบัติตนตามระเบียบ
และหลักธรรมเบ้ืองต้นของแต่ศาสนามีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

9. สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารมีแผนภูมิการบริหารงานอย่างชัดเจนมีการระดม
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในการบริหารการจัดการศึกษา 

10. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมจัด
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย มีการประเมิน พัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายรวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรัก
โรงเรียน 

11. สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานศึกษาต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 
12. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำมีมนุษยสัมพันธ์และเป็นที่ยอมรับของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง มีความเป็น

ประชาธิปไตยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงานชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของโรงเรียนเป็น
อย่างดี 
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จุดที่ควรพัฒนา (Weaknesses) 
1. วิธีการสอนต้องมุ่งเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญให้มากยิ่งขึ้น ส่งเสริมกระบวนการคิด และบูรณาการ 

การเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 2. บุคลากรทุกคนควรได้รับการพัฒนาด้านการใช้ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 
อย่างแท้จริง 
 3. ต้องเพิ่มการให้บริการส่ือ อุปกรณ์และเทคโนโลยี อย่างท่ัวถึงเพิ่มมากขึ้น 
 4. ต้องพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้านบริหารและด้านกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 5. ต้องเพิ่มห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องศูนย์ต่างๆ อย่างเพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน 
 6. โรงเรียนมีส่ือ อุปกรณ์ท่ีทันสมัยไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน 
 7. โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเตรียมการจัดการเรียนการสอน 

2. ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา 
โอกาส (Opportunities) 

 1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสวยงาม ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและภาคภูมิใจกับ
สถานศึกษา และพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนา 
 2. ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากทางวัดท่ีต้ังอยู่ในชุมชน 
 3. มีระบบประกันคุณภาพท่ีมีคุณภาพ 
 4. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเป็นอย่างดีและได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานทางราชการท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
 5. การคมนาคมส่ือสาร สะดวกรวดเร็ว 
 6. มีเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
 7. บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนาดูงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ  

8. ศรัทธาของประชาชน ศิษย์เก่า ชุมชนให้การสนับสนุนด้านทุนการศึกษาและอื่น ๆ 

อุปสรรค (Treats) 
 1. โรงเรียนมีงบประมาณน้อยไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการ เช่น การซื้อส่ืออุปกรณ์  
และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
 2. การกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ มีการเปล่ียนแปลงนโยบายบ่อย 
 3. ผู้เรียนส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวที่ยากจนและมีปัญหาด้านพฤติกรรม 
 4. มีการประเมินโรงเรียนในหลายๆด้านจากหลายหน่วยงาน งบประมาณท่ีใช้สำหรับการประเมินไม่
เพียงพอ 
 5. การอุดหนุนค่าใช้จ่ายของผู้เรียนรายบุคคลไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายท่ีแท้จริง 
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ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2563 
*************************************** 

1. ทิศทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหล่ือมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง

ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 

เป้าหมาย (Target) 
1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ

คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกท่ีดี 

2. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทาง
วิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
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5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นท่ี จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็น
โรงเรียนนวัตกรรม 

6. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ 
ใช้ข้อมลูสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคล่ือนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 

7. สำนักงานส่วนกลาง ปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการทำงาน โดย กระจายอำนาจการบริหารงานและการ
จัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคล่ือนคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหล่ือมล้ำ

ทางการศึกษา 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

2. ทิศทางของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต21บริหารจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นท่ี

ชายแดน สู่ความเป็นเลิศตามศาสตร์พระราชา ได้มาตรฐานสากล 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีคุณธรรม 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Target) 
1. นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าความสำคัญ ของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรมจริยธรรมทักษะอาชีพและมีศักยภาพในการแข่งขันใน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นท่ีชายแดน 
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3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณ มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นครูมืออาชีพ 
4. นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม มีคุณภาพ มีกองทุนเพื่อลดความเหล่ือมล้ าทาง

การศึกษาและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีความเข้มแข็ง 
5. สถานศึกษามีภาพลักษณะ และภูมิทัศน์เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สวยงามและมีบรรยากาศเอื้อ

ต่อการเรียนรู้ 
6. การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามศาสตร์พระราชา มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ (strategy) 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

3. ทิศทางของโรงเรียนหนองห้ิงพิทยา 
 จากทิศทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาของโรงเรียนหนองหิง้พิทยา เทียบเคียงกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 21 ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ด้านวิชาการสู่
มาตรฐานสากล เน้นคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ”  

พันธกิจ (Mission) 
1. ให้บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา อย่างเสมอภาคและท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นกระบวนการเรียนรูท่ี้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ 
 4. พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทุกภาคส่วนระดมทรัพยากรและสรรพกำลังมีส่วนร่วมในการ 
บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ (Goal) 
 เพื่อให้ผู้เรียนและชุมชน ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม และดำรงชีวิตแบบไทยอยู่ในสังคมโลกได้ 
อย่างมีความสุข 
 

ยุทธศาสตร์ (strategy) 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. การพัฒนาคุณภาพนักเรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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ส่วนที่  4 
แนวทางการดำเนินการพัฒนา 

**************************************** 

1. กลยุทธ์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ได้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจทาง

การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

2.  .จุดเน้นการดำเนินงานของโรงเรียน  
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21  สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563  ดังนี้้ี 
ส่วนที่   1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้        
  1.1.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉล่ียไม่น้อยกว่าร้อยละ 3    
  1.1.2 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
  1.1.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ   
  1.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการส่ือสารอย่าง
สร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เหมาะสมตาม
ช่วงวัย 
 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
(Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้ 

 1.2.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
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  1.2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงานและ

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย    

     1.3 นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

(Students with Special Needs)       

  1.3.1 เด็กปกติได้รับการพัฒนาตามศักยภาพด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

1.3.2 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

  1.3.3 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน 

  1.3.4 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 

  1.3.5 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กร

เอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 

  1.3.6 เด็กกลุ่มท่ีต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย  
ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา       
 2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)      
  2 .1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
  2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่กำหนด และ
สามารถจัดการเรียนการสอน ท่ีส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ    
  2.1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการส่ือสาร อย่างน้อย 1 ภาษา        
  2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้  
 2.2 การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจ
และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System) 
  2.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
  2.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ 
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  2.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพ เป็นเชิงประจักษ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
 2.3 การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม (Professional Ethics) 
  2.3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
  2.3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ ท่ีมุ่งพัฒนาการศึกษาของ
ชาติ และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
  2.3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
             

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ       
 3.1 โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Participation and Accountability) 
  3.1.1  โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก และที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ำกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงาน
หลัก เพื่อให้โรงเรียนทำแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชนและองค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.1.2 โรงเรียนบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 
 3.1.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างเข้มแข็ง 
โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความ
เช่ือมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 
  3.1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดำเนินการ และติดตามประเมินการ
ดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
นักเรียนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
 3.2 โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามระดับมาตรฐาน 
(Management with Quality and Standards) 
  3.2.1 โรงเรียน จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้นำด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
  3.2.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานท่ีสูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้นำด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
 
 



13 
 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ปี 2563 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

1) ส่งเสริมความเป็นไทย 
2) โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ 
3) การจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
4) ยานพาหนะ ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ 
5) ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
6) การพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
7) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8) งานโสตทัศนศึกษา 
9) ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
10) ซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียน 
 

- 
17,200 
25,000 
10,000 
6,500 
5,000 
13,000 
12,750 
10,000 
27,000 

นายณัฏฐมณฑน์ 
นายประสิทธิ์ 

นายบุญมี 
นายบุญมี 

นายณัฏฐมณฑน์ 
นางพิกุล 

นายณัฏฐมณฑน์ 
นายธนวรรธน ์
นายธนวรรธน ์

นายบุญมี 

รวมงบประมาณใช้โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 126,450 

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 



14 
 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  (1)
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1) โครงการ“The Best ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
2) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรยีน  ประจำปีการศึกษา 2563 
4) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
5) โครงการทัศนศึกษา 
6) โครงการพัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้านเพื่อการพัฒนาศักยภาพ 
7) โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับช้ัน ม. 3 , ม. 6 ปีการศึกษา 2563 
8) โครงการส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 
9) โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2563 
10) โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ 

10,000 
15,000 
4,000 
2,500 
10,000 
4,000 
25,000 
13,000 
10,000 
30,000 

 

นางกัญญา 
นางสุภาพร 

นางสาวมะลิวรรณ 
นางสุภาพร 
นายฉกาจ 
นางชลากร 

นางสาวมะลิวรรณ 
นางสาวมะลิวรรณ 

นายฉกาจ 
นายฉกาจ 

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
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โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ (ต่อ) 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ  (2)
   
   
   
   
   
   
   
   
   

11) โครงการงานส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
12) โครงการพัฒนางานวิชาการและสารสนเทศ 
13) โครงการ 5 นาที หน้าเสาธงสร้างนิสัย  วินัยสร้างชาติ 
14) โครงการนิเทศการสอน 
15) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
16) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนางานห้องสมุด 
17) โครงการห้องสมุด 3 ดี 
18) โครงการพัฒนางานวัดผลและการสร้างข้อสอบมาตรฐาน 
19) รับนักเรียน ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา2563 

2,000 
25,000 
1,000 
3,000 
3,000 
4,000 
30,000 
80,000 
20,000 

นางกัญญา 
นางมริดา 

นางสาวโรจนีกานต์ 
นางสาวมะลิวรรณ 

นางกัญญา 
นางกัญญา 
นางกัญญา 

นางดวงเดือน 
นางสาวโรจนีกานต์ 

รวมงบประมาณโครงการฝ่ายบริหารวิชาการ 291,500 

หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
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โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานบริหารบุคคล  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

1) ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ – พัฒนาบุคลากร 
     1. การพัฒนาบุคลากรและงานสารบรรณ 
     2. พัฒนาบุคลากร 
     3. กิจกรรมพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล 
     4. กิจกรรมขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
     5. นักการภารโรงรายเดือน 
 

 
30,000 
120,000 
20,000 
1,500 

192,000 

 
ครูมาริษา 
ครูดวงรัตน ์
ครูดวงรัตน ์
ครูดวงรัตน ์

ครูพัชรี 
 

รวมงบประมาณโครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล 363,500 

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
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โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
     1. ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต 
     2. ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
2) พัฒนาระบบงานการเงนิ งานบัญชี และงานพัสดุ 
     1. กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
     2. กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
3) โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 
 
 

 
162,000 
80,000 

 
2,500 
30,000 
80,000 

 
นางสาวพัชรี 
นางสาวพัชรี 

 
นางสาวพัชรี 
นางกิติยา 
นางกิติยา 

 

รวมงบประมาณโครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ 354,500 

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
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โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2563 
     1. ผลิตส่ือและอุปกรณ์การเรียน 
     2. วันสุนทรภู่ 
     3. วันภาษาไทยแห่งชาติ 
     4. แข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย 
      
      
 

 
10,000 

- 
- 
- 

 
 

     
     นายวศินสิทธิ์ 

รวมงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 10,000  

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 

 



19 
 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปี 2563 
     1. กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ 
 

 
4,250 

 
นางชลากร 

 

รวมงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 4,250 

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 

 



20 
 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 
     1. สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
     2. พัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
      
      
      
 

 
3,000 
25,500 

 

 
นายธนวรรธน ์
นายธนวรรธน ์

รวมงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 28,500 

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 

 



21 
 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

1) การพัฒนาความเปน็เลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา       
และวัฒนธรรม  
     1. กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม  
     2. กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
     3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ   
      
      
      
 

 
 

3,000 
- 

1,000 
 

 
 
นายณัฏฐมณฑน์ 
นายณัฏฐมณฑน์ 
นายณัฏฐมณฑน์ 

รวมงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4,000 

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 

 



22 
 

โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
     1. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาภาษาอังกฤษ  
           กิจกรรมท่ี 1 จัดป้ายนิเทศ 
           กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวันคริสต์มาส  
           กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม English corner  
           กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม English on Monday  
     2. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน   
      
      
 

 
 

500 
6,000 
1,000 
500 

2,000 

 
 

นางสาวอ่อนจิต 
นางสาวอ่อนจิต 
นางสาวอ่อนจิต 
นางสาวอ่อนจิต 
นางสาวอ่อนจิต 

 

รวมงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000 

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
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โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ   
     1. จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
      
      
      
      
 

 
30,000 

 
 

 
นายฉกาจ 

 

รวมงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 30,000 

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
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โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     

1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
       1. อบรมครูการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
       2. พัฒนาทักษะอาชีพ 
           กิจกรรมท่ี 1 ช่างตัดเย็บ 
           กิจกรรมท่ี 2 การประกอบอาหารและแปรรูปอาหาร 
      3. จัดหาส่ือการเรียนการสอน 
2) โครงการซ่อมและปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
      
      
 

 
 

500 
1,000 
500 

1,000 
57,000 

 

 
 

นางสาวมะลิวรรณ 
 

นางสาวมะลิวรรณ 
นางสาวมะลิวรรณ 
นางสาวมะลิวรรณ 
นางสาวมะลิวรรณ 

รวมงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 60,000 

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
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โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
และพลศึกษา  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

1) พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
     1. การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองหิ้งพทิยา 
     2. การแข่งขันกีฬานักเรียนคัดตัวแทนเขตสหวิทยาเขตเซกา 
     3. การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด สพม.21 
      
      
      
 

 
20,000 
15,000 
5,000 

 
นายบุญมี 
นายบุญมี 
นายบุญมี 

 

รวมงบประมาณโครงการกลุ่มสาระการเรยีนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 40,000 

 
หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
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โครงการ/กิจกรรม เพื่อสนองตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา แบ่งตามกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โครงการพิเศษของโรงเรียน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

1) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
     1. จัดทำป้ายช่ือพรรณไม้ 
     2. การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน 
     3. การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ 
2) บริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
3) โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
     1. อย.น้อย 
     2. การพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
     3. แดนเซอร์ไซซ์ by to be number one 
4) โครงการธนาคารขยะและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
5) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
6) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
7) สถานศึกษาปลอดยาเสพติด 

 
3,000 
1,000 
1,000 
3,000 

 
5,000 

- 
- 

5,000 
- 
- 
- 

 
นางสาวพัชรี 
นางสาวพัชรี 
นางสาวพัชรี 
นายวศินสิทธิ์ 

 
นางสาวมาริษา 

นางพิกุล 
นางสาวฐานิดา 

นางมริดา 
นางสาวโรจนีกานต์ 

นางสุภาพร 
นางสาวยุรีวัล 

รวม 18,000 

หมายเหตุ**** งบประมาณท่ีกำหนดสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจำเป็นและความเหมาะสม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
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กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมความเป็นไทย 
ชื่อกิจกรรม   วันสำคัญของไทย 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
    ข้อท่ี 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ท่ัวถึง 
    ครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมี 
    คุณภาพ 
กลยุทธ์โรงเรียน   ข้อท่ี 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  
    และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2563  ถึง  มีนาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ, นายธนวรรธน์  ดีพูล 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก 
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความสำคัญของวันสำคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์  กล้าแสดงออก 
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื ่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดี                  
ที่ทุกคนต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน  โรงเรียนจึงได้                     
จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
 

2. ความหมายและขอบข่าย 
 วันสำคัญคือวันท่ีมีความสำคัญของประชาชนชาวไทยท้ังในทางพระพุทธศาสนาและทางจิตใจ  และ
เป็นวันสำคัญท่ียึดถือวันมาเป็นประจำทุกปี  ประกอบด้วยวันสำคัญต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. วันมาฆบูชา 

2. วันวิสาขบูชา 
3. วันไหว้ครูและรับน้อง 
4. วันต่อต้านยาเสพติด 
5. วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีใน รัชกาล ท่ี 10 
6. วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ท่ี 10 

       7. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
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8. วันแม่แห่งชาติ 
9. วันเยาวชนแห่งชาติ 
10. วันพ่อแห่งชาติ 
11. วันขึ้นปีใหม ่
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวันสำคัญต่างๆ  
 3.2 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
 3.3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญของท้องถิ่น 
 3.4 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของชาติ 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 
 4.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ  
 4.3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
 4.4 โรงเรียนมีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต์ วันศุกร์และรับการ
อบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

7.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/รายการ ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 16 -31 พ.ค. 63 งานบริหารท่ัวไป 
2 ประชุมคณะครูเพื่อช้ีแจงกำหนดแนวปฏิบัติ 16 -31 พ.ค. 63 งานบริหารท่ัวไป 
3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 16 -31 พ.ค. 63 ผู้บริหาร,คณะครู 
4 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้   
 4.1 วันมาฆบูชา 25 ก.พ. 63 นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ และคณะ 
 4.2 วันวิสาขบูชา 24 พ.ค. 63 นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ และคณะ 
 4.3 วันไหว้ครูและรับน้อง มิ.ย. 63 นายธนวรรธน์  ดีพูล  และคณะ 
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 4.4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีใน รัชกาล 
ท่ี 10 

3 มิ.ย. 63 นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ และคณะ 

 4.5 วันต่อต้านยาเสพติด  26 มิ.ย. 63 นายธนวรรธน์  ดีพูล  และคณะ 
 4.6 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ก.ค. 63 นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ และคณะ 
 4.7 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล ท่ี 10 28 ก.ค.63 นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ และคณะ 
 4.8 วันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 63 นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ และคณะ 
 4.9 วันเยาวชนแห่งชาติ 20 ก.ย.63 นายธนวรรธน์  ดีพูล  และคณะ 
 4.10 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 63 นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ และคณะ 
 4.11 วันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค. 64 นายธนวรรธน์  ดีพูล  และคณะ 
5 ติดตามประเมินผล 28 ก.พ. 64 ผู้บริหารและงานบริหารท่ัวไป 
6 สรุปรายงานผล 31 มี.ค. 64 งานบริหารท่ัวไป 

 
8.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
 

 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ  
เงินนอก

งบประมาณ 

 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้

สอย 
วัสดุ รวม 

1 ประชุมช้ีแจงโครงการ - - - - - - 
2 ประชุมคณะครูเพื่อช้ีแจงกำหนดแนวปฏิบัติ - - - - - - 
3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - - - - - - 
4 ดำเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้       
 4.1 วันมาฆบูชา - - - - - - 
 4.2 วันวิสาขบูชา - - - - - - 
 4.3 วันไหว้ครูและรับน้อง - - - - - - 
 4.4 วันต่อต้านยาเสพติด - - - - - - 
 4.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีใน รัชกาลท่ี 

10 
- - - - - - 

 4.6 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา - - - - - - 
 4.7 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลท่ี 10 - - - - - - 
 4.8 วันแม่แห่งชาติ - - - - - - 
 4.9 วันเยาวชนแห่งชาติ - - - - - - 
 4.10 วันพ่อแห่งชาติ - - - - - - 
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 4.11 วันขึ้นปีใหม่ - - - - - - 
5 ติดตามประเมินผล - - - - - - 
6 สรุปรายงานผล - - - - - - 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 

10. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ วิธีการติดตามและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

7.1 นักเรียนเห็นความสำคัญ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวันสำคัญต่าง ๆ  
7.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน 
7.3 เพื่อให้ชุมชน โรงเรียน วัด มีส่วนร่วมและ
ถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีสำคัญของท้องถิ่น 
7.4 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและอนุรักษ์ ประเพณี 
ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของชาติ  

1. สอบถาม สัมภาษณ์ 
2. สังเกต   
3. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          11.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ร่วม 
 11.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสำคัญต่าง ๆ  
 11.3 ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมกับโรงเรียน 
 11.4 โรงเรียนมีการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมให้กบันักเรียนทุกคน โดยการสวดมนต์ วันศุกร์และรับ 
                การอบรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 
                                        ลงช่ือ .................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                      ( นายณัฏฐมณฑน์   ณัฏฐปัญญามาศ ) 
           ครูชำนาญการพิเศษ 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 0  ......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ ........................................... ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ ...........................................  ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                        ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
     ลงช่ือ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาภูมิทัศน ์
ชื่อกิจกรรม  ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาส่ิงแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
กลยุทธ ์                     ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโดย 

ยึดหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
เพื่อพัฒนา ส่งเริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานท่ี  11,  13 
ยุทธศาสตร์  1.สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประสิทธิ์  ไชยสุนทร, นายบุญมี  คำหงษา 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนเป็นสถานที่เสริมสร้างความคิด  จิตใจ  จริยธรรม  และคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อทุกคนแสวงหา
ความรู้  ตลอดจนเรื่องของสุขภาพที่ดี  การบริการด้านสถานที่ให้กับชุมชนเพื่อเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีจิตใจแจ่มใส  รักความสงบร่มรื่น  โรงเรียนเป็นสมบัติของประชาชน  ให้ประชาชนมาใช้บริการ  ดังนั้น  
โรงเรียนจึงจัดบรรยากาศเพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ควบคู่กับการพัฒนาอาคารสถานที่  รวมทั้งบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน 
2. วัตถุประสงค ์ 
   1.  เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ีให้เหมาะสมและให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 

2.  เพื่อจัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม  สนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดผลดี 
3.  เพื่อให้โรงเรียนได้รับการตกแต่งเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจให้ชุมชนมาใช้บริการ 
4.  เพื่อให้มีพัสดุใช้อย่างพอเพียงและเกิดประโยชน์ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

1. จัดสวนหย่อม ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เรียบร้อย   
2. นักเรียนได้ใช้บริการศึกษาหาความรู้อย่างท่ัวถึง 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความคิดพัฒนาจิตใจให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม 
    รักสวยรักงามมากยิ่งขึ้น 
2.  ประชาชนและบุคลากรมีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจมีอาคารและบริเวณสวยงามมากขึ้น 

                     3.  ชุมชนได้รับบริการและมีความสัมพันธ์กับทางโรงเรียนดียิ่งขึน้ 
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4. วิธีดำเนินการ 
ขั้นตอน 

การปฏิบัติตามลำดับ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1  ขั้นเตรียมการ (P) 
 
 
 
 
 
 
2  ขั้นดำเนินการ  (D) 
 
 
 
 
3  ขั้นตรวจสอบ 
ประเมิน (C) 
 
 
 
4  แก้ไขปรับปรุง (A) 

1.  โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการ 
2.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อกำหนดหลักการพิจารณา 
3.  เขียนแผนหรือโครงสร้างเสนอ
ฝ่ายบริหาร 
4.  เตรียมสถานท่ีท่ีจะดำเนินการ 
1.  เสนอกิจกรรม-รายการท่ีจะ
ดำเนินการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 
2.  ปรับปรุงสวนหย่อม ภูมิทัศน์ 
3.  ซื้อต้นไม้/ดอกไม้ วัสดุ อุปกรณ์ 
ปรับปรุงสวนในโรงเรียน 
1.  คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ         
ติดตามงานบันทึกลงในสมุดบันทึกรายวัน 
2. ตรวจสอบวัสดุ-อุปกรณ์ 
3. ตรวจสอบการรับงาน 
1.  คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา 
ปรับปรุง-แก้ไข ปัญหาท่ีพบ 
2.  เสนอฝ่ายบริหารเพื่อขออนุมัติ  
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 

 16 พ.ค.63 
ถึง 30 ก.ค. 63 

 
 
 
 
 

 31 พ.ค. 63 
ถึง 31 มิ.ย.63 

 
 
 

2 มิ.ย. 63 
ถึง 28 ก.พ. 64 

 
 
 

1 ม.ค. 64 
ถึง 30 ม.ค. 64 

 

1.งานอาคารประกอบ 
2.กลุ่มงานอาคารสถานท่ี 
3.งานพัสดุ 
4.คณะกรรมการพัฒนา
อาคารสถานท่ี 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 2563   ถึงวันท่ี  มีนาคม  2564 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 บริเวณโรงเรียนหนองหิง้พิทยา  
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายบุญมี  คำหงษา 
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8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ   17,200  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. จัดซื้อต้นไม้/ดอกไม้ 
ปรับปรุงซ่อมแซมสวนหย่อม 

- - 1,500 - 1,500 
งานอาคาร
สถานท่ี 

2. จัดซื้อจอบ/เสียม/คราด/มีด 
อย่างละ 5 อัน  

- - 1,500 - 1,500 
งานอาคาร
สถานท่ี 

3. จัดซื้อธงอาเซียน 1 ชุด 
- - 500 - 500 

งานอาคาร
สถานท่ี 

4. ธงชาติ/ธงสัญลักษณ์ อย่าง
ละ 6 ผืน 

- - 750 - 750 
งานอาคาร
สถานท่ี 

5. เสาธงลูกเสือ  
 

- - 1,000 - 1,000 
งานอาคาร
สถานท่ี 

6. โต๊ะม้าหินอ่อน 8 ชุด  
 

- - 10,000 - 10,000 
งานอาคาร
สถานท่ี 

7. พัดลมอุตสาหกรรม 2 ตัว 
- - 1,950 - 1,950 

งานอาคาร
สถานท่ี 

รวม - - 17,200 - 17,200  
 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละ 80 ของครู นักเรียน ชุมชน 
และผู้ท่ีใช้บริการมีความพึงพอใจ  
ต่อสภาพแวดล้อม และบรรยากาศ
ในบริเวณโรงเรียน 

-  การสังเกต 
-  การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
-  การสรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

- การสอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศในบริเวณโรงเรียน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนได้รับการพฒันาปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ีเพื่อใช้บริการต่อครูอาจารย์ – นักเรียน 

   ตลอดจนประชาชนอย่างพอเพียง 
2. ครู นักเรียน ชุมชนใช้บริการ สะดวก และปลอดภัย 

          3. อาคารสถานท่ี สะอาด ร่มรื่น มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับความ
ต้องการของบุคคลในโรงเรียน 

4. ช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และเป็นแหล่งความรู้ท่ีสมบูรณ์ของทุกคน 
 

 
ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                       (นายบุญมี    คำหงษา) 
             ครูชำนาญการพิเศษ 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 17,200......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
              (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                     (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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โครงการ  การจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ ์  ข้อ 1 การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน       
       ข้อ 4 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญมี  คำหงษา,  นายประสิทธิ์   ไชยสุนทร 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จำเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  สำหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ  
ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาจึงได้ตระหนักใน
เหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
   
3.  เป้าหมาย 

มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 
5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2563  
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6.  ข้ันตอนและวิธีดำเนนิการ 
 

ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 63 งานอาคารสถานท่ี  
2 แต่งต้ังคณะทำงาน 16 – 31 พ.ค. 63 งานอาคารสถานท่ี  
3 ดำเนินงานตามโครงการ  งานอาคารสถานท่ี  
 3.1 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.63 -                    

32 มี.ค.64 
งานอาคารสถานท่ี  

 3.2 ดำเนินงานจัดซื้อจัดหา 
     ตามข้ันตอน 

1 มิ.ย.63 -                     
31 มี.ค.64 

งานอาคารสถานท่ี  

4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 64 งานอาคารสถานท่ี  
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 64 งานอาคารสถานท่ี  

 

7.  งบประมาณ 25,000 บาท 
กิจกรรม/ข้ันตอน งบประมาณ หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
1. ไม้กวาดดอกหญ้า  - - 1,800 -  
2. ไม้กวาดทางมะพร้าว - - 1,300 -  
4. น้ำยาเช็ดกระจก - - 700 -  
5. ถังขยะในห้องเรียน - - 1,600 -  
7. โต๊ะ - เก้าอี้ - - 12,800 -  
8. น้ำยาล้างห้องน้ำ - - 800 -  
9. หลอดไฟ - - 4,000 -  
10. หมึกเครื่องปริ้นใช้ใน
สำนักงาน 

  2,000   

รวม 25,000 
 
8.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานอาคารสถานท่ีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
 

9.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ฝ่ายบริการงานท่ัวไป  โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
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10.  การติดตามประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

  
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 
 

             ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นายบุญมี   คำหงษา) 

                                                                เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 25,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
              ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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โครงการ  ยานพาหนะ ซ่อมบำรุงดูแลรักษารถยนต์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย             ข้อท่ี 5  
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้         มาตรฐานท่ี  11,  13 
ยุทธศาสตร์             ท่ี 1.  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักปรัชญา              
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานยานพาหนะ  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1 เมษายน 2563  -  31  มีนาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญมี  คำหงษา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยยานพาหนะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพซึ่ง
ในแต่ละปีบุคลากรของโรงเรียนได้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ  และติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก  จึงมีความจำเป็นจะต้องตรวจสภาพซ่อมบำรุง  และดูแลรักษายานพาหนะ
ของโรงเรียน  ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา  และมีสมรรถนะท่ีดีอยู่เสมอ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
เพื่อจัดระบบการให้บริการด้านยานพาหนะในโรงเรียนให้มีความคล่องตัว  มีความปลอดภัย  และมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น      

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ         
  -  ซ่อมแซมดูแลรถยนต์ของโรงเรียน ให้พร้อมใช้งานได้ จำนวน 2 คัน 
 เชิงคุณภาพ 

-  ให้รถยนต์ของโรงเรียน อยู่ในสภาพท่ีพร้อมท่ีจะใช้งานได้และมีคุณภาพท่ีดี  
 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 1   เมษายน  2563 -  31  มีนาคม  2564 
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6.  ข้ันตอนและวิธีดำเนนิการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 1. สำรวจดูสภาพโดยท่ัวไปของรถยนต์ 

และรถจักรยานยนต์ท่ีใช้ 
1–5 เม.ย. 63 ฝ่ายบริการ 

หัวหน้างานยานพาหนะ 

2. ขั้นดำเนินการ 1. กำหนดงานหน้าท่ีรับผิดชอบให้
พนักงานขับรถ  ดูแลและให้บริการ 
2. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนบริการ และ
หลังบริการให้อยู่ในสภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ  เหมาะสม  ปลอดภัยใน
การบริการ 

1–5 พ.ค. 63 
 

1 พ.ค.63 – 
 31 มี.ค.64  

 
 

ฝ่ายบริการ 
หัวหน้างานยานพาหนะ 

พนักงานขับรถ 

3. ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล 

1. พนักงานขับรถยนต์ – จักรยานยนต์ 
สังเกตขณะท่ีใช้รถว่ามีอาการผิดปรกติ
หรือไม ่
2. ติดต่ออู่ – บริษัทซ่อมรถ ในการ
บริการซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ให้อยู่
ในสภาพปรกติ ดี ท้ังก่อนใช้และหลังใช้
ทุกครั้ง 
 

1 เม.ย. 63 – 
 31 มี.ค.64  

 
1 เม.ย.63 – 
 31 มี.ค.64 

 

พนักงานขับรถ 
 
 

หัวหน้างานยานพาหนะ 
พนักงานขับรถ 

4. ขั้นปรับปรุง
และพัฒนา 

1. สังเกต – สัมภาษณ์ ผู้รับบริการในการ
บริการแต่ละครั้ง 
2. รายงาน แก้ไขข้อบกพร่อง 
ท่ีพบปัญหา 

1 เม.ย.63 – 
 31 มี.ค.64  

ทุกวันท่ี 1-10 
ของ เดือน 

ฝ่ายบริการ 
หัวหน้างานยานพาหนะ 

 

 
7.  งบประมาณ 10,000 บาท 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 
 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1.  ตรวจเช็ค- ซ่อมแซม-
เปล่ียนอุปกรณ์ 

10,000 - - - 10,000 
นายบุญมี 
คำหงษา 

รวม 10,000 - - - 10,000  
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8.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานยานพาหนะ 
 

9.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

10.  การติดตามประเมินผล 
 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
รถยนต์ของโรงเรียนพร้อมท่ีจะใช้
งานได้ดี มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความปลอดภัยในขณะท่ีใช้งานอยู่
เสมอ 

สังเกต สัมภาษณ์ 
การสรุปและการรายงานผล 
 

แบบสังเกต สัมภาษณ์ 
แบบสรุปและการรายงานผล 
 

  
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รถยนต์ของโรงเรียนพร้อมท่ีจะใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในขณะท่ีใช้งาน
อยู่เสมอ 
 
                                                        ลงช่ือ .................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                      ( นายบุญมี     คำหงษา ) 
                    หัวหน้างานยานพาหนะ 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 10,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ ........................................... ฝ่ายแผนงาน 
           ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ ........................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                  (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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โครงการ  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.     กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส

ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดย
ระบบดูแบช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมคุณภาพและทักษะ
ชีวิตของผู้เรียน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานส่งเสริมประชาธิปไตย  กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563  ถึง  มีนาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฏฐมณฑน์   ณัฏฐปัญญามาศ, นายธนวรรธน์  ดีพูล 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
    ระบบการปกครองของประเทศไทยมีการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยสถานศึกษาเป็นสังคม
แรกที ่ผู ้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีว ิตอยู ่ร ่วมกับผู ้อ ื ่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที ่สถานศึกษาต้องฝึกให้ผู ้เรียนรู้จัก
ประชาธิปไตยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 บทท่ัวไป มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ใน
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี ่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค 
และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรู ้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ หมวด4 มาตรา23(1) ความรู้เกี ่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่
ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคมไทย เพื่อ 
ปลูกฝังให้เด็กเป็นบุคคลที่ดีของการเป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัว ในจิตใจ ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ี
วางไว้ในสังคมด้วยความสมัครใจ จริงใจ ทางสถานศึกษาจึงจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุก
คนในสถานศึกษาได้เรียนรู้และนำวิถีประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2.  วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อให้ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย    
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนฝึกการทำงานร่วมกัน รู ้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ รู ้จักเสียสละ ตรงต่อเวลา 

รับผิดชอบต่อตนเองรู ้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื ่น มีนิสัยความ เป็นผู้นำ              
และผู้ตามท่ีดี จากการเรียนรู้วิถีการทางประชาธิปไตย 

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และมีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 
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3.  เป้าหมาย 
ด้านปริมาณ  
 1.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี  

2.ผู้เรียนได้รับฝึกการทำงานร่วมกัน ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ และเคารพในความคิดของผู้อื่น เป็นผู้นำ ตามท่ีดี  

3.ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มากยิ่งขึ้น 
    4.ผู้เรียน มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 

ด้านคุณภาพ 
1. ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์ มีทักษะ เจตคติ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ

ประพฤติดี มีระเบียบวินัย เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดี  

4.  สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  พฤษภาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 

6.  ข้ันตอนและวิธีดำเนนิการ 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ขั้นเตรียมการ (P) 
 1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
2. ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา 
3.ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาโครงการฯ 
4. จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 
พ.ค. 63 

 

 
งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

 

ขั้นดำเนินการ (D) 
1 ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯและ
มอบหมายภาระงาน 
2. ดำเนินงานตามโครงการฯ 
   -กิจกรรมสภานักเรียน 
 

 
พ.ค. 63 

 
ตลอดปี 

พ.ค.-มิ.ย. 

 
งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
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ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการ
ดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก 
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด     

 
 

ตลอดปีการศึกษา 

 
งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย 
 

 

 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
1. สรุปประเมินโครงการฯ 
2. จัดทำรายงานโครงการฯนำเสนอฝ่ายบริหาร 
 

 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 

 

 
งานส่งเสริม

ประชาธิปไตย 

 

 
7.  งบประมาณ 6,500 บาท 
 

 
กิจกรรม/ข้ันตอน 

งบประมาณ  
รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า 

ครุภัณฑ์ 
1. วัสดุครุภัณฑ์ในการเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

- - 1,000 - 1,000 
นายธนวรรธน์  ดี
พูล 

2.  วัสดุจัดทำผังสภานักเรียน 
- - 500 - 500 

นายธนวรรธน์  ดี
พูล 

3. กิจกรรมการดำเนินงาน
สภานักเรียน 

5,000 - - - 5,000 
นายณัฏฐมณฑน์   
ณัฏฐปัญญามาศ 

รวม 5,000 - 1,500 - 6,500  

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

9.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
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10.  การติดตามประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1.ผู้เรียนประพฤติดี มีระเบียบ

วินัย เป็นที่ยอมรับของสังคม เป็น
แบบอย่างท่ีดี ในระดับดี 

2.ผู ้เร ียนได้รับฝึกการทำงาน
ร ่วมกัน ปร ับตัวเข ้าก ับผู ้อ ื ่นได้ 
เสียสละ ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
ต่อตนเอง มีเหตุผล มีความเข้าใจ 
และเคารพในความคิดของผู ้อื่น 
เป็นผู้นำ ตามท่ีดี ในระดับดี  
3.ผู ้เร ียนได้เร ียนรู ้มีความรู ้จาก
ประสบการณ์มากยิ่งขึ้นในระดับดี  
4.ผู ้ เร ียน มีทักษะ เจตคติ และ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรม
ต่างๆในระดับดี 

-สัมภาษณ์ 
-สังเกต 
-สำรวจ 
-ทดสอบ 
-ประเมินผล 
 

-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบสังเกต 
-แบบสำรวจ 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินผล 
 

ด้านคุณภาพ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความรู้

จากประสบการณ์ มีทักษะ เจตคติ 
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ประพฤติดี มีระเบียบวินัย  

 
เป็นท่ียอมรับของสังคม เป็น
แบบอย่างท่ีดี ในระดับดี 
 

ประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
 

  
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีวินัยในการปกครองตนเองได้ตามวิถีประชาธิปไตย 
          2. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อส่วนรวม 
           3. นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข 
          4.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในระบบประชาธิปไตยอย่างเหมาะสม 
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                                            ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นายณัฏฐมณฑน์   ณัฏฐปัญญามาศ) 
                    ครูชำนาญการพิเศษ 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 6,500.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ ........................................... ฝ่ายแผนงาน 
           ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ ........................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                  (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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ชื่อโครงการ    การพัฒนานักเรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
ชื่อกิจกรรม    การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีอุปนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
   ตัวบ่งชี ้ ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
   รุนแรง โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปัญหาทางเพศ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.21  
      ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
   เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 
สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน 
   กลยุทธ์ที่ 4   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานพยาบาลและมาตรฐานการศึกษา 
ลักษณะของโครงการ     การพัฒนานักเรียนให้มสุีขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามหลักการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีความคาดหวังว่านักเรียนต้องเป็นคนเก่งคนดี 

มีความสุขงานพยาบาลถือว่าเป็นส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดีดังคำ
กล่าวที่ว่าร่างกายท่ีแข็งแรงย่อมอยู่ในจิตใจท่ีสดช่ืนแจ่มใส สุขภาพท่ีดีและแข็งแรง ดังนี้ เมื่อนักเรียน              
มีร่างกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีดีก็พร้อมท่ีจะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนให้ดียิ่งตลอดไป 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ครู – อาจารย์มีร่างกายท่ีแข็งแรงและสุขภาพจิตท่ีดี 
2. มีความต้องการให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีหน้าท่ีดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง     
3.   เพื่อให้ครู - นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

3.   เป้าหมาย 
 ด้านคุณภาพ 

-     ครูและนักเรียนมีจิตใจท่ีสมบูรณ์และแข็งแรงพร้อมท่ีจะทำกิจกรรมต่างๆ                                     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ   
 -     ครูในโรงเรียน 
 -     นักเรียนในโรงเรียนหนองหิง้พิทยา   

-     บุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
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4. สถานที่ดำเนินการ 
-    ห้องพยาบาล โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
มิถุนายน  2563 – กุมภาพันธ์  2564 

 

6. วิธีดำเนินการ  
  

ลำดับที่ ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชุมวางแผน 25 – 29 พฤษภาคม 2563 -  

 
นางพิกุล  ไชยสิทธิ์ 

2. การจัดทำโครงการ 1 – 5 มิถุนายน  2563 - 
3. การเสนอโครงการ 8   มิถุนายน  2563 - 
4. จัดซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ 1 – 30  มิถุนายน   2563 5,000 
5. การดำเนินตามแผน 1 – 30  มิถุนายน  2563 - 
6. การประเมินผลโครงการ กุมภาพันธ์  2564 - 

 

7. งบประมาณ     
โครงการนี้ใช้งบประมาณท้ังส้ิน  5,000  บาท  จำแนกตามรายการโดยขอถัวจ่ายทุกรายการ       

ตามท่ีจ่ายจริง ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
งบประมาณ เงินอุดหนุน อื่น ๆ รวม 

กิจกรรมการซื้อยา และวัสดุภัณฑ์ 5,000 - - 5,000  
รวม 5,000 - - 5,000  

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางพิกุล  ไชยสิทธิ์ 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ห้องพยาบาลมีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย สะดวก  และนักเรียนได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ                    

และเท่าเทียมกัน 
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10.  การประเมิ นผล 
 

ตังบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีวัด  / ประเมินผล เคร่ืองมือชี้วัด 

นักเรียนได้รับบริการยาทางด้าน  
สุขภาพเช่นมีไข้ เป็นหวัด ปวดท้อง
อย่างเท่าเทียมกัน และนักเรียนมี
ความพึงพอใจในการบริการ                
ร้อยละ 100 

ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ตอบแบบสอบถามและแสดง
ความคิดเห็นต่อกิจกรรมนี้ได้เป็น
อย่างดี 

-    แบบสอบถาม 
-    สมุดบันทึกการบริการยา
และเวชภัณฑ์ 

 
                                          ลงช่ือ ................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                 ( นางพิกุล  ไชยสิทธิ์ ) 
                             พนักงานราชการ 
     
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 5,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
              ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายเถลิง  ศรีนนท์) 



53 
 

โครงการ  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสใน 
   การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์ โดยระบบดู 
   แลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมคุณภาพและทักษะชีวิต 
   ของผู้เรียน 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายณัฏฐมณฑน์   ณัฏฐปัญญามาศ และคณะ 
             
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหา
ให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังพัฒนาทุกด้านและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เจริญงอกงามไปใน
ทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหิน
ไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าท่ีการงานและการหาเล้ียงชีพของแต่ละครอบครัว  
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ได้อย่างมีความสุข 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา ตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผู้เรียน

ทุกคน 
2.2  เพื่อให้ครูเย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3.  เป้าหมาย  
3.1  ด้านปริมาณ  

3.1.1  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง 
เรียนทุกคน ในระดับดี 
  3.1.2  ครูร้อยละ 80 เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

3.2  ด้านคุณภาพ 
การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  

และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

4.  วิธีดำเนินการ 
4.1 ขั้นเตรียมการ (P) 

4.1.1  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ีการศึกษาและสพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ 
โครงการฯ  

4.1.2  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ีผ่านมา  
4.1.3  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.1.4  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

4.2  ข้ันดำเนินการ (D) 
4.2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
4.2.2  ดำเนินงานตามโครงการฯ  

• กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

• กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

• กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 

• กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 
- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเส่ียง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

• จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบพฤติกรรมส่ียงของบุตรหลานเพื่อหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ปัญหา 

• จัดทำระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน 

• จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา
ท่ีแท้จริง) 
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4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  นิเทศติดตามการดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวกในการ 

ดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด               
4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 

4.4.1  สรุปประเมินโครงการฯ 
4.4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่ายบริหาร 

5.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
5.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนิงหิ้งพิทยา 
5.2  คณะครูโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
5.3  นักเรียนโรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
5.4  เจ้าหน้าท่ีอนามัยโรงเรียนหนองหิง้พิทยา และโรงส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากกแดง 

6.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม  2563  - มีนาคม 2564 
7.  สถานที่ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

8.  งบประมาณในการดำเนินการ 
กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (P)  
1.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ี  
     การศึกษาและ สพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
     กับโครงการฯ 
2.  ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ี  
     ผ่านมา  
3.  ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ 
     ในการพัฒนาโครงการฯ 
4.  จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร  

 
- 
 
 
- 
- 
 
- 

 
พ.ค. 63 

 

 
นายณัฏฐมณฑน์   ณัฏฐปัญญา
มาศ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
1.  ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจงโครงการฯ   
      และมอบหมายภาระงาน 
2.  ดำเนินงานตามโครงการฯ  
2.1 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

d 
- 
 
 

13,000  

 
พ.ค. 63 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
นายณัฏฐมณฑน์   ณัฏฐปัญญา
มาศ 
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กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 
2.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.3 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 
2.4 กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเส่ียง 
- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

 2.5 จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบ

พฤติกรรมส่ียงของบุตรหลานเพื่อหาแนวทาง

ป้องกันและแก้ปัญหา 

 2.6 จัดทำระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน 

ระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน 

2.7 จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของ
นักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ท่ี
แท้จริง) 

ส.ค. 63 – 
ม.ค. 64 

 
ส.ค.63 
ส.ค.63 

 
 
 
 

นายณัฏฐมณฑน์  ณัฏฐปัญญา
มาศ 
ครูประจำช้ัน 
ครูประจำช้ัน 
ครูประจำช้ัน 
 
 
 
นายณัฏฐมณฑน์   ณัฏฐปัญญา
มาศ 
ครูประจำช้ัน 
 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการฯ   นิเทศติดตาม 
การดำเนินงาน และคอยอำนวยความสะดวก  
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไป
ตามภาระงานท่ีโครงการฯ กำหนด 
 

 
- 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

นายณัฏฐมณฑน์   ณัฏฐปัญญา
มาศ 

ขั้นประเมินและรายงานผล (A) 
  4.4.1  สรุปประเมินโครงการ 
  4.4.2  จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอ 
ฝ่ายบริหาร 
 

 
- 
- 

 
มี.ค. 64 
มี.ค. 64 

นายณัฏฐมณฑน์   ณัฏฐปัญญา
มาศ 

รวมงบประมาณ 
      เงินงบประมาณ 
      เงินนอกงบประมาณ 

 
13,000 

- 

 
 

                      รวมทั้งสิ้น 13,000 
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9.  การประเมินผลการดำเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี          
ในกิจกรรมต่อไปนี ้

• กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

• กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

• กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล 

• กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

- กลุ่มปกติ 

- กลุ่มเส่ียง 

- กลุ่มท่ีมีปัญหา 

• จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบพฤติกรรมส่ียงของ
บุตรหลานเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหา 

• จัดทำระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ัน
เรียนและระดับโรงเรียน 

• จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเส่ียงของนักเรียน (ดูแล
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาท่ีแท้จริง) 

2.  ครูร้อยละ 80 เย่ียมบ้านนักเรียนทุกคนและนำข้อมูลระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในกิจกรรมต่อไปนี้ 

• กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

• กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน 

• จัดทำระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับช้ัน
เรียนและระดับโรงเรียน 

 
สัมภาษณ์ 

 
 

สังเกต 
สำรวจ 

 
ทดสอบ 

 
 
 
 

ประเมินผล 
 
 
 
 

ประเมินผล 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 

แบบสังเกต 
แบบสำรวจ 

 
แบบทดสอบ 

 
 
 
 

แบบประเมินผล 
 
 
 
 

แบบประเมินผล 
 
 

ด้านคุณภาพ 
         การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไป
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียนทุกคนได้รับการ
ช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 

ประเมินผล 
 

แบบประเมินผล 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์  

และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างท่ัวถึง 
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้เสนอโครงการ 
              (นายณัฏฐมณฑน์   ณัฏฐปัญญามาศ ) 

                                          หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 13,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
              ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
 

 
 
 
 
 
 



59 
 

ชื่องาน / โครงการ  : งานโสตทัศนศึกษา 
ลักษณะของงาน / โครงการ : ต่อเนื่อง 
กลยุทธ ์                     : ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  : 11,  13 
ยุทธศาสตร์  : ข้อท่ี 1 สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลัก     
                                          ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

........................................................................................................................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนมีความสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจะต้องมีโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย  มีประสิทธิภาพ และ
เพียงพอแก่การให้บริการกับบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้มีส่ือผสมและส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอแก่การให้บริการ 
 2.2 เพื่อให้มีเครื่องขยายเสียงท่ีสามารถประชาสัมพันธ์ให้ได้รับฟังอย่างชัดเจนทุกจุดในโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้ส่ือเทคโนโลยี  เพื่อ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้   
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครู – นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนได้รับบริการการใช้ส่ือเทคโนโลยี    
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน การสอน และบริการชุมชนได้ดียิ่งขึ้น 
 

4. สถานที่ดำเนินการ 
 4.1  โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
 4.2  นอกสถานท่ี ตามคำส่ังโรงเรียน 
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ดำเนินการตั้งแต่ วันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง วันท่ี 30 มีนาคม 2564 
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6. วิธีการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน 
การปฏิบัติตามลำดับ 

 
กิจกรรม 

 
ระยะเวลา 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ข้ันเตรียม 1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
2. สำรวจส่ือและระบบเครื่องเสียง 
    ท่ีต้องซ่อม และจัดซื้อเพิ่มเติม 

1 พ.ค. 63 – 
1 มิ.ย. 63 

- กลุ่มบริหารท่ัวไป 
- ครูธนวรรธน์  ดีพูล 
และคณะ 
 

2. ข้ันดำเนินการ 1. จัดซื้อ ซ่อมแซม  ปรับปรุง  วัสดุอุปกรณ์   
 

1 ก.ค. 63 – 
28 ก.ค. 63 

- คณะกรรมการ   
   ดำเนินงาน 

3. ข้ันตรวจสอบ /  
    ประเมิน 

1. คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการ 2 ครั้ง/ป ี - คณะกรรมการ   
   ดำเนินงาน 

4. แก้ไข ปรับปรุง  1. บันทึกข้อปรับปรุง และข้อเสนอแนะ 
    จากการสรุปประเมินผล 
2. นำผลการประเมิน มาปรับปรุง แก้ไข 

1– 31 มี.ค. 64 - คณะกรรมการ   
   ดำเนินงาน 

7. ค่าใช้จ่าย 
  งาน / โครงการนี้ ใช้งบประมาณท้ังส้ิน 12,750 บาท  รายละเอียดในการจ่าย  ดังนี้ 
 

 
กิจกรรม/รายการ 

แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 
อุดหนุน บก.ศ อื่น ๆ รวม 

1. จัดซื้อวัสดุและซ่อมแซมอุปกรณ์  
2. ปรับปรุงระบบทีวีห้องประชุมใหญ่ และ

ห้องประชุมนนทรี (เดินสายไฟฟ้า,
สัญญาณทีวี) 

5,000 
7,720 

 
 

- 
- 

- 
- 
 

5,000 
7,720 

 
 
 

 
 

 

รวม    12,750   12,750  
 

8. วิธีการดำเนินการและประเมินผล 
 8.1 การสังเกต 
 8.2 การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 8.3 การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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9. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ 
 9.1 กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 9.2 งานโสตทัศนศึกษา 
 

10. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 10.1 งานพัสดุ 
 10.2 งานอาคารสถานท่ี 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  มีส่ือทัศนูปกรณ์ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน อย่างเพียงพอ  
 

ลงช่ือ ................................................... ผู้เสนอโครงการ 
               ( นายธนวรรธน์    ดีพูล ) 

                                                          ครูชำนาญการ 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน.......12,750......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ ........................................... ฝ่ายแผนงาน 
              ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ ........................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 
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โครงการ  ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ลักษณะของงาน  ต่อเนื่อง 
กลยุทธ ์   ท่ี 1 พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ  
                               ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
ยุทธศาสตร์   ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   ท่ี 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายธนวรรธน์   ดีพูล และคณะ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันสังคมยุคโลกาภิวัตน์หรือยุคโลกไร้พรมแดน เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทุกด้านถูกถ่ายทอด
เผยแพร่ออกมาอย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และต่อเนื่อง หากได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และรับทราบ
อย่างเหมาะสมแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งในด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ กระบวนการคิดวิเคราะห์  
ความรู้ด้านภาษาและทักษะอาชีพ ฯลฯ เพื่อการดำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าในภายภาคหน้าสืบไป  
ด้วยเหตุผลดังกล่าวศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนสตรีศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการรับส่งข่าวสารและการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานระบบเครือข่าย LAN และเครือข่าย INTERNETซึ่งปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการไปบางส่วน
แล้ว   แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานจึงมีความจำเป็นที่จะสานต่อเพื่อท่ีจะทำให้สำเร็จตาม
ความมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ เพื่อประโยชน์ต่อนักเรียนและครูอาจารย์ ของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาสืบไป  

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับโรงเรียนมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้  และเพิ่ม
ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ด้านนวัตกรรม
เกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและพอเพียงกับสภาพปัจจุบัน 

3.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  นักเรียน ครู และบุคลากรมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ทั้งระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พร้อมมีจุดส่งสัญญาณระบบ WIFI และมีการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ระหว่างอาคารโดยใช้สัญญาณใยแก้วครบทุกอาคาร  ห้องเรียนทุกห้องมีอุปกรณ์ ICT  ใช้ในการเรียนการสอน
ในระบบ E-Classroom  ครบทุกห้อง 
 เชิงคุณภาพ  นักเรียนและครูท้ังหมด มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสืบค้นข้อมูลบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (ท้ังระบบ LAN  และ  WIFI) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  สถานที่ดำเนินงาน 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 

6.  วิธีดำเนินการ 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 
(Plan) 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
2. ประชุมวางแผนมอบหมายหน้าท่ี              
สืบราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้าง 

พ.ค. 63 
 

1. หัวหน้างานศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
2. งานพัสดุโรงเรียน 
3. งานอาคารสถานท่ี
โรงเรียน 

2. ขั้นดำเนินการ 
(Do) 

1. ต ิ ดต ั ้ ง  อ ุ ปก รณ ์ ส ่ ง ส ัญญาณไ ร้ สาย
(WIFI)เช ื ่ อมอาคารพร ้ อมปร ับปร ุ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนห้อง           E-
Classroom  
2. ติดตั้งและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบอินเทอร์เน็ตภายในอาคารและบริเวณ
รอบนอกตามความเหมาะสม   
3. จัด ซื้อวัสดุสำนักงาน  เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
4. ส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วมอบรม
สัมมนาตามความเหมาะสม 

พ.ค. 63 – ก.พ. 64 
 
 

 
 

พ.ค. 63 - ธ.ค. 64 
 

พ.ค. 63 – มี.ค. 64 
 

พ.ค. 63 – ก.พ. 64 

1. หัวหน้างานศูนย์
คอมพิวเตอร์-คณะ 
2. กรรมการท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

3. ขั้นตรวจสอบ 
ประเมิน 
(Check) 

1. กรรมการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบทดลองใช้
ระบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ์และ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย ประเมินผลการใช้งาน
ระบบฯ 
2. ต ิดตามผลการ เร ี ยนของน ั ก เร ียน ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์สรุป
และประเมินผล 

พ.ค. 63 – ก.พ. 64 1.หัวหน้างานศูนย์
คอมพิวเตอร์และคณะ
ครูผู้สอน 
 

4. ขั้นแก้ไข 
ปรับปรุง 
(Action) 

1.ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร ์และปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ี
บกพร่อง 

พ.ค. 63 - มี.ค.64 
 

1.หัวหน้างานศูนย์
คอมพิวเตอร์และคณะ
ครูผู้สอน 
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7.  งบประมาณ 
 ใช้เงินงบประมาณ  10,000 บาท  จำแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน. บ.กศ. อื่น ๆ รวม 

1. ปรับปรุง ติดต้ังอินเทอร์เน็ตระบบ WIFI บริเวณ
รอบนอกอาคารเรียน และหอประชุม-โรงอาหาร 
 

10,000 
  

 
 

  
 

 

รวม 
10,000 

  
10,000 

 

8.  วิธีการติดตามและประเมินผล 
 8.1 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 8.2 สำรวจปริมาณผู้ใช้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 8.3 สรุปผลการเรียนสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ 
 งานศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา, งานอาคารสถานท่ี กลุ่มบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

10.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มฯ 

 หน่วยงานทุกหน่วยงาน 
 

11.  การติดตามประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผู้เรียน ร้อยละ 100 สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
และจัดการเรียนการสอนได้ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานของ
ผู้เรียนและสอบถามความพึง
พอใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ต 

-แบบบันทึกการทำงานของ
ผู้เรียน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การทำงานบริการ 
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12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนและครูอาจารย์ในโรงเรียนหนองหิ้งพิทยามีการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางระบบเครือข่ าย
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตกับศูนย์คอมพิวเตอร์ และสามารถนำความรู้และข่าวสารมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
                                                   ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                (นายธนวรรธน์  ดีพูล) 
                          ครูชำนาญการ 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 10,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
              ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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โครงการ  ซ่อมแซมปรับปรุงห้องเรียน 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ ์  ข้อ 1   การบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน       
       ข้อ 4   การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานอาคารสถานท่ีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญมี  คำหงษา,  นายประสิทธิ์   ไชยสุนทร 
 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารจัดการทุก ๆ ด้าน จำเป็นต้องมีวัสดุครุภัณฑ์  สำหรับใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ  
ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนจะช่วยพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาจึงได้ตระหนักใน
เหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  

3.  เป้าหมาย 
มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่างเพียงพอ 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา 2563 

6.  ข้ันตอนและวิธีดำเนนิการ 
 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ประชุมช้ีแจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 63 งานอาคารสถานท่ี  

2 แต่งต้ังคณะทำงาน 16 – 31 พ.ค. 63 งานอาคารสถานท่ี  
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3 ดำเนินงานตามโครงการ  งานอาคารสถานท่ี  
 3.1 กำหนดขัน้ตอนปฏิบติังาน 1 มิ.ย.63 - 31 

มี.ค.64 
งานอาคารสถานท่ี  

 3.2 ดำเนินงานจัดซื้อจัดหา 
     ตามข้ันตอน 

1 มิ.ย.63 - 31 
มี.ค.64 

งานอาคารสถานท่ี  

4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 64 งานอาคารสถานท่ี  
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 64 งานอาคารสถานท่ี  

 
7.  งบประมาณ 27,000 บาท 

กิจกรรม/ข้ันตอน งบประมาณ รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. โต๊ะ – เก้าอี้ - - 20,000 - 20,000 นายบุญมี  คำ
หงษา 

2. หลอดไฟ - - 3,000 - 3,000 นายประสิทธิ์   
ไชยสุนทร 

3. ซ่อมแซมประตู – 
หน้าต่าง 

- - 4,000 - 4,000 นายประสิทธิ์   
ไชยสุนทร 

รวม - - 27,000 - 27,000  
 
8.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานอาคารสถานท่ีภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
 

9.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ฝ่ายบริการงานท่ัวไป  โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
 

10.  การติดตามประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

จัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 
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11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบริการจัดการภายในโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ 

 
  

             ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                          (นายบุญมี   คำหงษา) 

                                                         เจ้าหน้าท่ีงานอาคารสถานท่ี 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 27,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
              ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                              (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการ“The Best ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
สนองกับยุทธศาสตร์ สพฐ  ข้อท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียนข้อที่  4 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
 ให้มี คุณภาพยุคท่ี 21   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานสนองนโยบายและจุดเน้น กลุ่มงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ          ตลอดปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางกัญญา  มายูร  
 2. คณะครูฝ่ายวิชาการ 

************************************************************************************* 
1. หลักการและเหตุผล 
 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นโยบายหนึ่งของรัฐบาล คือ การลดเวลาเรียน   ภาค
วิชาการลง แต่ต้องไม่กระทบเนื้อหาหลักที่เด็กๆ ควรเรียนรู้ ซึ่งหมายความว่าครูต้องใช้ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้ให้นักเรียนได้สาระที่ต้องรู้ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากนโยบาย การลดเวลา
เรียนดังกล่าว จึงนำมาสู่การปฏิบัติโดยกำหนดให้โรงเรียนเรียนภาควิชาการ ถึงเวลาบ่าย 2 โมงครึ่ง หรือเวลา 
14.30 น. แต่เวลาท่ีโรงเรียนเลิกยังคงเหมือนเดิมตามกำหนดของ แต่ละโรงเรียนซึ่งมักจะเป็น ช่วงบ่าย 4 โมง 
หรือเวลา 16.00 น. ดังนั้นช่วงระยะเวลาระหว่าง หลังเลิกเรียนจนกว่านักเรียนจะกลับบ้านซึ่งนักเรียนยังคงอยู่
ที่โรงเรียน โรงเรียนจะต้องจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ให้นักเรียนปฏิบัติ และควรเป็นกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความมีน้ำใจต่อกัน การทำงานเป็นทีม และที่สำคัญควรมี
กิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบของตนเอง ซึ่งเชื ่อว่าเด็กทุกคนมีความพิเศษมี
ความสามารถในแบบฉบับของตนเอง 
 จากที่กล่าวข้างต้น โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา รับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลา
เรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” มาสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม ครูผู้สอนมีการปรับเปลี ่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและเรียนรู้ด้วย ตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อขับเคล่ือนการนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความ
สนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล 
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 3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ได้
อย่างเหมาะสม ท้ังด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและ
ถนัดของแต่ละบุคคล 
 4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา 
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
  

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ร้อยละ 80 
3.1.2 นักเรียนได้ช้ินงาน/ผลงาน ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจตนเอง ร้อยละ 80 

 3.2 เชิงคุณภาพ  
3.2.1 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา

ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 
 

4.  สถานที่ดำเนินการ   
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   
 ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

6. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 

1. ขั้นวางแผน (P) 
 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
1.2 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ 
1.4 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 

 

 

 

 

 
 
 

ห้วงเดือน
กรกฎาคม 2563 

 
ฝ่ายวิชาการ 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ 
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7. งบประมาณ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  10,000 บาท รายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่ารางวัลกิจกรรม THE BEST ลดเวลาเรียน     เพิ่ม
เวลารู้ 6 รางวัล  
1. รางวัลชนะเลิศ  
-เงินรางวัล 1,750 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  
-เงินรางวัล 1,250 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 
-เงินรางวัล 950 บาท จำนวน 2 ภาคเรียน 
 4. รางวัลชมเชย  
-จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 350 บาท 2 ภาคเรียน 

 
 

 
 
 

3,500 
 

2,500 
 

1,900 
 

2,100 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

รวมทั้งสิ้น  10,000   
 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 

 
2. ขั้นดำเนินการ (D) 

 
2.1 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ตามตารางสอน 
2.2 คัดเลือกชิ้นงาน/ผลงานท่ีเป็น
เลิศในห้อง/กลุ่มเพื่อส่งเข้าประกวด 
2.3 คณะกรรมการตัดสินช้ินงาน/
ผลงาน ตามเกณฑ์เพื่อหา “The 
Best ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 

 
ห้วงเดือน
กรกฎาคม 

 

ถึง 

เดือนมีนาคม 2564 

ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 

เดือนมีนาคม 2564 ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

 

4. ขั้นปรับปรุง/   
แก้ไข (A)  
 

4.1 คณะกรรมการสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.2 รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 

เดือนกรกฎาคม 
ถึง เดือนมีนาคม 

2564 

ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
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8. ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าหน้าท่ีโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   
 

9. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน โรงเรียนหนองหิ้งพทิยา 

 

10. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วม
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ร้อยละ 80 
2. ช้ินงาน/ผลงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม
ศักยภาพ ความถนัดและความสนใจตนเอง  
ร้อยละ 80 

การสอบถาม  
การสังเกต  
การประเมินความพึงพอใจ  
การนิเทศติดตาม  
 

แบบสอบถาม  
แบบประเมิน  
แบบนิเทศติดตาม  

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาสามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และ
จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ท้ังด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ 
 11.2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถการบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม 
 11.3 นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา ตนเอง
ตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้ 

11.4 พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด การศึกษาของ
โรงเรียนและมีส่วนรว่มในการจัดการศึกษา 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                   (นางกัญญา  มายูร) 
                    ครูชำนาญการพิเศษ 
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ความคิดเห็นฝ่ายแผนงาน 
 (  ) โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน.......10,000.............บาท 
 (  ) โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงาน 

    ท่ีเหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ.............................................ฝ่ายแผนงาน 
           (นางสาวปิยะนาถ  นามละคร) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
 (  ) ควรอนุมัติ 
 (  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.................................................................................................................. 
 
      ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายพิทักษ์ พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

(  ) ควรอนุมัติ 
(  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.................................................................................................................. 

 
      ลงช่ือ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายเถลิง ศรีนนท์)  
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โครงการ   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่    
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ข้อที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน      กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานและทันสมัย 
            กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
                                กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ 

ข้อที่  3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2563  ถึง  มีนาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาพร  พลพุทธา 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นภารกิจสําคัญของสถานศึกษา ซึ่งคุณภาพการศึกษาเป็น 
เป้าหมายสําคัญของการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงขึ้น  โรงเรียหนองหิ้งพิทยา ได้สนองนโยบายดังกล่าว โดย
การจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 5 และเพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้
สูงขึ้นร้อยละ 10  เมื่อเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปี 2562 ท่ีผ่านมา
นั้น ผลปรากฏว่า กลุ่มสาระที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จํานวน 3 กลุ่มสาระประกอบด้วย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ เพิ่มข้ึน 16.86 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา เพิ่มขึ้น 9.85 และกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ เพิ ่มขึ ้น 5.33 สําหรับผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ผลปรากฏว่าทุกรายวิชาต่ำสูงกว่าระดับประเทศและเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 ท่ีผ่านมานั้น พบว่า ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทุกกลุ่มสาระมีผลโอเนต
ต่ำลง สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลโอเน็ตเพิ่มขึ้น 2 กลุ่มสาระฯ คือ วิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 
0.53 และวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ ้นร้อยละ  8.81 ในการนี้โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา มอบรางวัลเกียรติบัตร 
สําหรับนักเรียนที่สอบยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ได้สูงสุด ทั้ง ม.3  
และ ม.6  
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       ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มบริหารวิชาการจึงจัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 
5 และเพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 10 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระฯให้สูงขึ้นร้อยละ 5 
2.2 เพื่อเพิ่มผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ท่ีผ่านมา 

3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

  - นักเรียน 308 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระฯเพิ่มขึ้นร้อย    
             ละ 5 

  - นักเรียน 106 คน มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 10 
      3.2 เชิงคุณภาพ  
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระฯ เพิ่มขึ้น 
   - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้น  

4.  สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
   1 กรกฎาคม 2563  ถึง  เมษายน  2564 
 

6.  ข้ันตอนและวิธีดำเนนิการ 
 

 กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นวางแผน 

(P) 
1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
1.2 วางแผนการดาเนินงานประชุม 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
โครงการ 
1.4 จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
โครงการ 
 

มิถุนายน 2561 
  

ผู้บริหาร 
นางสุภาพร พลพุทธา 

คณะกรรมการดำเนินการ 
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2.ขั้นดำเนินการ 
(D) 

2.1 ผลิตส่ือ/แผนการจัดการเรียนรู้ 
/การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ 
2.2 จัดติวนักเรียนม. 3 ม. 6 

ตลอดปีการศึกษา 
 

ธันวาคม 2563-
มีนาคม 2564 

คณะครูและบุคลากร 
ทุกท่าน 

 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล 

(C) 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
 

พฤศจิกายน 2563 
เมษายน 2564 

 

คณะกรรมการประเมินผล
ตามคำส่ัง 

 

4.ขั้นปรับปรุง/
แก้ไข (A) 

 

4.1 หัวหน้าโครงการประชุมร่วมกับ 
คณะกรรมการสรุปผลการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
4.2 รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 

เมษายน  2564 
 

คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
7.  งบประมาณ 15,000 บาท 
             เงินงบประมาณ  15,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
2.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้   2,000  2,000 งานวิจัยและ

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2.1 คลังข้อสอบ   1,500  1,500 
2.2 จ้างวิทยากรภายนอก 5,000    500 
2.3 รางวัลนักเรียน  1,500   1,500 
2.4 จัดซื้อส่ือ/เทคโนโลยี   5,000  5,000 

รวม 5,000 1,500 8,500  15,000 
 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 นางสุภาพร  พลพุทธา 
 

9.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
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10.  การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 
8 กลุ่มสาระฯ เพิ่มขึ้น 
 - ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) 
สูงขึ้น 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระ 
- ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน
และผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

- ข ้อสอบวัดผลสัมฤทธิ ์  8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  ข ้ อ ส อ บ ก า ร ท ด ส อ บ
ร ะ ด ั บ ช าต ิ ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ าน         
(O-NET) 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

11.1 นักเรียน 308 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระฯเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
11.2 นักเรียน 106 คน มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้นร้อยละ 10 
  
 

ช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางสุภาพร  พลพุทธา) 
                       ครู คศ. 3 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 15,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ ........................................... ฝ่ายแผนงาน 
           ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ ........................................... ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                                  (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
       
 

ลงช่ือ ........................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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โครงการ         ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2563 
ชื่อกิจกรรม         ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน   
ลักษณะโครงการ         โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย         สนองกลยุทธ์ระดับสพฐ. 
          ข้อท่ี 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถี 
          ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                             ข้อท่ี 3 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

         และมีเจตคติท่ีมีต่ออาชีพสุจริต 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ    มิถุนายน 2563   
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา และคณะ 
 
หลักการและเหตุผล 
 ในสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  และนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้    ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ทดลองปฏิบัติจริง   ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง   ในการจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพ
นั้นต้องร่วมมือกันท้ังทางบ้านและโรงเรียนในการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  ทางโรงเรียน
ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน  มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็น
คนดี เก่ง  และมีความสุข ในการเรียนรู้  จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ข้ึน    ให้สอดคล้องกับ 
พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ. 2542 
   

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน 
3. เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาอบรมเล้ียงดูบุตรหลานของตนเอง 
4. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายของโรงเรียน 
5. เพื่อให้ความรู้ผู้ปกครองในการอบรมเล้ียงดูบุตรหลานในยุคแห่งการเปล่ียนแปลง 

 

เป้าหมาย  
เชิงคุณภาพ   ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษาและแนวทางการปฏิบัติต่อบุตรหลาน รับทราบ 

                           นโยบายของโรงเรียน แนวทางในการปฏิบัติท่ีตรงกัน 80 % 
  เชิงปริมาณ   ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมี
ความสุขต่อการเรียน 
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วิธีการดำเนินงาน 
 

ลำดับ กิจกรรมที่จัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมวางแผน 22  มิ.ย. 63 นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
2 เสนองานเพื่ออนุมัติ 24 มิ.ย 63 นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
3 แต่งต้ังคณะกรรมการ 25 มิ.ย 63 นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
4 ประสานงานกับหน่วยงานภายใน 1 ก.ค. 63 นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
5 ดำเนินงาน / กิจกรรม 1 ก.ค. 63 นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
6 สรุปผล / รายงานผล 10 ก.ค.63 นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 

 
ระยะเวลา  เริ่มต้น 16 พฤษภาคม  2563 

สถานที่ดำเนินการ หอประชุมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา   

งบประมาณจากโรงเรียน  

ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 
1. ป้ายโครงการ 1,000 
2. คู่มือนักเรียน 3,000 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เชิงประมาณ / เชิงคุณภาพ) 

เชิงปริมาณ -    ผู้ปกครองเข้าใจการจัดการศึกษา  และแนวทางปฏิบัติต่อบุตรหลาน  รับทราบ   
                          นโยบายของโรงเรียน  แนวทางในการปฏิบัติท่ีตรงกัน  80% 

 เชิงคุณภาพ -    ผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็น               
                                     เก่ง  ดี  มีความสุข 
 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                    (นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา) 
                         ครู คศ.3 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน........4,000.............บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 

      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
              ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                       (นายเถลิง ศรีนนท์) 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาพร พลพุทธา และ นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  
 
1. หลักการและเหตุผล  

การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงที่สุดในปัจจุบัน งานแนวมี
ความจำเป็น  และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุกรูปแบบ   เริ่ม
ตั้งแต่การช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง  เข้าใจความถนัดความสามารถของตนเอง  รู้จักคิด  รู้จักเลือก
ตัดสินใจ  รู้จักวางแผนเป้าหมายและวางแผนชีวิตเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจดำเนินชีวิตอยู่ 
         งานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่สำคัญ  ซึ่งประกอบด้วยบริการทั้ง  5  อย่าง  ได้แก่ การ
บริการสำรวจและศึกษาข้อมูลรายบุคคล  บริการสนเทศ  บริการจัดวางตัวบุคคล  บริการให้คำปรึกษา แบบ
สำรวจกิจกรรม  กลวิธี และขบวนการต่าง ๆ มากมายต้องทุ่มเทความสามารถ  ความรู้  ความสนใจ และมีการ
ประสานงานทุกฝ่าย งานแนะแนวโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ   กิจกรรมพี่แนะ
แนวน้อง    กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ถ่ายรูปรุ ่น ปีการศึกษา   ป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์นักเรียน รวมทั้งการบริการต่างๆ อาทิ เช่นเรื่องการแจ้งข้อมูลทั้งด้านการศึกษาต่อและแนว
ทางการประกอบอาชีพ และด้านคำแนะนำต่าง ๆ ในการปรับตัว หรือแนะนำนักเรียนในการส่งเสริมทัศนคติท่ี
ดีในการดำรงตนต่อสังคม  รวมทั้งการทำเอกสารประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ และรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อ จึงสามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมายของการแนะแนว 

 สำหรับปีงบประมาณ 2562 งานแนะแนวต้องการดำเนินกิจกรรมต่างๆจึงต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อการดำเนินงานให้ประสบผลที่ดีต่อนักเรียน จึงจำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อเอื ้ออำนวยและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 
 

2. วัตถุประสงค ์(พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/หลักการและเหตุผล) 
 1. เพื่อให้สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

2. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

3. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ  

  1. สถานศึกษาจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติในระดับดีเย่ียม 

2. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

3. พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 
100 มีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
       3.2 เชิงคุณภาพ 

 1. สถานศึกษามีการจัดวางระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติใน 

2. ผู้เกี ่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 

3. พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
 

4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผดิชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
4. กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม - ฝ ่ า ย ง าน ป ร ะกั น
คุณภาพ 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 
กิจกรรมที่ 2 กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
1.จัดเตรียมคู่มือประกันคุณภาพ  
 

 
พฤษภาคม 

 
 
 
 

ตลอดภาคเรียน 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ครู 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
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กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนพัฒนา
ค ุ ณ ภ า พ ป ร ะ จ ำ ป ี แ ล ะ
ดำเนินการตามแผนฯ 
1. แผนการสอนและนวัตกรรม 
2. คร ู ร า ย ง านกา ร ว ิ จ ั ย ใน
ห้องเรียน 
3.  จ ัดทำทะเบ ียนแผนและ
นวัตกรรม 
 
กิจกรรม 4 จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ ื ่ อการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
1.จัดเตรียมแฟ้มตัวชี ้วัดแต่ละ
ด้าน 
2.จัดป้ายนิเทศ 

 
 
ตลอดภาคเรียน 

 
 

 
 

1,000 
 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

กิจกรรม 5 ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตาม
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา 
      นิเทศภายใน 

 
 

ตลอดภาคเรียน 

 
 
- 

 
ครู 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จ ั ดทำรายงานการประเมิน
ต น เ อ ง  ( SAR)  ป ร ะ จ ำ ปี
การศึกษา 2563 
แบบรายงานโครงการ 
1.รวบรวมเอกสารและภาพ 
2.เรียบเรียงรายงานและจัดทำ
รูปเล่ม 

  
 
 

500 

 
 
 
ครู 
ท่ีได้รับมอบหมาย 

 รวมทั้งสิ้น  2,500  
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 63 – มีนาคม 2564 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสุภาพร  พลพุทธา 
 นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา 
 

8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  2,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     -   บาท 

รวม    2,500   บาท   รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

  
 

   

2. จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพประจำปี
และดำเนินการตาม
แผนฯ 

  

1,000 

   

3.จัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  

1,000 

   

4.ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

  

500 

   

รวม   2,500    
**ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  
    ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าจ้าง ซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะพา
นักเรียนไปทัศนศึกษา 
    ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
    ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
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9. การประเมินผล 
ตัวชีวั้ดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ  
-ผู ้เกี ่ยวข้องร้อยละ 100 ให้ความ
ร ่ วมม ื อ ในการวางระบบและ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ท่ีตนเองสนใจ นักเรียนมีความรู้สึก
ที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี ่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจร้อย
ละ 90% 
2. พ่อแม ่ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้
ม ีส ่วนเก ี ่ยวข้องร ้อยละ 100 มี
ความมั่นใจต่อระบบ 

การสอบถาม การสังเกต  
การประเมินความพึงพอใจ  
การนิเทศติดตาม  
แบบแจ้งผลการศึกษาต่อจาก
มหาวิทยาลัย 

บอกเครื่องมือท่ีใช้ประเมินให้ตรง
ก ั บ ว ิ ธ ี ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น  เ ช่ น 
แบบสอบถาม แบบประเมิน  
แบบนิเทศติดตาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด) 
 1. นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  
 2. นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
 3. นักเรียนใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางปฏิบัติเพื่อเสริม
สัมฤทธิผลและแนวคิดการดำเนินชีวิตทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

 4. นักเรียนใหม่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน รู ้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบัน และรู้จัก
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

 
 
        ลงช่ือ........................................... ผู้เสนอโครงการ 

                        ( นางสุภาพร  พลพุทธา ) 
                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
 
 
 



88 
 

ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน......2,500......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการสั่งการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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โครงการ  ทัศนศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย  สนองกลยุทธ์ สพฐ.  

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ
ปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  พัฒนาคุณภาพ กระบวนการ
เรียนรู้ และ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายฉกาจ  เล้ียงพรม  
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 
หมวด 4 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียน
มีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัด การ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง บุคลากรใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพอีกท้ังรัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดท้ังแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ และแหล่งการเรียนรู้อื่น อย่าง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นการดำเนินการ             ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาจึงกำหนด โครงการทัศนศึกษา นอกสถานที่ขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ และมีประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนนำองค์ความรู้ที ่ได้รับมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อนักเรียนและบุคลากรจะได้เกิดการแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปฏิบัติได้ 
2.2  เพื่อนักเรียนจะได้นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
2.3 เพื่อนักเรียนและบุคลากร จะได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

  2.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
             นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา 100 % 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.1.1  นักเรียนและบุคลากรได้รับองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนางาน
ได้เป็นอย่างดี  ตามศักยภาพ 
   3.1.2  นักเรียนเกิดความตระหนักในการประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ช่วยเหลือสังคมได้
เป็นอย่างดี        
   3.1.3  นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายนอกสถานศึกษา 
 

4.  สถานที่ดำเนินงาน 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
      ตลอดปีการศึกษา 2563   
 

6. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 
   - ประชุมปรึกษาบุคลากรท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้อง 
   - สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ 
ความต้องการ 
   - กำหนดกิจกรรมและวิธีดำเนินการ 
   - แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 

 
 
 
เมษายน – พฤษภาคม 2563 

 
 
 

 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2. ข้ันดำเนินการ 
   - ประชาสัมพันธ์โครงการ 
    - ประชุมคณะกรรมการดำเนิน
กิจกรรมตามโครงการ 
     - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  
 

 
มกราคม 2563 
มกราคม 2563 

 
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 

 
 

กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3. สรุปผลการดำเนินงาน ภายใน 15 วัน  หลังเสร็จส้ิน
การดำเนินงานของแต่ละช่วง
กิจกรรม 

 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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7. งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ 10,000  บาท    รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

กิจกรรมทัศนศึกษา   10,000   10,000 นายฉกาจ  เล้ียงพรม 
รวม  10,000   10,000  

 

8. ผู้รับผิดชอบ 

       นายฉกาจ  เล้ียงพรม 
 

9. การติดตามประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

ใช้รูปแบบประเมินโครงการ/
กิจกรรม 

ประเมินโครงการ/กิจกรรม แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

10.2 นักเรียนมีทักษะในการจัดการ การทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในปัจจุบันและอนาคต 

10.3 นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

10.4 นักเรียนมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามวิถีทางประชาธิปไตย 

          10.5 นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ได้ด้วยกิจกรรมนักเรียน 

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                         ( นายฉกาจ  เล้ียงพรม ) 
                     ครู 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 10,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
       ลงช่ือ.......................................ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
       ลงช่ือ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
       ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                         ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 
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ชื่อโครงการ  พัฒนางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้านเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
ลักษณะโครงการ  ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชลากร  ณัฎฐปัญญามาศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานแนะแนว โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา  
 
1. หลักการและเหตุผล  

การแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เจริญถึงท่ีสุดในปัจจุบัน งานแนวมี
ความจำเป็น  และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนานักเรียนและเยาวชนในทุกรูปแบบ   เริ่ม
ตั้งแต่การช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง  เข้าใจความถนัดความสามารถของตนเอง  รู้จักคิด  รู้จักเลือก
ตัดสินใจ  รู้จักวางแผนเป้าหมายและวางแผนชีวิตเพื่อให้นักเรียนและเยาวชนสามารถตัดสินใจดำเนินชีวิตอยู่ 
         งานแนะแนวเป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่สำคัญ  ซึ่งประกอบด้วยบริการทั้ง  5  อย่าง  ได้แก่ การ
บริการสำรวจและศึกษาข้อมูลรายบุคคล  บริการสนเทศ  บริการจัดวางตัวบุคคล  บริการให้คำปรึกษา แบบ
สำรวจกิจกรรม  กลวิธี และขบวนการต่าง ๆ มากมายต้องทุ่มเทความสามารถ  ความรู้  ความสนใจ และมีการ
ประสานงานทุกฝ่าย งานแนะแนวโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ   กิจกรรมพี่
แนะแนวน้อง    กิจกรรมแนะแนวการศึกษา  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ ถ่ายรูปรุ่น ปีการศึกษา   ป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์นักเรียน รวมทั้งการบริการต่าง ๆ อาทิ เช่นเรื่องการแจ้งข้อมูลทั้งด้านการศึกษาต่อและแนว
ทางการประกอบอาชีพ และด้านคำแนะนำต่าง ๆ ในการปรับตัว หรือแนะนำนักเรียนในการส่งเสริมทัศนคติท่ี
ดีในการดำรงตนต่อสังคม  รวมทั้งการทำเอกสารประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ และรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อ จึงสามารถบรรลุตามหลักการและจุดมุ่งหมายของการแนะแนว 

 สำหรับปีงบประมาณ 2563 งานแนะแนวต้องการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จึงต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ตา่ง 
ๆ เพื่อการดำเนินงานให้ประสบผลที่ดีต่อนักเรียน จึงจำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเอื ้ออำนวยและให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน 

 

2. วัตถุประสงค ์(พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/หลักการและเหตุผล) 
 1. เพื่อนักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  
 2. เพื่อให้นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
 3.  เพื่อให้นักเรียนใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางปฏิบัติเพื่อ
เสริมสัมฤทธิ์ผลและแนวคิดการดำเนินชีวิตทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

 4.  เพื่อให้นักเรียนใหม่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบัน และ
รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ (จำนวนท่ีได้รับการพัฒนา) 
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1. บุคลากรและนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการ  100% 
                     2. นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 75% 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1. นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ นักเรียนมี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจร้อยละ 90% 
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับดี 90% 
 

4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
4. กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

พฤษภาคม - ครูแนะแนว 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 สำรวจข้อมูล
รายบุคคล 
1. แบบวัดความถนัดอาชีพและ
ความสนใจ 
2. บริการให้คำปรึกษา 
3. บันทึกให้คำปรึกษาลงใน
แบบฟอร์ม 
กิจกรรมที่ 2 บริการสนเทศ
การศึกษาต่อและอาชีพ   
1.จัดเตรียมส่ืออุปกรณ์บริการ
สนเทศต่างๆ  
2.จัดปฏิทินการแนะแนวศึกษาต่อ
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
3.ป้ายไวนิลแนะแนว 
กิจกรรมที่ 3 Open House 
การศึกษาต่อและอาชีพ 
1. ปฏทิินการแนะแนวจากสถาน
บันต่างๆ 

 
พฤษภาคม 

 
 
 
 
 
 

ตลอดภาค
เรียน 

 
 
 
 
 

ตลอดภาค
เรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 

 
ครูแนะแนวและ

นักเรียน 
 
 

ครูแนะแนว 
 
 

ครูแนะแนว 
 
 
 
 
 
 

ครูแนะแนว 
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2.ติดต่อเชิญวิทยากรแนะแนว
อาชีพ 
3. พี่แนะแนวน้อง 
4. ป้ายกิจกรรม 
กิจกรรม 4 สร้างขวัญและ
กำลังใจแก่นักเรียนที่สอบได้และ
มีที่เรียน 
1.ดอกไม้แสดงความยินดี 

 
 
 
 

มีนาคม 
ของปีถัดไป 

 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 

ครูแนะแนว 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
รวบรวมและรายงานผู้ประสบ
ผลสำเร็จและมีท่ีศึกษาต่อ 

มีนาคม - 
คณะกรรมการ

ประเมิน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

แบบรายงานโครงการ 
1.รวบรวมเอกสารและภาพ 
2.เรียบเรียงรายงานและจัดทำ
รูปเล่ม 

 - 

ครูแนะแนว 

 รวมทั้งสิ้น  4,000  
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 63 – มีนาคม 2564 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางชลากร  ณัฎฐปัญญามาศ 
 นางสาวฐานิดา  บุตรกุล 
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8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  4,000 บาท 

รวม    4,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. สำรวจ
ข้อมูล
รายบุคคล 

      

2. บริการ
สนเทศ
การศึกษาต่อ
และอาชีพ   

  1,000    

3.Open 
House 
การศึกษาต่อ
และอาชีพ 

500  1,000    

4 สร้างขวัญ
และกำลังใจ
แก่นักเรียนท่ี
สอบได้และมี

ท่ีเรียน 

  2,000    

รวม   4,000    
**ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  
   ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าจ้าง ซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะพา
นักเรียนไปทัศนศึกษา 
   ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
   ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
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9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ  
-บุคลากรและนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนได้รับบริการ  100% 
-นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 75% 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ท่ีตนเองสนใจ นักเรียนมีความรู้สึก
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจร้อย
ละ 90% 
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับดี 90% 
 

การสอบถาม การสังเกต  
การประเมินความพึงพอใจ  
การนิเทศติดตาม  
แบบแจ้งผลการศึกษาต่อจาก
มหาวิทยาลัย 

บอกเครื่องมอืท่ีใช้ประเมินให้ตรง
กับวิธีการประเมิน เช่น 
แบบสอบถาม แบบประเมิน  
แบบนิเทศติดตาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด) 
 1. นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ  
 2. นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา 
 3. นักเรียนใหม่ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางปฏิบัติเพื่อเสริม
สัมฤทธิ์ผลและแนวคิดการดำเนินชีวิตทางการศึกษาท่ีเหมาะสม 

 4. นักเรียนใหม่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน รู้จักรับผิดชอบ รักพวกพ้อง รักสถาบัน และรู้จัก
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

 
ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางชลากร   ณัฏฐปัญญามาศ) 
                                 ครู คศ.3 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 4,000 ......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 

      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 

      ลงช่ือ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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โครงการ   ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 3 , ม. 6 ปีการศึกษา 2563 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี  1  เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง      

มีคุณภาพ 
                             ข้อท่ี  2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน ข้อท่ี 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน          

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีการศึกษา  2563 (15 ก.พ. – 16 มี.ค. 2564) 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา และกลุ่มบริหารงานวิชการ 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา   อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ   ได้ตระหนักถึงความสำคัญของนักเรียนท่ี
จะจบการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563  นี้   โรงเรียนจึง
จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักเรียนขึ้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านร่างกายจิตใจ  และสังคมท่ีจะต้องได้
ประสบกับตนเองในอนาคต  ในเรื่องของการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพต่าง ๆ ท่ีชอบและถนัด  โดยมี
วิจารณญาณในการตัดสินใจเพื่ออนาคตของตนเองท่ีต้องเผชิญกับสังคมภายนอกต่อไป      

ดังนั้นโรงเรียนจึงมอบหมายให้งานบริหารวิชาการดำเนินการจัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ระดับช้ัน  ม.3 , ม.6  ปีการศึกษา  2563 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6   
2.2 เพื่อให้นักเรียนช้ัน  ม.3 และ ม.6  ได้รับฟังโอวาท  ตลอดจนแนวคิด  คติ  และคำแนะนำ  
      จากคณะครู-อาจารย์ 
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะครู-อาจารย์  และสถานศึกษา 
2.4 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน 

 

3.  เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ     -  คณะครู-อาจารย์โรงเรียนหนองหิง้พิทยา  จำนวน       30    คน 
            -  คณะกรรมการสถานศึกษา   จำนวน      13     คน 
                               -  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3             จำนวน      69     คน 
                               -  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6             จำนวน      37    คน 
   -  ผู้ปกครองนักเรียน ม. 3, ม.6   จำนวน      106    คน 
           รวม      255    คน  
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ด้านคุณภาพ 
             1. นักเรียนได้เกิดแนวคิด คติ และสามารถตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปหรือ
สามารถตัดสินใจในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองได้ 

      2. นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อคณะครู-อาจารย์ สถานศึกษาท่ีตนเองเล่าเรียน 
      3. นักเรียนสามารถสร้างความรัก ความสามัคคี มิตรภาพอันดีระหว่างคณะครู – ผู้ปกครอง  
          และนักเรียน 

 

   4. พื้นที่ดำเนินการ        โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 
 

   5. ระยะเวลาดำเนินการ  วัน พฤหัสบดี  ท่ี   5  เดือน มีนาคม  2564 
 

  6. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา

ดำเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียม 
1.1 เขียนโครงการเสนอผู้อำนวยการ 

   1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศ 
ปีการศึกษา 2562 

2. ขั้นดำเนินการ 
    2.1 ประชุมคณะกรรมการท่ีได้รับ 
          คำส่ังแต่งต้ัง 
     2.2  ประสานงานกับชุมชน  เช่น  
           พราหมณ์   พานบายศรี  สู่ขวัญ      
     2.3  จัดเตรียมสถานท่ี 
     2.4  ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
3. ขั้นสรุปและประเมินผล 
      3.1 จากการสังเกตระหว่างดำเนินการ 
      3.2 สอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
      3.3 แบบประเมินโครงการ   

 
28  กุมภาพันธ์  64 

   1    มีนาคม  64 
 
 

6  กุมภาพันธ์  64 
 
 
 

กุมภาพันธ์  64 
5 มีนาคม 64 

 
6  มีนาคม  64 

    6 มีนาคม  64 
15  มีนาคม  64 

 

 
25,000  บาท 

    
กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการและคณะครู
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
ท่ีได้รับมอบหมาย 
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7. งบประมาณ      
             เงินงบประมาณ  25,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1. สนับสนุนค่าตอบแทนนักเรียน

แต่ละห้อง 
8,000    8,000 ก ล ุ ่ ม ง า น

บริหารงานวิชาการ 
แ ล ะ ค ณ ะ ค รู
โรงเรียนหนองหิ้ง
พ ิ ท ย า ท ี ่ ไ ด ้ รั บ
มอบหมาย 

 

2. ค่าจัดซุ้มนักเรียนและป้าย  9,000   9,000 
3. พานบายศรีสู่ขวัญ + พราหมณ์  1,500   1,500 
4. ปกประกาศนียบัตร  6,500   6,500 
      
      

รวม 8,000 10,500   25,000 
       

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    งานบริหารวิชาการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
        ผูรั้บผิดชอบ        1.  นางสุภาพร       พลพุทธา   ประธาน 
                             2.  นางดวงเดือน     บุญใส   กรรมการ 
   3. นางชลากร         ณัฏฐปัญญามาศ  กรรมการ 
      4. นางมริดา           สุขะหา   กรรมการ 
   5. นางกัญญา          มายูร   กรรมการ 
   6. นายฉกาจ           เล้ียงพรม   กรรมการ 
   7. นางสาวกาญจนา   อรรถประจง   กรรมการ 
   8. นางสาวโรจนีกานต์ ทุมวัตร์   กรรมการ 
   9. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา   กรรมการและเลขานุการ 
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9. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. นักเร ียนสามารถต ัดสินใจในการ

ดำเนินชีวิตของนักเรียนได้ร้อยละ  70 
2. นักเรียนได้แสดงความกตัญญู   

ความรัก  ความเคารพต่อคณะครูสถานศึกษา
ท่ีเล่าเรียน 

3. คณะครู กับนักเรียน มีสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างกัน 

การสอบถาม  และการ
สังเกต 

แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 

10. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 
1) นักเรียนช้ัน ม.3 และ ม.6 ได้รับประกาศนียบัตร 
2) นักเรียนได้รับฟงัโอวาท  แนวคิด คติ และคำแนะนำจากคณะครู เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 

                ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป หรือสามารถตัดสินใจในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง 
3) นักเรียนได้แสดงความกตัญญู  ความรัก  ความเคารพต่อคณะครู  สถานศึกษาท่ีเล่าเรียน 

 
                                                              ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
                       ( นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา ) 
             ครู 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน......25,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
               ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                       (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
  



104 
 

ชื่อโครงการ   ส่งเสริมการสร้างส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ใหม่   
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  พฤษภาคม 2563 – มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล  

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็น
สำคัญ ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาอย่างเต็ม ศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ทั้ง 3 
ด้านอย่างเต็มศักยภาพนั้นจำเป็นต้อง มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและลักษณะเนื้อหา
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ด้วย เนื่องจากสื่อ/ นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ในเวลา อันรวดเร็ว โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้เล็งเห็นความสำคัญของการ
ใช้ส่ือ/นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน จึงมีการส่งเสริมให้ครูผลิตและพัฒนาส่ือการสอน โดยมี
การจัดงบประมาณสนับสนุนครู เพื่อให้ครูสามารถผลิต สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค ์(พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/หลักการและเหตุผล) 
 เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
  1. ครูร้อยละ 60 ขอรับงบประมาณเพื่อจัดทำหรือพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน 
3.2 เชิงคุณภาพ  
  1. ครูใช้ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1 
ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
ขออนุมัติโครงการ 

พ.ค.2563 นางสาวมะลิวรรณ ระหภา 

2 
จัดหาทรัพยากรในการ
ดำเนินงาน 

พ.ค.2563 นางสาวมะลิวรรณ ระหภา 

3 ดำเนินกิจกรรมในโครงการ พ.ค.2563 นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 

 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการสร้าง
สื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
Plan วางแผน 
1.ประชุมวางแผนการ
ดำเนินงานในกลุ่มสาระฯ 
2.เขียนโครงการ 
3.เสนอเพื่อรับการอนุมัติ 
DO ปฎิบัติ 
4.ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 
5.ประกวดส่ือและนวัติกรรม 
6.สร้างคลังข้อสอบและส่ือ
นวัตกรรมและสังคมแห่งการ
แบ่งปัน 
 
Check ประเมินผล 
5.ติดตามผลการดำเนินงาน 
6.ประเมินผล 
7.สรุปผลการนิเทศแบบมีส่วน
ร่วม 
ACT ปรับปรุง แก้ไข 
8. สรุปปัญหา หาแนวทางแก้ไข 

 
 

พ.ค.2563 
 

พ.ค.2563- 
มิ.ย.63 

 
พ.ค.2563-
ก.พ..2563 

 

พ.ค.2563-
ก.พ..2563 

 
พ.ค.2563-
ก.พ..2563 

 
พ.ค.2563-
ก.พ..2563 

 
 

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
 
 
 
 
 

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
 
 
 
 

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
 
 

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
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4. 
 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ดำเนินงาน 

พ.ค.2563-
ก.พ..2563 

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
 

5. ประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

พ.ค.2563-
ก.พ..2563 

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 พฤษภาคม 63 – มีนาคม 2564 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
 

8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  13,000 บาท 
 รวม     13,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการสร้างสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
1.อุปกรณ์พัฒนาส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา 
2.ประกวดส่ือและนวัตกรรม 

13,000 

 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1. ครูสร้างและพัฒนา 
นวัตกรรมการเรียนรู้  
2. ครูจัดท ารายงาน
การใช้ส่ือ การสอน  
3. ครูใช้ส่ือการสอนใน
การจัด กิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการ 
เรียนการสอนท่ีเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
1. การมีกระบวนการ 
เรียนการสอน ท่ีสร้าง 
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคน 
มีส่วนร่วมอยู่ในระดับดี 
เย่ียม 

1. ประเมินการสร้าง 
นวัตกรรม  
2. ประเมินจาก 
รายงานการใช้ส่ือการ 
สอน  
3.รายงานสรุปการ 
ดำเนินกิจกรรมจาก ครู
ท่ีปรกึษา 

1. แบบประเมินการ 
สร้างนวัตกรรม  
2. แบบประเมิน 
รายงานการใช้ส่ือการ 
สอน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ครูสร้างและพัฒนาส่ือ/นวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ใน      
ศตวรรษท่ี 21  
 2. ครูใช้ส่ือการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

                      ( นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา ) 
             ครู    
 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน......13,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 

 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
               ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 

      ลงช่ือ...........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                       (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 

      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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งาน/โครงการ  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2563 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย  สนองกลยุทธ์ สพฐ.  
   กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ 
   ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม 
   จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วย 
   การปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  พัฒนาคุณภาพ  
   กระบวนการเรียนรู้ และ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ 22 มิถุนายน 2563  – 30 มีนาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 วิชาลูกเสือและเนตรนารีเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพของ
ตนเองมุ ่งให้มีระเบียบวินัยรู ้หน้าที่มีความรับผิดชอบและการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมและ
ประเทศชาติให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อช่วยพัฒนาความเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์
นักเรียนทุกคนต้องเรียนเพื่อพัฒนาด้านร่างกายสติปัญญาและทักษะในด้าน ต่าง ๆ โดยทางโรงเรียนต้องจัด
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีในปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองหิ้ง
พิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพื่อต้องการให้นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความอดทนและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมในวิชาพิเศษ 
 2.4 เพื่อฝึกความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก 
 2.5 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาการทางร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน  คนได้เข้าค่ายพักแรมทุกคน 
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3.2  เชิงคุณภาพ 
  - นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
  - นักเรียนทุกคนมีทักษะในการแก้ปัญหาและได้พัฒนาด้านทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดี 

4. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้น
เตรียมการ 

1.กำหนดเป้าหมาย มาตรการ
และแนวทางการดำเนินงาน 
2. ประชุมครูกลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
3. แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบ 
4. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

มิ.ย. 63 – ก.ค. 63  กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

2. ขั้น
ดำเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ดำเนินงานตามกิจกรรมใน
โครงการท่ีขออนุมัติ 

ธ.ค. 64 – มี.ค. 64 10,000 บาท กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

3. ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล 

1. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
2. สรุปผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 64 – เม.ษ. 64  กลุ่มงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  

5.  ระยะเวลาดำเนินการ 
 มิถุนายน 2563 – เมษายน 2564 

6.  สถานที่ดำเนินการ  
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

8.  งบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1.  กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2563 

- - - - - 
กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
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2.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมลูกเสือ 
 

- - 5,000 5,000 10,000 
กลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

รวม - - 5,000 5,000 10,000  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 นักเรียนช้ันม.1 – ม.3 ทุกคนสอบผ่านวิชาลูกเสือและวิชาพิเศษ 
 9.2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในวิชาชาวค่ายและพัฒนาตนเองทุกด้าน 
 9.3  นักเรียนมีระเบียบวินัยก่อให้เกิดความรักชาติและเป็นพลเมืองดี 
 9.4  นักเรียนทุกคนรู้รักสามัคคีได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

       ลงช่ือ ................................................. ผู้เสนอโครงการ 
                (นายฉกาจ  เล้ียงพรม) 
                    ตำแหน่งครู 

ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 10,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
ความคดิเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 



111 
 

โครงการ  ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
   2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2563  
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายฉกาจ  เล้ียงพรม 
       
1. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดให้มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย 
มุ่งเน้น การจัดการศึกษาทั้งด้านความรู้ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และความ  
รับผิดชอบต่อ สังคมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตาม  
ธรรมชาติและเต็มตาม ศักยภาพซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันสถานศึกษาต้องการให้มี 
คุณภาพ และสามารถพัฒนา ผู้เรียนเพื่อยกระดับ คุณ ภาพ สถานศึกษาสู่มาตรฐาน ซึ่งก่อให้เกิดการพฒันา 
คุณ ลักษณะของ ผู ้เร ียน คือ เก่ง ดี มีสุข ได้นั ้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดการศึกษาเพื่อตอบสนอง  
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติครูผู้สอนได้น าทักษะกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรม และประสบการณ์ต่าง ๆ 
จัดให้ผู้เรียนอย่างเต็ม ความสามารถ และโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุก 
ระดับ ทุกหน่วยงานที่จัด แข่งขัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้อย่างมี 
คุณภาพ เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติดียิ่งขึ้น 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในทุกด้านตามศักยภาพ 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  

3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ท้ังด้านทฤษฎีและปฏิบัติทางวิชาการในทุก
กลุ่มสาระ การเรียนรู้ตามท่ีตนถนัด  
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3.1.2 ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษร้อยละ90 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้าน 
วิชาการและ แข่งขันทักษะทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 
3.2 ด้านคุณภาพ  
      3.2.1 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการตามความถนัดและเต็มศักยภาพ 

3.2.2 ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

4. สถานที่ดำเนินงาน 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 2563  

 

6. วิธีดำเนินงาน 
ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ 1. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มสาระศิลปะ 
2.กำหนดเป้าหมาย มาตรการและแนว
ทางการดำเนินงาน 
3. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

มิ.ย. 63 – ก.ค. 63 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

2. ขั้น
ดำเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการท่ี
ขออนุมัติ 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

3. ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล 

1. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
2. สรุปผลการดำเนินงาน 

มี.ค.-เม.ษ. 2564 กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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8. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ 30,000 บาท    รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1.ส่งเสริม
พัฒนาการ
เรียนรู้ด้าน 
วิชาการและ 
แข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

5,000 15,000 5,000 5,000 30,000 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

รวม 5,000 15,000 5,000 5,000 30,000  
 หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ 
 

9.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบงชี้ วิธีประเมินผล เคร่ืองมือประเมิน 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สำรวจ แบบสำรวจ 
 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ผู้เรียนนำความรู้และทักษะกระบวนการเรียนรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
11.2 ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ โอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  
   
       ลงช่ือ ................................................. ผู้เเสนอโครงการ 

     (นายฉกาจ  เล้ียงพรม) 
                     ตำแหน่งครู 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 30,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคดิเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 
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โครงการ งานส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ  
 ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน ข้อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้ 
 อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
 ท่ีเกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม 2563  ถึง  เมษายน 2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางกัญญา  มายูร, นางมริดา  สุขะหา  และนายฉกาจ  เล้ียงพรม 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  
ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามมาตรฐานการศึกษาครูผู้สอนจึงต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถรู้จักนำวิธีการสอนและเทคนิคการสอนมา
จัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียนรวมท้ังจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือการเรียนรู้และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการเรียนรู้ดังนั้นครูต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพจริงและครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนำกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    
2.2  เพื่อพัฒนาครูในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   
2.3  เพื่อพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2.4  เพื่อพัฒนาครูในการนำการวิจัยช้ันเรียนมาพฒันากระบวนการเรียนรู้   

 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ (Output) 
 3.1.1. ครูทุกกลุ่มสาระมีความรู้ความสามารถและความถนัดในรายวิชาท่ีสอนร้อยละ 80  
 3.1.2. ครูมีความรู้ความสามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้ร้อยละ 80  
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 3.1.3. ครูมีความรู้ความสามารถในการนาวิธีการสอนและเทคนิควิธีการเพื่อประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 80  
 3.1.4. ครูมีความรู้ความสามารถในการนาปัญหาและอุปสรรคจากการเรียนการสอนมาแก้ไขโดย
ใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นร้อยละ 80 
 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
 3.1.1. ครูมีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.2. ครูสามารถจัดทางานวิจัยในช้ันเรียนและพัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2.3. ครูสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

4.  สถานที่ดำเนินการ 
  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  16 พฤษภาคม 2563  ถึง  31 มีนาคม 2564  
 
6.  ข้ันตอนและวิธีดำเนนิการ  
 

ขั้นตอน  กิจกรรม  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นวางแผน (P) 1.1 ประชุมคณะกรรมการ 

1.2 วางแผนการดำเนินงาน
ประชุม 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบโครงการ 
1.4 จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 

กรกฎาคม 2563 
 

รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ 
นางกัญญา  มายูร 
คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

2.ขั้นดำเนินการ (D)  2.1 จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน
เรื่องระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มฯ
ส่งผลงานวิจัย 1 เรื่องต่อภาคเรียน 

สิงหาคม 2563 
 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการคณะกรรมการ 
 

3.ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 
 

1 – 20 สิงหาคม 
2564 

 

คณะกรรมการ
ประเมินผลตามคาส่ัง 
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4.ขั้นปรับปรุง/ 
แก้ไข (A)  
 

4.1 หัวหน้าโครงการประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.2 รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 
 

21 -31 สิงหาคม 
2564 

 

รองผู้อานวยการฝ่าย
วิชาการ 
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
7.  งบประมาณ 2,000 บาท 
             เงินงบประมาณ  2,000  บาท   รายละเอียดดังนี ้
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

2.1 จัดอบรมบุคลากรในโรงเรียน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนสู่การ
วิจัยในช้ันเรียน 

1,000    1,000 

งานวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
2.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มฯ
ส่งผลงานวิจัยแบบเพื่อพัฒนา  
1 เรื่อง ต่อภาคเรียน 

1,000    1,000 

รวม 2,000    2,000 
 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

9.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

10.  การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่า ร้อยละ 80 
ครูมีวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยคนละ  
1  เรื่อง ร้อยละ 80 

การสอบถาม การสังเกต  
การประเมินความพึง
พอใจ  
การนิเทศติดตาม  
การทดสอบ 

แบบสอบถาม แบบประเมิน  
แบบนิเทศติดตาม  
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11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ครูมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 
 11.2 ครูสามารถจัดทางานวิจัยในช้ันเรียนและพัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางกัญญา  มายูร) 

                ครูชำนาญการพิเศษ 
 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 2,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคดิเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ   โครงการพัฒนางานวิชาการและสารสนเทศ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่  4 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ให้มี 
 คุณภาพยุคท่ี 21   
ตัวชี้วัดที่ 4.2  ด้านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม  
 (Active Learning) และใช้กระบวนการคิด 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ           โรงเรียนหนองหิง้พิทยา  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางมริดา  สุขะหา  
 2. คณะครูฝ่ายวิชาการ 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่            ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ          ปีการศึกษา 2563 
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดระบบสารสนเทศมีความสำคัญต่อการบริหารและการดำเนินงานของสถานศึกษาโดย
เฉพาะงานด้านวิชาการซึ่งจัดเป็นหัวใจของงานด้านการศึกษาจึงมีความจำเป็นต้องรวบรวม จัดระบบ และใช้
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจให้มากที่สุดซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองหิ้ง
พิทยาได้จัดเก็บใน แต่ยังขาดการจัดเก็บเป็นระบบซึ่งยากแก่การสืบค้น ข้อมูลต่าง ๆ ทำให้การประสานงาน
และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านวิชาการ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการมีความล่าช้า  และงาน
วิชาการเป็นงานที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนและผู้ปกครองให้มีความรู้ความสามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ จึงต้องมีการประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน งานกิจกรรม งาน
ห้องสมุด       งานประกันคุณภาพ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อันส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากท่ีกล่าวข้างต้น กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนางาน
วิชาการเพื่อให้การดำเนินงานตามภาระงานต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อพัฒนางานวิชาการ งานสารสนเทศงานทะเบียน  มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 
 3) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ  
 4) เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ กลุ่มบริหารงานวิชาการมีความพร้อมให้บริการ ด้านเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ี
จำเป็นในการจัดการเรียนการสอน อย่างครบถ้วน 100 % 
 3.2 เชิงคุณภาพ กลุ่มบริหารงานวิชาการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลต่อการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ 
 

4. วิธีการดำเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมในฝ่าย   

                บริหารงานวิชาการ 
ตลอดปี 

ปีการศึกษา 2563 
ครูฝ่ายวิชาการ 

2 กิจกรรมท่ี 2 จัดทำระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล ตลอดปี 
ปีการศึกษา 2563 

ครูฝ่ายวิชาการ 

3 กิจกรรมท่ี 3 จัดทำผังงานต่าง ๆ ในงานวิชาการ              ตลอดปี 
ปีการศึกษา 2563 

ครูฝ่ายวิชาการ 

4 กิจกรรมท่ี 4 จัดซื้อวัสดุส่ิงพิมพ์ หมึก printงานในฝ่าย  
                วิชาการ 

ตลอดปี 
ปีการศึกษา 2563 

ครูฝ่ายวิชาการ 

5 กิจกรรมท่ี 5 งานอื่น ๆ  ตลอดปี 
ปีการศึกษา 2563 

ครูฝ่ายวิชาการ 

 

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน 
 - ตลอดปีการศึกษา 2563  
 - โรงเรียนหนองหิง้พิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 

6. งบประมาณ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 50,120 บาท รายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กระดาษโฟโต้  จำนวน  5  รีม 
กระดาษปกสี  120 แกรม จำนวน 5 รีม 
กระดาษแข็งสีขาวขนาด A4 150 แกรม  
                                           จำนวน 5 รีม 
ตู้เอกสารเหล็กบานเปิดกระจกใส  3  ฟุต  2 หลัง 
ปริ้นเตอร์  EPSON  1 เครื่อง 

700 
500 

 
600 

7,000 
4,000 

  700 
500 

 
600 

7,000 
4,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

คอมพิวเตอร์  PC  1 ชุด 
แฟ้มโชว์เอกสารตราช้าง No.2101A4 จำนวน 2 โหล 
ใส้แฟ้ม  จำนวน 2 โหล 

9,620 
2,100 
480 

  9,620 
2,100 
480 

รวมทั้งส้ิน 25,000   25,000 
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 

7. ผู้รับผิดชอบ นางมริดา  สุขะหา และคณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน 
 

8. ผู้เกี่ยวข้อง   ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) งานวิชาการ มีการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) งานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 
 3) มีการสนับสนุนการเรียนการสอนและร่วมมือกับกลุ่มงานต่างๆ  
 4) การดำเนินงานร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางมริดา  สุขะหา) 

                     ครูชำนาญการพิเศษ 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 25,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 
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ชื่อโครงการ   โครงการ 5 นาที หน้าเสาธงสร้างนิสัย วินัยสร้างชาติ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ครูท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด    
     การศึกษา 
มาตรฐานที่  4   การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  

และผู้เรียน ให้มี 
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหาในหลายๆด้าน อาทิเช่นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาด้าน
การเมือง ปัญหาด้านสังคม และท่ีสำคัญท่ีสุดคือปัญหาด้านการศึกษา ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของการเกิดปัญหาต่างๆ
เหล่านั้น คือการจัดการศึกษาท่ีล้มเหลว สถาบันการศึกษาไม่สามารถทำให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้ในส่ิงท่ีถูกต้อง
ได้ ทำใหเ้ด็กและเยาวชนไทยจำนวนมากขาดจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมและความดี ไม่รู้จักบทบาทและหน้าท่ี
ของตนเอง ขาดความมีระเบียบวินัย ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม สังเกตได้จากการทำกิจกรรมหน้า
เสาธงของนักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา นักเรียนไม่ให้ความสำคัญในการทำกิจกรรมหน้าเสาธง แสดงออกถึง
ความไม่ความไม่เคารพต่อสถาบันหลักของชาติ ไม่รู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง ขาดความมีระเบียบวินัยเป็น
อย่างมาก ซึ่งหลายฝ่ายอาจมองว่าเป็นปัญหาเล็กน้อย แต่นี่น่าจะเป็นสาเหตุท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของหลายปัญหาท่ี
กำลังเกิดขึ้นในประเทศท่ีใครหลายๆคนมองข้ามอย่างแท้จริง  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไปด้วย 
     นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 4 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จึงได้จัดทำโครงงาน กิจกรรมหน้าเสา
ธงสร้างนิสัย วินัยสร้างชาติขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา มุ่งให้
ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมที่เน้นการแสดงออกถึงการจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การรู้จักบทบาท
และหน้าที่ของนักเรียน ความมีระเบียบวินัยของนักเรียนให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ 
และยังเน้นภารกิจใน 3 ด้าน (3D) ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย  (Democracy)คือ มีความตระหนัก เห็น
ความสำคัญ  ศรัทธา และเชื่อมั ่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมทั้งรังเกียจทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)คือ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม  รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต 
ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติด (Drug – free) คือ รู้จักหลีกเล่ียงห่างไกลยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมหน้า
เสาในตอนเช้า ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีมีความสำคัญ เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนทุกคนต้องทำร่วมกัน เป็นกลไกท่ีสำคัญ
ในการดำเนินโครงงาน 
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2. วัตถุประสงค ์(พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/หลักการและเหตุผล) 
1.เพื่อให้นักเรียน พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ัง

ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรม   มีระเบียบวินัยปลูกฝัง
และสร้างจิตสำนึกท่ีดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
      2.เพื่อเป็นการฝึกนิสัยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8ประการอย่าง
ถูกต้อง 
      3.เพื ่อให้นักเร ียน สามารถนำความรู ้จากการทำกิจกรรมหน้าเ สาธงไปปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
       4.เพื่อนักเรียน สามารถการกระทำตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สามารถจัดการตัวเองได้และอยู่ร่วมกับ
คนอื่นได้อย่างมีความสุข 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ  

  1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เป็นอย่างดี 

       3.2 เชิงคุณภาพ 

 1. ร้อยละ 95 นักเรียนสามารถนำเสนอและจัดกิจกรรมหน้าเสาธง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
4. กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 

กรกฎาคม - 
8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

2.ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
นำเสนอหน้าเสาธง 
วันละอย่างน้อย 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 
นักเรียน 

ท่ีได้รับมอบหมาย 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
1. ทำบันทึกการนำเสนอหน้าเสา

ธง 
  

นักเรียน 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.
ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  - 
ครู 

ท่ีได้รับมอบหมาย 

 รวมทั้งสิ้น  1,000  
 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กรกฎาคม 2563 – เมษายน  2564 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  1,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ .......................... บาท 

รวม    1,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1.ประชุม   -    
2.นำเสนอ
หน้าเสาธง 
วันละอย่าง
น้อย 1 กลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้

 

 1,000   นักเรียน 

3.จัดทำ
รายงานการ 

 
 -    

รวม   1,000    
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9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ  
ร ้อยละ 95 น ัก เร ียนสามารถ
นำเสนอและจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

แบบประเมินการนำเสนอ แบบประเมิน แบบนิเทศ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด) 
1.นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังด้าน

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรมและจริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝังและ
สร้างจิตสำนึกท่ีดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
      2.ฝึกนิสัยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการอย่างถูกต้อง 
      3.นักเรียน สามารถนำความรู้จากการทำกิจกรรมหน้าเสาธงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
       4.เพื่อนักเรียน สามารถการกระทำตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สามารถจัดการตัวเองได้และอยู่ร่วมกับ
คนอื่นได้อย่างมีความสุข 
 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                            (นางสาวโรจนีกานต์  ทุมวัตร์) 
                                               ครู  
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 1,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคดิเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                   ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 
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ชื่อโครงการ นิเทศการสอน ประจำปี 2563 
ลักษณะโครงการ        ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางสาวโรจนีกานต์  ทุมวัตร์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
 คุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์ที ่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในการเข้าถึง
 บริการทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
 คุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์ที ่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในการเข้าถึง
 บริการทางการศึกษา 
 
1.หลักการและเหตุผล 

  การศึกษามีการเคลื่อนไหวเปลี ่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์  ไมว่าจะเป็นวิธีการสอน หลักสูตร 

เทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากร ซึ่งส่ิงเหล่านี้ย่อมมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภารกิจสำคัญ

ของการดำเนินงาน   ในโรงเรียน คือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการ

ศึกษาเพื่อให้ผู ้เร ียนบรรลุผลสำเร็จตามจุดหมายของหลักสูตรดังกล่าวอย่างมีคุณภาพ และเป็ นไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 นั้น จะต้องอาศัยกระบวนการ 3 อย่าง คือ กระบวนการบริหาร 

กระบวนการนิเทศ และกระบวนการเรียนการสอน ท้ัง 3 อย่างนี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การพัฒนาผู้เรียนให้มี

สมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรม   ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับ

ผู้อื่นไดอย่างมีความสุขหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ จัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขได้นั้น

กระบวนการนิเทศเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาโรงเรียนให้

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งของการนิเทศ  ที่มี

ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียน 2 ประการ คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนและให้

ความช่วยเหลือแกครู ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิสูงขึ้น 

ปัจจุบันโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยังไม่สามารถพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาได้ทุก

ด้าน ซึ่งโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์พบว่าผู้เรียนยังต้องได้รับการพัฒนา ด้านความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน

ของหลักสูตร ส่งผลให้คุณภาพของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจทั้งด้านการ

จัดการเรียนการสอน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการ
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การนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม

จุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ให้

มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนิเทศ

ภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ นำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนได้ 
  2.2 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให้สูงขึ้น 
  2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ 
3.เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  
   1 มีการประชุมก่อนเปิดและปิดเรียนภาคเรียนทุกภาคเรียน 
    2 สังเกตการสอน ทุกช้ันอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง /คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ                   
   1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป 
  2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกช้ันเรียนระดับสถานศึกษามีระดับผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป มี
ค่าเฉล่ียร้อยละ 75 ขึ้นไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก 
4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. .วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

มิถุนายน 2563  นางสุภาพร พลพุทธา 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมคณะกรรมการ
นิเทศภายในโรงเรียน เพื่อศึกษา
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการ จัดทำโครงการและ
กำหนดกิจกรรมการนิเทศ และ
กำหนดแผนการนิเทศ 

 
กรกฎาคม 2563 

 
 
 
 

กรกฎาคม 2563 

3,000 

 
คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 
นางสาวโรจนีกานต์  
ทุมวัตร์ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

กิจกรรมท่ี 2 สร้างเครื่องมือการ
นิเทศ ได้แก่ แบบบันทึกต่างๆ และ
ปฏิทินการปฏิบัติงานนิเทศภายใน 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศตามปฏิทิน
ปฏิบัติการนิเทศภายใน  

 
ตลอดปี

การศึกษา 

3. ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สรุปผลการดำเนินการนิเทศ
ภายใน 

ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

 
คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. นำข้อเสนอแนะจากการนิเทศไป
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ เมษายน  2563  

คณะกรรมการนิเทศ
ภายใน 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 2563   

 

6. สถานที่ดำเนินงาน 
- โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

 

7. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 นางสาวโรจนีกานต์  ทุมวัตร์ 
 

8. งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ  3,000  บาท    รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

สร้าง
เครื่องมือการ
นิเทศ 

  3,000  3,000 นางสาวโรจนีกานต์  ทุมวัตร์ 

รวม   3,000  3,000  
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9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของครูท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับ
วิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนำไปใช้
ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ท่ีมีต่อการดำเนิน
โครงการนิเทศภายใน 

1. สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม  
2. ประเมินความพึง
พอใจ 

1. สมุดนิเทศ 
2. แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ครูได้นำปัญหา อุปสรรค ไปปรับปรุงแก้ไข 
10.2  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน 

 10.3 ครูทุกคนมีความพึงพอใจในการนิเทศการสอน 
 
 
      ลงช่ือ ................................................. ผู้เสนอโครงการ 

       (นางสาวโรจนีกานต์  ทุมวัตร์) 
              ตำแหน่งครู 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 

(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 3,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                   ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 
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โครงการ   พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภาและคณะกรรมการหลักสูตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ ่งได้มีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัด กลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา (ในส่วนสาระภูมิศาสตร์) เมื่อเดือนสิงหาคม 2560เพื่อให้เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการนำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีกำหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต 
21 มีความตระหนักในการสร้างความรู ้ความเข้าใจการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตอ้ง
ปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัด นอกจากนั้นยังต้องปรับกรอบหลักสูตรเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และปรับให้เข้ากับต่อบริบทของไทยแลนด์ 4.0 สภาพปัจจุบันของท้องถิ่นและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้สถานศึกษานำไปปรับหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักสูตรรายว หลักสูตร

ท้องถิ่นและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางคล้องกับท้องถิ่นสอด และ ตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
 

3.เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษาและความ

ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ันของการศึกษาข้ันพื้นฐารน ร้อยละ 
100 

3.1.2 สถานศึกษามีระเบียบการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการศึกษา
และ ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน ของการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ร้อยละ100 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1. ครูผู ้สอนในกลุ ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ศาสนาและ  

วัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ปรับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

3.2.2. สถานศึกษามีการปรับหลักสูตรได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และกรอบหลักสูตรเพิ่มเติมของสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต21  

 

4.กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชุมสร้างความเข้าใจการปรับหลักสูตร

แกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

26 มกราคม 2563 คณะกรรมการหลักสูตร 

2 การเตรียมความพร้อมครูผู้สอน ในการปรับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 
2560) 

10 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการหลักสูตร 

3 การประชุมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  
 

8 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการหลักสูตร 

4 สรุปและรายงานผล 10 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการหลักสูตร 
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5. กิจกรรม/ระยะเวลา     
พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา 
8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  3,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     -  บาท 

รวม     3,000   บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. กำหนด
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา 

      

2. จัดทำ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
ประจำปีและ
ดำเนินการ
ตามแผนฯ 

  

1,000 

   

3.จัดทำ
ระบบข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

  

1,000 

   

4 ติดตาม 
ตรวจสอบ

  
1,000 
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และประเมิน
คุณภาพ
ภายในตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ของ
สถานศึกษา 

รวม   3,000    
 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
 1. จำนวนผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความ เข้าใจในการปรับหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  
 

แบบสอบถาม 
แบบวิพากษ์หลักสูตร 

สอบถามความรู้ความเข้าใจ 
ผู้บริหารและครูผู้สอน วิพากษ์
กรอบหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ  
1. สถานศึกษามีการปรับหลักสูตร
ได้ สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
 2. ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสังคม ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จัดการ เรียนการสอน
ได้ตรงตามมาตรฐานและ ตัวช้ีวัดท่ี
ปรับตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

แบบประเมินหลักสูตร 
 แบบประเมินการ จัดการ
เรียนรู ้

การนิเทศติดตาม การนิเทศ
ภายใน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด) 
 8.1 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

8.2 นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร 
8.3 นักเรียนเป็นเด็กเก่ง ดี มีสุขและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

  
ลงช่ือ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

                       ( นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา ) 
             ครู 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน......3,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 

 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
               ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 

      ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                       (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 

      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนางานห้องสมุด 
ลักษณะโครงการ             ใหม ่            ต่อเนื่อง 
สนองกับยุทธศาสตร์ สพฐ ข้อที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 ในการจัดการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนข้อที่  4 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
  ให้มี คุณภาพยุคท่ี 21   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานสนองนโยบายและจุดเน้น กลุ่มงานวิชาการ  
ระยะเวลาดำเนินการ          ตลอดปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางกัญญา  มายูร  
 2. คณะครูฝ่ายวิชาการ 
**************************************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นเรื ่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ ง ซึ ่งเป็นเรื ่องที ่มี

ความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

หมวด 4 มาตรา 45 ว่าด้วยการดำเนิน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาจึงได้จัดทำโครงการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมให้ 

ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาเป็นบุคคลท่ีมีนิสัยรักการอ่านรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

สามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนให้ถูกต้องตามหลักการและรู้เท่าทันต่อโลกปัจจุบั น ดังนั้น จึงมี

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและสัปดาห์ห้องสมุด สนับสนุนส่งเสริมการเรียน การสอน สามารถนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ โดยมีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลอย่างทันสมัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของ

รัฐบาลท่ีว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องตลอดเวลาจึงเป็นส่ิงจำเป็นยิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
 2.2  ส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดโดยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน อ่าน ดู ฟัง จากทรัพยากร
สารสนเทศ และส่ือท่ีหลากหลาย 
 2.3  เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งสืบค้น ศึกษาหาความรู้ของครู นักเรียน บุคลากร และชุมชน 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างพอเพียงต่อผู้ใช้บริการ 
 2.4  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อใช้ในการสืบค้น 
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3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ร้อยละ 80 
   3.1.2 นักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ร้อยละ 80 
   3.1.3 ห้องสมุดโรงเรียนหนองหิง้พิทยาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญของโรงเรียน และให้บริการแก่
นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน 
 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 นักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ศึกษา 
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง 
 

4.  สถานที่ดำเนินการ   
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   
 ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

6. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน (P) - ประชุมช้ีแจงโครงการ 

- จัดทำโครงการและแต่งต้ัง
คณะทำงาน 
- เสนออนุมัติโครงการ 

ห้วงเดือน
กรกฎาคม 2563 

 

ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการ

ดำเนินการ 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก  การ
อ่าน  
2.2 จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
 

ห้วงเดือนสิงหาคม 
2563 
ถึง 

เดือนมีนาคม2564 

ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
 

เดือนกันยายน 
2563 

ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 

 

4. ขั้นปรับปรุง/   
แก้ไข (A)  

4.1 คณะกรรมการสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

เดือนมีนาคม2564 ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม 
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7.  งบประมาณ 
 งบประมาณจำนวน 4,000 บาท รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้     

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
-จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 

  2,000 
2,000 

 
 

 
 

รวมทั้งสิ้น 4,000 4,000   
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ  
เจ้าหน้าท่ีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนางานห้องสมุด 

 

9. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน โรงเรียนหนองหิ้งพทิยา 
 

10. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

10.1 นักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ร้อย
ละ 80 
10.2 นักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาเข้า
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  ร้อยละ 80 
 

การสอบถาม  
การสังเกต  
การประเมินความพึงพอใจ  
การนิเทศติดตาม  
 

แบบสอบถาม  
แบบประเมิน  
แบบนิเทศติดตาม  
สถิติการใช้ห้องสมุด  
บันทึกการอ่านของนักเรียน 

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  11.1 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้แบบยั่งยืน 
  11.2 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  11.3 บุคลากรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                     (นางกัญญา  มายูร) 
                             ครูชำนาญการพิเศษ 

 4.2 รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บริหาร 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 4,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ      โครงการห้องสมุด 3 ดี 
ลักษณะโครงการ           ใหม ่            ต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6   พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด 
 การศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์โรงเรียนข้อที่  3 การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน การบริหาร  
 และการจัดการเรียนการสอนด้วย ICT เพื่อผู้เรียนผลิตผลงาน นวัตกรรม  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 เขต 21 
ระยะเวลาดำเนินการ          ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นางกัญญา  มายูร  
 2. คณะครูฝ่ายวิชาการ 
.............................................................................................................................................................................. 

1. ความสำคัญและความเป็นมา 

  ห้องสมุดของสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  ครู 
ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้กำหนดแนวทางให้เป็น “ห้องสมุด 3 ดี” ที่เน้นการ
พัฒนาใน 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ หนังสือด ีบรรยากาศดี บรรณารักษ์ดี ท้ังนี้เนื่องจากห้องสมุดในโรงเรียน 
ซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง ทุกศาสตร์ และห้องสมุดยังเป็น
ปัจจัยสำคัญท่ีช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ห้องสมุดจึงเปรียบเสมือนโลกใบใหญ่แห่งการ
เรียนรู้ เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา สนองความต้องการของผู้ใช้ บรรณารักษ์เป็นมิตรกับผู้ใช้ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทันสมัย น่าสนใจใคร่เรียนรู้  สถานที่ และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้  มีหนังสือและส่ือ
หลากหลายประเภทอย่างเพียงพอ และตรงกับความต้องการ ดังนั้น  ห้องสมุดจึงไม่ใช่เพียงห้องเก็บรวบรวม
หนังสือและส่ือจำนวนมาก แล้วให้คนมานั่งอ่านหนังสืออยู่เงียบ ๆ อย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว แต่ห้องสมุดต้องมี
อะไรมากกว่านั้น เพราะห้องสมุดต้องตอบสนองความต้องการด้านการอ่าน และการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการท้ัง
นักเรียน ครู ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ปกครอง   และคนในชุมชนอีกด้วย ห้องสมุดนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ท่ี
สำคัญแล้ว ห้องสมุดยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากห้องสมุดต่างจากห้องเรียนตรงที่ห้องสมุด
สามารถเข้าใช้บริการได้ทุกเพศทุกวัย 

เพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพห้องสมุดในโรงเรียนให้เป็นห้องสมุดท่ีมีมาตรฐาน ส่งผลให้นักเรียน
รักการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และยังเป็นห้องสมุดท่ีเอื้อประโยชน์ต่อนักเรียน ครูในโรงเรียน 
และโรงเรียนใกล้เคียง รวมถึงคนในชุมชนอีกด้วย 
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2. วัตถุประสงค์  
 1.  เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาให้เป็นห้องสมุด 3 ดี 
          2.  เพื่อจัดให้มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการและ
เหมาะสมกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน  
 3.  เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดบรรยากาศในห้องสมุดท่ีเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ 
 4.  เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ หรือผู้ท่ีทำหน้าท่ีบรรณารักษ์ในโรงเรียน 
3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ 
   3.1.1 ห้องสมุดโรงเรียนหนองหิง้พิทยาได้รับการยกระดับคุณภาพ ร้อยละ 80 
 3.1.2 ห้องสมุดโรงเรียนหนองหิ้งพิทยามีหนังสือและส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
ต่อความและเหมาะสมกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน ร้อยละ 80 
   3.1.1 ครูบรรณารักษ์ หรือผู้ท่ีทำหน้าท่ีบรรณารักษ์ ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 80 
 
    3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ห้องสมุดหนังสือและส่ือการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและเพียงพอต่อความและเหมาะสมกับ
นักเรียน ครู ผู้บริหาร และคนในชุมชน 
   3.2.2 ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมและจัดบรรยากาศในห้องสมุดท่ีเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู ้
 

4.  สถานที่ดำเนินการ   
 ห้องสมุดโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ   
 ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

6. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ขัน้ตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นวางแผน (P) - ประชุมช้ีแจงโครงการ 

- จัดทำโครงการและแต่งต้ังคณะทำงาน 
- เสนออนุมัติโครงการ 

ห้วงเดือน
กรกฎาคม 

2563 
 

ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการ

ดำเนินการ 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน-ภายนอกห้องสมุด  
2.2 จัดหาหนังสือ และส่ือการเรียนรู้ 
2.3 จัดหา/จัดซื้อ คอมพิวเตอร์สืบค้นในห้องสมุด
และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง 

ห้วงเดือน
สิงหาคม 

ครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
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7.  งบประมาณ 
งบประมาณจำนวน 30,000 บาท รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้     

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ท่ีใช้ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน-ภายนอกห้องสมุด  
7.2 จัดหาหนังสือ และส่ือการเรียนรู้ 
7.3 จัดหา/จัดซื้อ คอมพิวเตอร์สืบค้นในห้องสมุดและ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง 
 

  
 

 5,000 
 

  
 

 
5,000 
20,000 

 
 

รวมทั้งสิ้น  5,000   25,000  
 
8. ผู้รับผิดชอบ  

เจ้าหน้าท่ีงานห้องสมุด 
 

9. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
คณะครูฝ่ายวิชาการโรงเรียน โรงเรียนหนองหิ้งพทิยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 3 จัดหา/จัดซื้อปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ถึงเดือน
มีนาคม
2564 

คณะกรรมการ
ดำเนินการ 
ฝ่ายพัสดุ 

3. ขั้นติดตามและ
ประเมินผล (C) 

3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ประเมินผลการ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

เดือน
มีนาคม
2564 

ครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
 

4. ขั้นปรับปรุง/   
แก้ไข (A)  
 

4.1 คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 
4.2 รายงานผลการประเมินต่อผู้บริหาร 

มีนาคม
2564 

ครู
ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 
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10. การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

10.1 ห้องสมุดมีหนังสือส่ือดี  ร้อยละ 80 
10.2 ห้องสมุดมีภูมิทัศน์สวยงาม มีเครื่อง
สืบค้น มีเครื่องพิมพ์ มีอินเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงและเพียงพอสำหรับบริการนักเรียนร้อย
ละ 80 

การสอบถาม  
การสังเกต  
การประเมินความพึงพอใจ  
การนิเทศติดตาม  

แบบสอบถาม  
แบบประเมิน  
แบบนิเทศติดตาม   

 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ห้องสมุดโรงเรียนหนองหิ้งพิทยามีความพร้อมท้ังด้านหนังสือ ส่ือการเรียนรู้ ส่ือ ICT   
ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ครู ผู้บริหาร  ผู้ปกครองและชุมชน  
 2. ห้องสมุดโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยทั้งด้านอาคารสถานที่ และ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู ้
 3. ห้องสมุดโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้รับการยกระดับมาตรฐาน ได้รับการพัฒนาเป็นห้องสมุด
สมัยใหม่  
 4. ห้องสมุดโรงเรียนหนองหิ้งพิทยามีครูบรรณารักษ์ หรือผู้ที ่ทำหน้าที่บรรณารักษ์ที ่มีคุณภาพ 
สามารถบริหารจัดการห้องสมุดแนวใหม่ และมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
 5.  องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็นความสำคัญของห้องสมุดและการส่งเสริมการอ่านเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาโรงเรียน 

 
ลงช่ือ...................................................ผู้เสนอโครงการ 

                                                  (นางกัญญา  มายูร) 
                       ครูชำนาญการพิเศษ 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน..... 30,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 
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โครงการ   พัฒนางานวัดผลและการสร้างข้อสอบมาตรฐาน 
ลักษณะโครงการ     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่  2  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วย 
                                    การปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  พัฒนาคุณภาพ 
           กระบวนการเรียนรู้ และ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อที่  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน ข้อที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานทะเบียนและวัดผลประเมินผลทางการศึกษา  กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

ระยะเวลาดำเนินการ  มิถุนายน 2563  ถึง  เมษายน  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางดวงเดือน  บุญใส 
 
1. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนางานวัดผลและการจัดระบบงานวัดผล-ประเมินผลการเรียนของโรงเรียนมีความสำคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โดยการจัด
ขบวนการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้การวัดประเมินผลการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรจำเป็นอย่างยิ่งที ่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพ         
ของข้อสอบให้มีความเท่ียงตรงมีความเช่ือมั่นและมีอำนาจจำแนกผ่านการวิเคราะห์หาคุณภาพให้เป็นข้อสอบท่ี
มีคุณภาพมาตรฐานสามารถจัดเก็บและพัฒนานำมาใช้ได้อีกโดยการจัดเก็บไว้ในแผ่น CD  หรือจัดเกบ็ไว้ในคลัง
ข้อสอบของโรงเรียนและคลังข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลเพื่อให้ครูอาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้า

และใช้อ้างอิงให้สอดคล้องกับหลักการวัดผลประเมินผลและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรยีน
หนองหิ้งพิทยา  พุทธศักราช 2551  

2. เพื่อรวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์และประเมินผลข้อสอบของโรงเรียนให้เป็นข้อสอบมาตรฐานที่มี
คุณภาพโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันพร้อมท่ีจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
4. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนิเทศงานวิชาการเชิงปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ (Output) 

3.1.1  ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะในการสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดผลประเมินผลได้ถูกต้องตาม
หลักการวัดผลประเมินผลโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาศึกษาร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3.1.1  ครูผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อสอบในรายวิชาท่ีสอนได้ถูกต้องร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1  ครูผู้สอนทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญการวัดผลประเมินผล 
3.2.2  ครูผู้สอนได้พัฒนาการสร้างแบบทดสอบและหาคุณภาพของแบบทดสอบได้อย่างถูกต้อง

ตามหลักการ 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
  ห้องวัดผลประเมินผล  โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  22  มิถุนายน 2563  ถึง  9 เมษายน 2564 
 

6.  กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงาน 
 

 กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ขั้นวางแผน 

(P) 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 
2. ประชุมวางแผนแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 
3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
22 -30 มิถุนายน 

2563 
 

คณะกรรมการ
วิชาการ 
ครูดวงเดือน  บุญใส   
และคณะ 

2.ขั้นดำเนินการ 
(D) 

1. กำหนดปฏิทินแนวทางปฏิบัติงาน
ร่วมกันฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน 
2. จัดทำคลังข้อสอบ / วิเคราะห์ข้อสอบ 
3. ประกาศผลนักเรียนมีเวลาเรียนไม่ถึง
80%  
4. ตรวจสมุดปพ.5ต และสมุดปพ.5ป 
5.ประกาศผลสอบรายภาคและรายปี 
6. ดำเนินการสอบแก้ 0,ร,มส,มผและ
ติดตามนักเรียนท่ีปัญหาในการเรียน 
7. จัดซื้อวัสดุ–อุปกรณ์ท่ีใช้พัฒนา
ข้อสอบ 
8. จัดซื้อสมุดประเมินผลปพ5 ต/ปพ 5  

 
 
 
 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

คณะกรรมการวัดผล
และคณะงาน
ทะเบียน 
ครูดวงเดือน  บุญใส   
และคณะ 
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9. ปรับปรุงพัฒนาห้องวัดผล 
10. พัฒนาปรับปรุงงานสารสนเทศ 

3.ขั้นติดตาม
และประเมินผล 

(C) 

 
นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 

 7-12 พฤศจิกายน 
2563 และ 27 มีนาคม   
ถึง  5 เมษายน 2564 

กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
 

4.ขั้นปรับปรุง/
แก้ไข (A) 

 

สรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและรายงานผลต่อ
ฝ่ายบริหาร 

 
1-9 เมษายน 2564 

ครูดวงเดือน  บุญใส   
และคณะ 

 

7.  งบประมาณ 80,000 บาท 
             เงินงบประมาณ  80,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
3. จัดทำคลังข้อสอบวิเคราะห์

ข้อสอบ 
  

10,000  10,000 งานวัดผล 

4. ส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้พัฒนา
แบบทดสอบ 

  
40,000  40,000 งานวัดผล 

3.  ซื้อสมุดประเมินผล   25,000  25,000 งานวัดผล 
4.  ดำเนินการสอบแก้  0,  ร,  มส
,มผ 

  
2,000  2,000 งานวัดผล 

5.  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   3,000  3,000 งานวัดผล 
รวม   80,000    80,000   

หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ 
 

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 นางดวงเดือน  บุญใส  และคณะงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลทางการศึกษา 
 

9.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
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10.  การติดตามประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

4. ครูได้มีการพัฒนาการสร้าง
แบบทดสอบและหาคุณภาพข้อสอบได้
อย่างถูกต้องร้อยละ  70 

5. ครูมีผลงานด้านวิชาการท่ีมี
คุณภาพร้อยละ  70 

6. มีระบบการจัดเก็บเอกสาร-การ
ค้นหาข้อมูลเป็นระบบเข้าเกณฑ์มาตรฐาน 

7. นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการ
เรียนทันเวลาท่ีกำหนด 

การสอบถาม การสังเกต  
การประเมินความพึงพอใจ  
การนิเทศติดตาม  

การทดสอบ 

แบบสอบถาม  
แบบประเมิน  
แบบนิเทศติดตาม 

แบบสัมภาษณ์  

แบบทดสอบ 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 ครูมีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอน 
11.2 ครูสามารถจัดทางานวิจัยในช้ันเรียนและพัฒนากระบวนวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  

ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางดวงเดือน  บุญใส) 
                         ครู คศ. 3 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการกิจกรรม จำนวน..... 80,000.......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 

 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
             ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 

ความคดิเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 
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ชื่อโครงการ รับนักเรียน ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา  2563 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวโรจนีกานต์  ทุมวัตร์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ข้อที ่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเร ียนรู้
 อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   ข้อที ่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในการเข้าถึง
 บริการทางการศึกษา 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน ข้อที ่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเร ียนรู้
 อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   ข้อที ่ 4  สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในการเข้าถึง
 บริการทางการศึกษา  

 
        
1.หลักการและเหตุผล 

 ด้วยในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขตพื้นท่ี
บริการและนอกเขตพื้นท่ีบริการและนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดิม เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่โรงเรียนกำหนด จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ และ
เอกสารในการรับนักเรียนเข้าเรียนในปีการศึกษา 2563  รวมทั้งการเก็บประวัติข้อมูลนักเรียนให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน งานรับนักเรียนจึงเสนอโครงการ การรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา 2563  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับนักเรียน  

2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนในการรับนักเรียน 
  2.2 เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามแผนงานท่ีโรงเรียนกำหนดและเกิดความเรียบร้อย 
ในการรับสมัครนักเรียน 
  2.3 เพื่อให้การเก็บประวัตินักเรียนเป็นระเบียบ ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย 

  3.1 เชิงปริมาณ  
           1 รับนักเรียน ป.6 ท้ังในเขตพื้นท่ีบริการ และนอกเขตพื้นท่ีบริการเข้าศึกษาต่อ ม. 1 จำนวน 
120  คน  
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           2 รับนักเรียน ม.3 จากนักเรียน ม.3 เดิม และนักเรียนจากโรงเรียนอืน่เข้าศึกษาต่อ ม. 4  
จำนวน  80  คน 
  3.2 เชิงคุณภาพ                   

   1 นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาทุกคน  
       2 นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับการดูแลด้านประวัติข้อมูลอย่างถูกต้อง 

 

4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการออกแนะ
แนว 

30 มีนาคม 2563 
 
 

1- 5 มกราคม 
2563 

 นางมริดา  สุขะหา 
นางสาวกาญจนา  
อรรถประจง 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
กิจกรรม 1 รวมงานวันเด็กแห่งชาติ
โรงเรียนในเขต พื้นท่ีบริการ 
กิจกรรม 2 ประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียน ม.3 เดิม เข้าเรียนต่อ ม.4  
ปีการศึกษา  2563 
กิจกรรม 3 ออกประชาสัมพันธ์การ
สมัครเรียนตามโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการและ 
นอกเขตพื้นท่ี 
กิจกรรม 4 ทำป้ายประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 
กิจกรรม 5 รับสมัครนักเรียนเข้า
เรียน 

 
5 – 15 มกราคม

2563 
10-15 กุมภาพันธ์

2563 
 

15-20 กุมภาพันธ์ 
2563 

 
 

20-28 กุมภาพันธ์ 
2563 

มีนาคม 2563 

 นางมริดา  สุขะหา 
นางสาวกาญจนา  
อรรถประจง 
 
 
 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. บันทึกข้อมูลนักเรียนและเก็บ
ประวัติ 
2. รายงานจำนวนนักเรียน 
 

มีนาคม 2563  นางมริดา  สุขะหา 
นางสาวกาญจนา  
อรรถประจง 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ปรับปรุงพัฒนาการรับนักเรียน   นางมริดา  สุขะหา 
นางสาวกาญจนา  
อรรถประจง 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
- โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
- โรงเรียนในเขตบริการ 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางมริดา  สุขะหา 
นางสาวกาญจนา  อรรถประจง  

 

9. งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ  20,000  บาท    รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. รวมงานวัน
เด็กแห่งชาติ
โรงเรียนใน
เขต พื้นท่ี
บริการ 
 

  7,000  7,000 

นางมริดา  สุขะหา 
นางสาวกาญจนา  
อรรถประจง 

2.ประชาสัม- 
พันธ์การรับ
นักเรียน  
 

  1,000  1,000 

นางมริดา  สุขะหา 
นางสาวกาญจนา  
อรรถประจง 
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กิจกรรม 
 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

3.ออกประชา- 
สัมพันธ์การ
สมัครเรียน 
ตามโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ี
บริการและ 
นอกเขตพื้นท่ี 

 10,000   10,000 

นางมริดา  สุขะหา 
นางสาวกาญจนา  
อรรถประจง 

4.ทำป้าย
ประชาสัมพันธ์  1,000   1,000 

นางมริดา  สุขะหา 
นางสาวกาญจนา  
อรรถประจง 

5.รับสมัคร
นักเรียนเข้า
เรียน 

  1,000  1,000 
นางมริดา  สุขะหา 
นางสาวกาญจนา  
อรรถประจง 

รวม  11,000 9,000  20,000  
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

     1 ตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนช้ัน ป. 6 ในเขต
พื้นท่ีบริการท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
     2 จำนวนนักเรียนช้ัน ม.3  เดิมเข้าเรียนต่อ ม.4  ใน
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

1. สำรวจข้อมูล
จำนวนนักเรียน 
 

1. แบบสำรวจ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 ผู้ปกครองนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการและนอกเขตพื้นท่ีบริการส่งบุตร-หลานเข้ามาเรียนท่ี
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาตามจำนวนเป้าหมายท่ีกำหนด 
  10.2 นักเรียนเดิม ม. 3  สมัครเรียนต่อ ม.4   ตามจำนวนเป้าหมายท่ีกำหนด 
             

ลงช่ือ ................................................. ผู้เสนอโครงการ 
              (นางสาวกาญจนา  อรรถประจง) 
                 ตำแหน่งพนักงานราชการ 
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ความคิดเห็นฝ่ายแผนงาน 
 (  ) โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน.......20,000.............บาท 
 (  ) โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงาน 

    ท่ีเหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 
      ลงช่ือ.............................................ฝ่ายแผนงาน 
           (นางสาวปิยะนาถ  นามละคร) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
 (  ) ควรอนุมัติ 
 (  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.................................................................................................................. 
 
       

ลงช่ือ............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
               (นายพิทักษ์ พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

(  ) ควรอนุมัติ 
(  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.................................................................................................................. 

 
 
      ลงช่ือ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายเถลิง ศรีนนท์)  
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กลุ่มงานบริหารบุคคล 
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ชื่อโครงการ   ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ – พัฒนาบุคลากร 

ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล   โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีงบประมาณ 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ. ข้อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน ข้อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1. หลักการและเหตุผล  

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากร  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรทุก ๆ ด้าน อย่างต่อเนื ่องและสม่ำเสมอ                            
งานบุคลากรจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   และการที่บุคลากรใน
โรงเรียนจะปฏิบัติงานเต็มความสามารถและมีวิริยะ อุตสาหะ เสียสละได้นั้น ขวัญและกำลังใจเป็นส่ิงท่ีสำคัญท่ี
จะทำให้บุคลากรนั้น ๆ มีความกระตือรือร้น ต้องการท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคปัญหาใด ๆ  อัน
จะส่งผลดีต่อนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง 
 
2. วัตถุประสงค์  

2.1.  เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
2.2.  เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้  
      ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

          2.3.  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและ ศึกษาดูงานอย่าง
น้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 

2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง  
3. บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและขอเสนอผลงานวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
1 . คร ูและบ ุคลากรสามารถปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ ราชการได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพและ                                     

เกิดประสิทธิผล 
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2. ข้าราชการครูและบุคลากร มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 
1.วางแผน 

(Plan) 

 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

   
มีนาคม 
2563 

  
นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา 
นางสาวมาริษา              
ชมภูราษฎร์ 

 
2.ดำเนินการ 

(Do) 

 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  การพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

 
30,000 

 
 

 
นางสาวมาริษา 
ชมภูราษฎร์ 

 
 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร 
2.1 มีการจัดอบรม สัมมนาครูใน
โรงเรียน  (ค่าจ้างวิทยากร) 
2.2 มีการส่งเสริมการจัดอบรม 
สัมมนาครู(ค่าเบ้ียเล้ียง , ค่าท่ีพัก
,ไปราชการ) 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 
 
 

 
120,000 

 
 
 
 
 

 

 
นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา 
 
 
 
 

 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานบริหารงานบุคคล 
6.1   ประชุมและปรึกษาหารือ 
6.2   ดำเนินกิจกรรม 
6.3   สรุปผลการทำกิจกรรม 

 
ตลอดปี 

การศึกษา 
 

 
20,000 

 

 
นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา 

 

 กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมขับเคล่ือน
กระบวนการ PLC 

ตลอดปี 
การศึกษา 

 

1,500 นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา 
 

 กิจกรรมที่ 5  จ้างนักการภารโรง
รายเดือน 

ตลอดปี 
การศึกษา 

192,000 นางสาวพัชรี  กุมภิโร 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ประเมินโครงการ ประเมินความ
พึงพอใจ  รายงานผล 

ส้ิน
ปีงบประมาณ 

 เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
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4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง พัฒนา 

  เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 16  พฤษภาคม 2563  ถึง  31  มีนาคม 2564 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา 
8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  363,500 บาท    รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. การพัฒนา
บุคลากรและงานสาร
บรรณ 

  30,000  30,000 
 นางสาวมาริษา 

ชมภูราษฎร์ 

2. พัฒนาบุคลากร 
(อบรม ,ไปราชการ) 

20,000 100,000   120,000 
นางดวงรัตน์  
ป้อมไชยา 

3. กิจกรรมพัฒนา
ระบบงานบริหารงาน
บุคคล 

  
20,000 

 
 

20,000 
 

นางดวงรัตน์  
ป้อมไชยา 

4. กิจกรรม
ขับเคล่ือน
กระบวนการ PLC ใน
สถานศึกษา 

  1,500  1,500 

นางดวงรัตน์  
ป้อมไชยา 

5. จ้างนักการภารโรง
รายเดือน 

192,000    192,000 
นางสาวพัชรี  

กุมภิโร 
8. ประเมินโครงการ 
ประเมินความพึง
พอใจ  รายงานผล
โครงการ 

     

เจ้าหน้าท่ีกลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

รวม 212,000 100,000 51,500  363,500  
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9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

- บุคลากรในโรงเรียนได้รับการพฒันาให้มี
ประสิทธิภาพมากกว่า                           
ร้อยละ 70 
- ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ังใน
และนอกสถานศึกษา มากกว่า               
ร้อยละ 70 
- มกีารสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ีมากกว่า 
ร้อยละ 70 

    การสอบถาม การ
สังเกต  
การประเมินความพึงพอใจ  
การนิเทศติดตาม การ
ทดสอบ 

บอกเครื่องมือท่ีใช้
ประเมินให้ตรงกับวิธีการ
ประเมิน เช่น 
แบบสอบถาม แบบ
ประเมิน  
แบบนิเทศติดตาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบทดสอบ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1.  ได้รับพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.2.  ได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้  

        ท้ังในและนอกสถานศึกษา 
          10.3.  ได้รับการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 10.4  ข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 
 
     ลงช่ือ…………………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา ) 
           ครูชำนาญการพิเศษ 
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ความคิดเห็นฝ่ายแผนงาน 
 (  ) โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน......... 363,500...........บาท 
 (  ) โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงาน 

    ท่ีเหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 
      ลงช่ือ.............................................ฝ่ายแผนงาน 
             (นางสาวปิยะนาถ  นามละคร) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
 (  ) ควรอนุมัติ 
 (  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................. 
 
 
      ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นายพิทักษ์ พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

(  ) ควรอนุมัติ 
(  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.............................................................................................................. 

 
 
      ลงช่ือ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายเถลิง ศรีนนท์)  
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กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาระบบงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ 

ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ชื่อกิจกรรม   พัฒนาระบบงานการเงิน  
    พัฒนาระบบงานพัสดุ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกิติยา ชาไมล์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ  1  พฤษภาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล  

สถานศึกษาท่ีจะสามารถจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ การบริหารงบประมาณมีส่วนสำคัญ อย่างยิ่ง
ในการพัฒนา ซึ่งการบริหารงบประมาณยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหาร  จัดการมี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ การบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบ มุ่งเน้นผลงาน 
ให้มีการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการ มาใช้บริหารจัดการ
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยซึ ่งต ้องรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานการเง ิน การบัญชี และงานพัสดุ   
การบริหารงานดังกล่าวต้องดำเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ แต่จาก
การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาพบว่าครูมีหน้าท่ีหลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานการเงินและพัสดุ
เป็นงานพิเศษท่ีต้องรับผิดชอบเพิ่มเติม ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการจัดทำหลังเวลาราชการทำให้การปฏิบัติงาน
ล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ อีกทั้งการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ในหน่วยงาน เพื่อประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  โ ร ง เ ร ี ยนหนองหิ้ ง
พิทยา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบงานการเงินและงานพัสดุเพื่อพัฒนาระบบการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย
งานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย ให้สามารถ
ดำเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1 เพื่อพัฒนาระบบงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุของโรงเรียน และมีการปฏิบัติงานท่ี
สอดคล้องสัมพันธ์กัน 

2.2 เพื่อตรวจสอบระบบงานการเงิน งานบัญชีและพัสดุของโรงเรียนให้ดำเนินการอย่างถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 
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2.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุมีระบบเรียบร้อย โปร่งใส  สามารถ
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ  
3.3.1 ระบบงานการเงิน งานบัญชี  และงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็น

ปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ในระดับดี 
3.2.2 ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงานการเงิน งานบัญชี  และ

งานพัสดุของโรงเรียนได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด
ในระดับดี 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยามีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มี
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 

ขั้นตอน 
 

กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
 

ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสพฐ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ 
1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ี
ผ่านมา  
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

 
 
 

พ.ค. 63 

 
 
 

- 

 
 
 

นางกิติยา 
ชาไมล์ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ 
2.2.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานการเงิน 
   -งานตรวจสอบการเงินทุกครั้งท่ีมีการ
รับ-จ่าย 
   -งานตรวจสอบงานการเงิน งานบัญชี
เมื่อส้ินปีงบประมาณ 
2.2.2 กิจกรรมพัฒนาระบบงานพัสดุ 
   -งานตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
   -งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   -งานซ่อมบำรุงส่ือเทคโนโลยีและ
ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 

พ.ค. 63 
 
 
 
 

1 พ.ค. 63- 
31 ม.ีค. 64 

 
 
 

1 พ.ค. 63- 
31 ม.ีค. 64 

- 
 
 
 
 

2,500 
 
 
 
 

30,000 

นางกิติยา ชาไมล์ 
และคณะ 

 
นางกิติยา ชาไมล์ 

และคณะ 
 

 
 

นางกิติยา ชาไมล์ 
และคณะ 

 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม
การดำเนินงาน และคอยอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ี
โครงการฯ กำหนด               

 
 

1 พ.ค. 63- 
31 ม.ีค. 64 

 
 
- 

นางกิติยา ชาไมล์ 
และคณะ 

 

4.
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
4.2 จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอ
ฝ่ายบริหาร 

 
1 พ.ค. 63- 
31 ม.ีค. 64 

 
- 

นางกิติยา ชาไมล์ 
 

 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

1  พฤษภาคม  2563  -  31  มีนาคม  2564 
 
6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

นางกิติยา ชาไมล์ 
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8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  32,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     -  บาท 

รวม  32,500  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรม
พัฒนาระบบงาน
การเงิน 

 
- 

 
- 

 
2,500 

 
- 

 
2,500 

นางสาวพัชรี 
กุมภิโร 

2. กิจกรรม
พัฒนาระบบงาน
พัสดุ 

 
- 

 
- 

 
30,000 

 
- 

 
30,000 

นางกิติยา 
ชาไมล์ 

รวม - - 32,500  - 32,500   
 

9. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
9.1เชิงปริมาณ  
9.1.1 ระบบงานการเงิน งานบัญชี  
และงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถ
ตรวจสอบได้ในระดับดี 
9.1.2 ครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
สามารถปฏิบัติหน้าท่ี เกี่ยวกับงาน
การเงิน งานบัญชี  และงานพัสดุของ
โรงเรียนได้อย่างรวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 
9.2 เชิงคุณภาพ 
9.2.1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยามี
ระบบงานการเงนิ การบัญชี และพัสดุ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ 
และสามารถตรวจสอบได้ 

 
การสอบถาม 
การสังเกต 
การนิเทศติดตาม 
 
การสอบถาม 
การสังเกต 
การนิเทศติดตาม 
 
 
 
 
 
ประเมินผล 

 
แบบสอบถามการปฏิบัติงาน 
แบบสังเกตการปฏิบัติติงาน 
แบบนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
 
แบบสอบถามการปฏิบัติงาน 
แบบสังเกตการปฏิบัติติงาน 
แบบนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
แบบประเมินผล 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. โรงเรียนหนองหิ้งพิทยามีการปฏิบัติงานด้านระบบงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุ 

ท่ีสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
2. การตรวจสอบระบบงานการเงิน งานบัญชีและพัสดุของโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาดำเนินการได้อย่าง

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
3. การปฏิบัติงานการเงิน งานบัญชี และงานพัสดุของโรงเรียนหนองหิง้พิทยามีการปฏิบัติงานได้อย่าง

เป็นระบบเรียบร้อย โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน 
 

 
ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                   (นางกิติยา ชาไมล์) 
                เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 32,500......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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ชื่อโครงการ   โครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานในช่วงการแพร่ระบาด    
                        ของโรคติดเช้ือโควิด-19 

ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางกิติยา ชาไมล์ , นายวศินสิทธิ์ นามวัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ  1 พฤษภาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 
สนองกลยุทธ์ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล  

การป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กและสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยจะต้องมีมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งดูแลไม่ให้นักเรียน 
นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ถูกตีตราหากติดเชื ้อ ซึ ่งโรคโควิด -19 เกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นทาง
พรมแดน เช้ือชาติ ภาวะทุพพลภาพ อายุ หรือเพศสภาพ สถานศึกษา ควรให้การต้อนรับและเคารพทุกคนแบบ
ไม่แบ่งแยก และมีสภาพแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนการเรียนรู้สำหรับทุกคน มาตรการของสถานศึกษาจะช่วยป้องกัน
การแพร่เช้ือของเด็ก เยาวชน และเจ้าหน้าท่ีท่ีอาจได้รับเช้ือไวรัส พร้อมท้ังลดปัญหาการหยุดเรียนกลางคันของ
เด็ก และคุ้มครองเด็กและเจ้าหน้าท่ีจากการเลือกปฏิบัติ  

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ต่าง ๆที่มีความจำเป็น 
สำหรับ ใช้ในการบริหารจัดการให้เพียงพอ ซึ่งจะช่วยเอื้อต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ตลอดจนจะช่วยป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อโควิด-19 ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยยิ่งขึ้น โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาได้
ตระหนักในเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์ 

2.1  ผลผลิต ( Outputs ) 

2.1.1 เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 

2.1.2 เพื่อให้มีระบบงานสารสนเทศ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 

2.1.3 เพื่อให้โรงเรียนปฏิบัติงานด้านระบบงบประมาณ ได้สอดคล้องกับนโยบาย    
2.2  ผลลัพธ์ ( Outcomes ) 

2.2.1 การบริหารจัดการการใช้งบประมาณของโรงเรียนสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 
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2.2.2 บุคลากรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ พอเพียงในการบริหารจัดการสำนักงาน ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 

2.2.3 การบริหารงานและการบริหารจัดการคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ ในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 

 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ  

3.3.1 ระบบงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้
ในระดับดี 

3.2.2 การจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยามีระบบงานพัสดุด้านจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 
 

4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ี
การศึกษา และสพฐ.ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการฯ และแนวปฏิบัติในการป้องกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 
1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีท่ี
ผ่านมา  
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการฯ 
1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่าย
บริหาร 

พ.ค. 63 
 

- 
 
 
 

 
 

 

นางกิติยา 
ชาไมล์ 

 
 
 
 
 
 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

2.1 ประชุมคณะทำงานเพื่อช้ีแจง
โครงการฯ และมอบหมายภาระงาน 
2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ 
2.2.1 งานจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน  

1 พ.ค. 63- 
31 ม.ีค. 64 
 

 

80,000 
 

นางกิติยา 
ชาไมล์ 
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3.ตรวจสอบ 
(Check) 

3.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตาม
การดำเนินงาน และคอยอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินกิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานท่ี
โครงการฯ กำหนด               

1 พ.ค. 63- 
31 ม.ีค. 64 

 
 

- 
 
 

นางกิติยา 
ชาไมล์ 

 
 

4.
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

4.1 สรุปประเมินโครงการฯ 
4.2 จัดทำรายงานโครงการฯ  นำเสนอฝ่าย
บริหาร 

1 พ.ค. 63- 
31 ม.ีค. 64 

 

- 
 

นางกิติยา 
ชาไมล์ 

 
 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

1 พฤษภาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางกิติยา  ชาไมล์ 

 

8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  80,000    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ     -  บาท 

รวม  80,000    บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

งานจัดซื้อจัดหา
วัสดุสำนักงาน 

 
20,000 

 

 
- 

 
60,000 

 
 

 
80,000 

 

นางกิติยา 
ชาไมล์ 

 

รวม 20,000 - 60,000 80,000  
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9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

3.1 เชิงปริมาณ  
   3.3.1 ระบบงานพัสดุของโรงเรียน
ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและ
สามารถตรวจสอบได้ในระดับดี 
   3.2.2 การจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน
เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
3.2 เชิงคุณภาพ 
   3.2.1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยามี
ระบบงานพัสดุด้านจัดซื้อจัดหาวัสดุ
สำนักงานถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
มีประสิทธิภาพ และสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

 
การสอบถาม 
การสังเกต 
การนิเทศติดตาม 
 
 
 
ประเมินผล 

 
แบบสอบถามการปฏิบัติงาน 
แบบสังเกตการปฏิบัติงาน 
แบบนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 
 
 
 
แบบประเมินผล 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ระบบงานงานพัสดุของโรงเรียนมีการพฒันา  
2. การจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงานเพียงพอต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
3. งานพัสดุมีระบบเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน 

 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางกิติยา ชาไมล์) 
                           เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 80,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
       

ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  ( นายพิทักษ์  พลเย่ียม ) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
     

ลงช่ือ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                   ( นายเถลิง  ศรีนนท์ ) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
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ชื่อโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2563 

ลักษณะโครงการ   ใหม ่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางดวงเดือน  บุญใส 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563  
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.   ข้อท่ี 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ
 ปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
 เรียนรู้และ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ข้อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
 คุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อท่ี 4  สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ
 ทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน ข้อท่ี 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการ
 ปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  พัฒนาคุณภาพกระบวนการ
 เรียนรู้ และ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ข้อท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมี
 คุณภาพ ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  กลยุทธ์ที ่4  สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในการเข้าถึง
 บริการทางการศึกษา 
   
1. หลักการและเหตุผล 

  ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและใช้สื ่อสารกันระหว่างคนในชาติ  นักเรียนเป็นผลผลิตทาง

การศึกษาที่มีความสำคัญ  โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนักเรียนเหล่านี้จะตอ้ง

สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยรักการอ่าน  การค้นคว้า  เพื่ อเป็นพื้นฐานใน

การศึกษาและแสวงหาความรู้ในขั้นสูงต่อไป ปัจจัยท่ีจะส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาไทยเกิดประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากครูผู้สอนและตัวนักเรียนวัสดุ – อุปกรณ์ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ

ในการเรียนการสอนเช่นเดียวกัน  รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย ในวันสำคัญต่าง ๆ  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย  ซึ่งจะ

ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค ์
          2.1 เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
          2.2 นักเรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่างๆ ได้อย่างถูกหลักการและมีความคิดสร้างสรรค์ 
          2.3 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

3.เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  
   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้นร้อยละ  5 
 3.2 เชิงคุณภาพ                   
   1. นักเรียนสามารถแสดงทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกหลักการและมีความคิดสร้างสรรค์ 

               2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 

4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่ม
งาน) 

1. .วางแผน 

(Plan) 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 

2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 

3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

มีนาคม 2563  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

2.ดำเนินการ 

(Do) 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 ผลิตส่ือและอุปกรณ์
การเรียน 
กิจกรรมท่ี 2 แข่งขันกิจกรรมรักษ์
ภาษาไทย 
กิจกรรมท่ี 3 วันสุนทรภู่ 
กิจกรรมท่ี 4 วันภาษาไทยแห่งชาติ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

มิถุนายน 2563 
 

มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2562 

 
10,000 

 
- 
 
- 
- 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

3. ตรวจสอบ 

(Check) 
1. ประชุมบุคลากรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อประเมินการ
ทำงาน 
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
3. สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 

มีนาคม 2563  
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่ม
งาน) 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. นำผลการนิเทศและติดตามงาน
ไปแก้ไขเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานตามท่ีได้แก้ไข
ปรับปรุงและทำให้เกิดผลดีมากขึ้น 

  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

6. สถานที่ดำเนินงาน 
- โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
- สหวิทยาเขตเซกา 

- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นางดวงเดือน  บุญใส 
 

10. งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ  10,000  บาท    รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1.ผลิตส่ือ
และอุปกรณ์
การเรียน 

  10,000  10,000 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

2. แข่งขัน
กิจกรรมรักษ์
ภาษาไทย 

     กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

3. วันสุนทรภู่ 
 

     กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

4. วัน
ภาษาไทย
แห่งชาติ  
 

     กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

รวม   10,000  10,000  

 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช ้

1. สำรวจสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการ 
2.  ใช้แบบประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3.  การสอบถามและการสัมภาษณ์ 

สอบถาม 
ประเมิน 
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          10.2 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีผลงานหลังการอบรมพัฒนา 
          10.3 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีความรู้และประสบการณ์นำมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 10.4 นักเรียนได้พฒันาทักษะการเขียน การอ่านภาษาไทยได้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
          10.5 นักเรียนได้แสดงทักษะทางภาษาไทยอย่างเต็มศักยภาพ 
          10.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น 
 
 
           ลงช่ือ ................................................. ผู้เสนอโครงการ 

           (นางดวงเดือน  บุญใส) 
                   ตำแหน่งครู 
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ความคิดเห็นฝ่ายแผนงาน 
 (  ) โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน.......10,000.............บาท 
 (  ) โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงาน 

    ท่ีเหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 
      ลงช่ือ.............................................ฝ่ายแผนงาน 
           (นางสาวปิยะนาถ  นามละคร) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
 (  ) ควรอนุมัติ 
 (  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.................................................................................................................. 
 
 
      ลงช่ือ............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
               (นายพิทักษ์ พลเย่ียม) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

(  ) ควรอนุมัติ 
(  ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก.................................................................................................................. 

 
 
      ลงช่ือ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

     (นายเถลิง ศรีนนท์)  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  



181 
 

โครงการ  กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์              สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ          
          ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
          โรงเรียน 
         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานและทันสมัย 
         กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

                               กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ สิงหาคม 2563 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญยิ่งที่มีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งคนดีได้นั้นหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาจะต้องปฏิรูปการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้เป็นอันดับแรก โดยครูอาจารย์จะต้องเลิกการ
เรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หรือ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ใน
ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูจะสอนโดยใช้วิธีการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เด็กเกิดความเบื่อ
หน่ายและไม่ให้ความสนใจกับการเรียนเท่าท่ีควร ทำให้ผลการเรียนตกต่ำและการสอนก็ไม่มีประสิทธิภาพ 
 เนื่องจากความสามารถในทักษะวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องท่ีค่อนข้างเข้าใจยาก การท่ีนักเรียนจะสนใจ
เรียนอย่างจริงจังเป็นเรื่องท่ียาก แต่ถ้าความยากนั้นมาอยู่ในรูปแบบของเกมการแข่งขัน ก็จะทำให้ผู้เรียนรู้สึก
สนใจ และนอกจากนี ้ย ังเป็นการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และเพื่ อสนับสนุนนักเรียนที ่มีความรู้
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันอีกด้วย 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์  
 2.2 เพื่อใหผู้้เรียนใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นกับบรรยากาศการแข่งขัน และได้พัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของตนเองเพิ่มเติมจากในห้องเรียน 
     2.4 เพื่อเป็นกิจกรรมในการคัดเลือกนักเรียนท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 
 3.2 ผู้เรียนใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3.3 ผู้เรียนมีความพร้อมในการแข่งขันทักษะภายนอก 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดำเนนิการ 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมฝ่ายวิชาการเพื่อ
ปรึกษาหารือการจัดทำโครงการ พฤษภาคม 2563 - 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
พฤษภาคม 2563 - 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

3. ดำเนินงานตามแผนงาน 
   
 

พฤษภาคม 2563  ถึง 
มีนาคม 2564 

4,250 
ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

4. สรุปผลโครงการ 
มีนาคม 2564 - 

ครูกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ 

 
5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  สิงหาคม 25623 
 

6.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
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8.  งบประมาณ 4,250  บาท 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน งบประมาณ  
รวม 

ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

กิจกรรมแข่งขันสัปดาห์
คณิตศาสตร์ 

- กิจกรรมแข่งขันคณิตคิดเร็ว 
- กิจกรรมแข่งขันซูโดกุ 
- กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ 
- การแข่งขัน A-Math 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1,250 
1,000 
1,000 

 
1,000 

 
 

 
 

1,250 
1,000 
1,000 

 
1,000 

นางชลากร  
ณัฎฐปัญญามาศ 

รวม  4,250 
 
9.  การติดตามประเมินผล 
 

 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
- นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์
เพิ่มมากขึ้น 
- นักเรียนมีความพร้อมในการ
เตรียมความรู้เพื่อการแข่งขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ 
- นักเรียนใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

- ประเมินจากการสังเกต 
สอบถาม 
- รายงานผลของกิจกรรมทุก
ภาคเรียน 
- ผลการแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
 

- แบบประเมินจากการรายงาน  
- แบบรายงานผลของกิจกรรม
ทุกภาคเรียน 
 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 นักเรียนมีทักษะทางคณิตศาสตร์มากขึ้น 
 10.2 นักเรียนมีใช้เวลาว่างเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเอง 
 10.3 นักเรียนประสบผลสำเร็จในการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 
 

                                              ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
               (นางชลากร   ณัฏฐปัญญามาศ) 
               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 4,250 ......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
   2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2563  
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายธนวรรธน์  ดีพูล 
 
        
1. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก้าวไกลไปมาก ผลของความเจริญ
ดังกล่าว ส่งผลให้วิถีชีวิตของมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาเปลี่ยนไป  คนที่รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะ
สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้ แต่ถ้าวิ่งตามกระแสการเปล่ียนแปลงโดยไม่ได้มองพื้นฐานของตัวเองนั้น 
จะทำให้เกิดปัญหาในการดำรงชีวิตแน่นอน การสอนให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันความเจริญทางเทคโนโลยบีน
พื้นฐานของคำว่า “พอเพียง” จะสามารถพัฒนานักเรียนให้ดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบันนี้ได้ การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ เป็นอีกกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้เป็น
อย่างดี        

เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  การจัดระบบองค์กร  การปรับปรุงรูปแบบ  การจัด
กระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  ตลอดจน
การสร้างบรรยากาศทั้งทางด้านวิชาการและด้านกายภาพที่ดีให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จำเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีการดำเนินงาน/กิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพื่อสร้างความตระหนักในการพัฒนาและปรับปรุงงาน
ในความรับผิดชอบของบุคลากร  รวมถึงการมีเจตคติท่ีดีต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เจตคติทางวิทยาศาสตร์แก่
ผู้เรียนและผู้สอน  
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2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 2.2  ส่งเสริมการสร้างเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน  การพัฒนาความรู้  และการจัดการเรียนการสอน 
 2.3 เพื่อสร้างความตระหนักต่อการเรียนรู้การเลือกใช้  การปรับใช้  และการอนุรักษ์ทรัพยากร  
ส่ิงแวดล้อม  เทคโนโลยี  ให้เกิดความเหมาะสมต่อชีวิตประจำวัน   
 2.4 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ  ด้านวิชาการ  และด้านกายภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2.5 เพื่อสนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเกิดผล
สัมฤทธิ์ที่ดี 
 

3. เป้าหมาย 
3.2 ด้านปริมาณ  
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนโรงเรียน

หนองหิ้งพิทยา เข้าร่วมกิจกรรม 
3.2 ด้านคุณภาพ 

3.2.1ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้น 
  3.2.2ครูและนักเรียนตระหนักในการใช้  เลือกใช้ ปรับใช้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มี
ความสอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมและการดำรงชีวิต 
  3.2.3 ครูและนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  3.2.4 มองเห็นคุณค่าทั้งการใช้และการอนุรักษ์  ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 
  3.2.5 ครูผลิต/ใช้ส่ือ  รวมถึงเอกสารประกอบการสอนมท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 

4. สถานที่ดำเนินงาน 
- โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 2563   
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6. วิธีดำเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 1. สำรวจสภาพปัจจุบ ัน ปัญหาและ

ความต้องการของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
2.กำหนดเป้าหมาย มาตรการและแนว
ทางการดำเนินงาน 
3. ประช ุมคร ูกล ุ ่มสาระการเร ียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
5. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 

ก.ค. 63 – ส.ค. 64 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

2. ขั้นดำเนินการ 1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการท่ี
ขออนุมัติ 
3.จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
4. จ ัดซ ื ้ อ/จ ้ าง  ซ ่อมว ัสดุ -คร ุภ ัณฑ์
สำนักงาน 
5. แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ 
6. เข้าชมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์
และศึกษาพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด 
7. สนุกกับวิทยาศาสตร์หน้าเสาธง 

ภ า ค เ ร ี ย น ท ี ่  1             
ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 8. แข่งขันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ 
9. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
10. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ 
11. จัดสอนเสริมวิทยาศาสตร์ 
12. ค่ายวิทยาศาสตร์ 
13. พ ั ฒ น า น ั ก เ ร ี ย น ห ้ อ ง เ ร ี ย น
วิทยาศาสตร์ 
14. ปร ับปร ุ งห ้ อ งปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ทา ง
วิทยาศาสตร์ 
 

ภ า ค เ ร ี ย น ท ี ่  2           
ปีการศึกษา 2563 
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3. ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล 

1. ประชุมบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อประเมินการทำงาน 
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
3. สรุปผลการดำเนินงาน 

เดือนละ 1 ครั้งตลอด
ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

4.แ ก ้ ไ ข /
ปรับปรุง 

1. นำผลการนิเทศและติดตามงานไป
แก้ไขเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานตามท่ีได้แก้ไขปรับปรุงและ
ทำให้เกิดผลดีมากขึ้น 

ตลอดปีการศ ึกษา 
2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

8. งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ  28,500  บาท    รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1.นิทรรศการ
วันวิทยาศาสตร์ 

 3,000   3,000 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

2. เข้าร่วม
แข่งขันกิจกรรม
ต่าง ๆ 

     
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

3.พัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน 

  12,000 13,500 25,500 
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

4.ค่าย
วิทยาศาสตร์
ต้าน โควิด-19 

     
กลุ่มสาระ
การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

5.มุม
วิทยาศาสตร์พา
สนุก 

     
ครูประจำ
ห้องเรียน 

รวม  3,000 12,000 13,500 28,500  
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9.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 - งานอาคารสถานท่ี โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบงชี้ วิธีประเมินผล เคร่ืองมือประเมิน 

1. สำรวจสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการ 
2.  ใช้แบบประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
3.  การสอบถามและการสัมภาษณ์ 

สอบถาม 
ประเมิน 
สอบถาม 

แบบสอบถาม 
แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

  

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
11.1 นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาสาสตร์ในโรงเรียน 
11.2 นักเรียนสามารถนำความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แลแก้ปัญหาใน 

ชีวิตประจำวัน 
11.3 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิทยาสาสตร์ 
11.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อมสูงขึ้น 

 11.5 บุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ต่อการเรียนรู้  
เห็นคุณค่า  รู ้จักเลือกใช้  ปรับใช้  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ ่งแวดล้อมให้เกิดความเหมาะสมใน
ชีวิตประจำวัน 

11.6 การปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
      ลงช่ือ ................................................. ผู้เสนอโครงการ 

  (นายธนวรรธน์  ดีพูล) 
       ตำแหน่งครู ค.ศ.2 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 28,500......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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ชื่อแผนงาน/โครงการ :   โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
   วัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

        ในการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 4 :       การจัดการศึกษาสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การสร้าง 

         จิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

        และความเป็นพลเมืองโลก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :    โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

        สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

ผู้รับผิดชอบโครงการ :    นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ 

ลักษณะโครงการ :        ใหม่    ต่อเนื่อง 

ระยะเวลาดำเนินการ :    16 พฤษภาคม 2563  -  15 พฤษภาคม 2564 

*********************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เน้นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน ฉะนั้นในการจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยต่าง 
ๆ หลายอย่างที่นำมาใช้ในการพัฒนา หลักสูตรถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการใช้เป็นแนวทาง การจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ หรือเจตนารมย์ของหลักสูตร รวมทั้งการนำเอาเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ 
เช่น สื่อหรือนวัตกรรมมาใช้เพื่อจัดการเรียนรู้ และสุดท้ายคือการพัฒนาเทคนิคและวิธีการสอนของครู ซึ่งใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ได้มีการกำหนดหลักสำคัญ
ในการจัดการศึกษาไว้ 3 ประการ คือ ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner Center) ต้องท้าทายและต้องมี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 จากการจัดการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง เนื่องจากยังขาดปัจจัยในการพัฒนาหลายอย่าง 
เช่น การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ียังไม่สมบูรณ์ การพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้  การขาดการ
พัฒนาอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เป็นต้น 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงจัดทำ
โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศทาง
วิชาการขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 2.2 เพื่อพัฒนาส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

3. เป้าหมาย 

 ด้านปริมาณ 

  - ครู และบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนหนองหิง้
พิทยา จำนวน 4 คน 

  - นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จำนวน  330  คน 

 ด้านคุณภาพ 

  - ครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านปัจจัย กระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
 

4. กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ 

 กิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการพฒันาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 4.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  

       4.1.1 ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

       1) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำหรือสร้างส่ือการเรียนการสอนและใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน จะดำเนินการโดยใช้งบประมาณ 2,000บาท 

       2) การพัฒนาครูด้านเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินการโดยใช้งบประมาณ 1,000 บาท 
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 4.2 กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

       4.1.1 ในการดำเนินกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

       1) ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้
กระบวนการวิจัย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง : คน : รายวิชา 

       2) ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิคและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อใช้จัด
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  

       4.2.1 ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการต่าง ๆ โดยมีรูปแบบ ดังนี้ 

       1) การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ภายนอกสถานศึกษา จำนวนเงิน 500 บาท 

       2) การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ภายในสถานศึกษา จำนวนเงิน 500 บาท 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ตลอดปีการศึกษา 2563 (16 พฤษภาคม 2563 - 15 พฤษภาคม 2564) 

6.  วิธีการดำเนินงาน 
 6.1 ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดทำโครงการ 
 6.2 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 
 6.3 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการตามกรอบเวลา 
 6.4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานในลักษณะ PLC 
 6.5 ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.6 ลงมือปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานของโครงกาน 
 6.7 กำกับ นิเทศ และติดตามผลการดำเนินงาน 
 6.8 สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
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7.  งบประมาณ 
 งบประมาณดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2563 ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช ้

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 

   7.1.1 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจัดทำหรือสร้าง
ส่ือการเรียนการสอนและใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  

   7.1.2 การพัฒนาครูด้านเทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3,000.-   
 
 
 

500 

 
2,000 

 
 

500 

7.2 กิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

   7.2.1 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้
กระบวนการวิจัย ภาคเรียนละ 1 เรื่อง : คน : 
รายวิชา 

   7.2.2 ครูพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้เทคนิค
และวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อใช้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

    

7.3 กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  

   7.3.1 การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ภายนอกสถานศึกษา 

   7.3.2 การส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ภายในสถานศึกษา 

1,000.-   
500 

 
 

500 

 

รวม 4,000  1,500 2,500 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 8.1 นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  
 8.2 นางสาวยุรีวัล  วงษาแก้ว ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 8.3 นางสาวโรจนีกานต์  ทุมวัตร์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 8.4 นางพิกุล  ไชยสิทธิ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

9.  หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้อง 
 9.1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 9.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

10.  การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
 10.1 การประเมินการดำเนินงาน 
  10.1.1 ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  10.1.2 ประเมินผลการสอน 
  10.1.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  10.1.4 ประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน 
 10.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
  10.2.1 แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  10.2.2 แบบประเมินผลการสอน 
  10.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  10.2.4 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 11.2 ส่ือและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้มีการพฒันาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 11.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีการพัฒนาสูงขึ้น 

 11.4 นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนครูในระดับดีขึ้นไป 

 
         ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ) 
           ครู คศ.3 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 4,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยุทธ์              สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ          
          ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
          โรงเรียน 
         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีมาตรฐานและทันสมัย 
         กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

                               กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2563 
ผู้รับผดิชอบโครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากการปฏิร ูปการศึกษา ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาโดย

สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ เป็นรากฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัด
เนื้อหากิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและถนัดของผู้เรียนซึ่งผู้เรียนจะต้องมีการฝึกทักษะกระบวนการคิด 
การทำงานเป็นกลุ่ม การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การจัดการต่อการเผชิญสถานการณ์จริงตามบทบาท
สมมติ การเรียนการสอนตามสถานการณ์แนวทางนี้จึงยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางให้ได้ลงมือปฏิบัติจริงและ
แสวงหาความรู้ควบคู่คุณธรรม  

จากหลักการและเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้น การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษาท่ีต้องการการ
พัฒนากิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องต่อการปฏิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป 

2.  วัตถุประสงค ์
 1) เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
             2)  เพื่อให้นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3  มีผลการสอบ O-net ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   
             3)  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนช่วงช้ันท่ี 3  มีผลการสอบ O-net ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเขต                
             4)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 
             5)  เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ีมีความทันสมัยและมีคุณภาพ  
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3.  เป้าหมาย 
        3.1  ด้านปริมาณ  
             นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ  80 
        3.2 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนได้พฒันาทักษะทางภาษาและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องร้อยละ  80 

4.  วิธีดำเนินการ   

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมา
ณ/

ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 
1.วางแผน 

(Plan) 

 
1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

    
มีนาคม 
2563 

  
ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 

 
2.ดำเนินการ 

(Do) 

 
กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น 
      เลิศวิชาภาษาอังกฤษ 
      -   จัดป้ายนิเทศ 
       
      -   กิจกรรมวันคริสต์มาส 
       
      -   กิจกรรม English corner 
     
       -  กิจกรรม English on 
Monday  

       -  กิจกรรมการแข่งขันทักษะ 
ทางภาษาอังกฤษ ระดับ สหวิทยาเขต/
ระดับเขต/ระดับภาค 
1.1   ประชุมและปรึกษาหารือ 
1.2   ดำเนินกิจกรรม 
1.3   สรุปผลการทำกิจกรรม 
 

 
 
 
 

พ.ค. 63- ก.พ.64 
 

พ.ค. 63 – มี.ค.64 
 

พ.ค. 63 - ก.พ.64 
 

พ.ค. 63 - ก.พ.64 
 

ก.ค. 63-  ธ.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

500 
 

6,000 
 

1,000 
 

500 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
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2. จัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการ
สอน 
4.1   ประชุมและปรึกษาหารือ 
4.2   ดำเนินการจัดซื้อ 
4.3   สรุปผลการทำกิจกรรม 

 
พ.ค. 63 - ก.พ.64 

 
2,000 

 
 
 

 
นางสาวอ่อนจิต ยางงาม 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ประเมินโครงการ ประเมินความพงึ
พอใจ  รายงานผล 

ส้ินปีการศึกษา  ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 

4.
ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง พัฒนา 

  ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 
 

 
 

5. ระยะเวลาดำเนินงาน 
 วันเริ่มต้นโครงการ 1   เมษายน     2563 
 วันส้ินสุดโครงการ          31  มีนาคม     2564  

6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวอ่อนจิต ยางงาม 
 

8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ 10,000  บาท    รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1.  กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศวิชา ภาษาอังกฤษ 

  
8,000 

 
8,000 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

2.  จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
การสอน 

  
2,000 

 
2,000 น.ส.อ่อนจิต ยางงาม 

รวม   10,000  10,000  
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9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับ  2.5 
ขึ้นไปร้อยละ 60 

- ครูจัดทำและใช้ส่ือ
นวัตกรรมท่ีมีความ
ทันสมัย ร้อยล่ะ 80 

    การสอบถาม การสังเกต  
การประเมินความพึงพอใจ  
การทดสอบ 

แบบสอบถาม แบบประเมิน  
แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับ  2.5 สูงขึ้น 
 2)  นักเรียนม.3 มีผลการสอบ O-net ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา สูงขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา   
 3)  นักเรียนม.6  มีผลการสอบ O-net ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 4)  นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษจากการแข่งขันในระดับเขต 
 5)  ครูจัดทำและใช้ส่ือนวัตกรรมท่ีมีความทันสมัยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

 ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางสาวอ่อนจิต   ยางงาม) 
         หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 10,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ ประจำปี 2563 
ชื่อกิจกรรม  พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย  สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
   2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
   2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา 2563  
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายฉกาจ  เล้ียงพรม 
 
        
1.หลักการและเหตุผล 
 วิชาศิลปะพื้นฐาน เป็นวิชาท่ีว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์  จินตนาการ และการแสดงออก  ท้ัง

งานทัศนศิลป์  ดนตรี และนาฏศิลป์ เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบปฏิบัติ ควบคู่กับทฤษฎี  จัดให้มีการ

เรียนการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  เพื่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  

การฝึกทักษะ  การส่งเสริมความสามารถด้านทัศนศิลป์  ดนตรี  นาฏศิลป์  และแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมุ่งให้พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศ

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงได้จัดทำ

โครงการนี้ขึ้น 
  

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์) ใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ให้สูงขึ้น 
 2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เห็นความสำคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์) 
 2.3 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ  ด้านวิชาการ  และด้านกายภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ  

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 100 % 
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3.2 ด้านคุณภาพ  
     นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ในระดับ 3 ข้ึนไป 
      

4. สถานที่ดำเนินงาน 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
ตลอดปีการศึกษา 2563  

 

6. วิธีดำเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
ผู้รับผิดชอบ 

 
1. ขั้นเตรียมการ 1. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาและ

ความต้องการของกลุ่มสาระศิลปะ 
2.กำหนดเป้าหมาย มาตรการและแนว
ทางการดำเนินงาน 
3. ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
4. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
5. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 

ก.พ. 63 – มี.ค. 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

2. ขั้น
ดำเนินการ 

1. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 
2. ดำเนินงานตามกิจกรรมในโครงการท่ี
ขออนุมัติ 
3.จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 
4. จัดซื้อ/จ้าง ซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์
สำนักงาน 
5. พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการ
สอนศิลปะ 
6. ปรับปรุงห้องเรียนการทางศิลปะ 

ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 

3. ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล 

1. ประชุมบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะเพื่อประเมินการทำงาน 
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
3. สรุปผลการดำเนินงาน 

เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา 

2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 



208 
 

4.แก้ไข/
ปรับปรุง 

1. นำผลการนิเทศและติดตามงานไป
แก้ไขเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานตามท่ีได้แก้ไขปรับปรุงและ
ทำให้เกิดผลดีมากขึ้น 

ตลอดปีการศึกษา 
2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

8. งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ 30,000 บาท    รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1.จัดซื้อส่ือ
และอุปกรณ์
การเรียนการ
สอน 

  10,000 20,000 30,000 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

รวม  - 10,000 20,000 30,000  
 หมายเหตุ  ขอถัวเฉล่ียจ่ายทุกรายการ 
      ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 
      ค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าซื้ออุปกรณ์ดนตรี 
 

9.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 - งานพัสดุ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

10. การติดตามและประเมินผล 
ตัวบงชี้ วิธีประเมินผล เคร่ืองมือประเมิน 

ประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ทดสอบ แบบทดสอบ 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 นักเรียนมีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์) 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สูงขึ้น 
 11.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหผู้เรียนเห็นความสำคัญของงานศิลปะ (ทัศนศิลป์  ดนตรี  และนาฏศิลป์) 
 11.3 บรรยากาศ  ด้านวิชาการ  และด้านกายภาพของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีข้ึน 

    
      ลงช่ือ ................................................. ผู้เสนอโครงการ 

     (นายฉกาจ  เล้ียงพรม) 
               ตำแหน่งครู 

 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 30,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
     

ลงช่ือ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่  โครงการต่อเนื่อง 
สนองนโยบาย  สนองกลยุทธ์ระดับ สพฐ.  
   ข้อท่ี 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถี 
   ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้อท่ี 3  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 และมีเจตคติท่ีมีต่ออาชีพสุจริต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2563  ถึง  มีนาคม  2564 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  การจัดการเรียนรู้นั้น ต้อง
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  คำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   ดังนั้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจึงจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนไปของสังคมและหลักสูตร  โดยจัดกิจกรรมพัฒนาครูให้ทันต่อเทคโนโลยี  การฝึกทักษะวิชาชีพของ
ผู้เรียน   การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้  
ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
ตลอดจนการเพิ่มทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บุคลากรท่ีความเป็นครูมืออาชีพ และมีส่ืออุปกรณ์
ท่ีเพียงพอและทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ความเป็นสากล    

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะด้านวิชาชีพให้สูงขึ้นมุ่งสู่ความเป็นสากล 
 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 3. เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเต็ม
ศักยภาพ  
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ (Output) 
        3.1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการสร้างอาชีพท่ีเหมาะสมกับความถนัดของแต่ละบุคคล และสามารถ
นำทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการพึ่งพาตนเองวิชาชีพ 
และบริการได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 
        3.1.2  ครูมีความรู้ความสามารถ จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูใน
ปัจจุบันเข้ามาช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้ ร้อยละ 90 

 

 3.2 ด้านคุณภาพ 
        3.2.1  ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
                  3.2.2  ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
        3.2.3  ครูมีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 

4.  สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

5.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 
 16  พฤษภาคม 2563  ถึง  31  มีนาคม 2564 

6.  ข้ันตอนและวิธีดำเนนิการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ 1. เสนอโครงการ/ กิจกรรมเพื่อขออนุมัติ

โครงการ 

2. ประชุม/ วางแผนการดำเนินงาน เพื่อ

ช้ีแจงให้คณะครู บุคลากร และนักเรียนใน

โรงเรียนได้รับทราบ 

16 พ.ค. 2563 
 
20 พ.ค. 2563 

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 

2. ขั้นดำเนินการ กิจกรรมท่ี 1 อบรมการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ 
 
กิจกรรมท่ี 3 จัดหาส่ือการเรียนการสอน 

16 พ.ค. 2563   –   
1 มี.ค. 2564 
16 พ.ค. 2563   –   
1 มี.ค. 2564 
16 พ.ค. 2563   –   
1 มี.ค. 2564 

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ขั้นตรวจสอบ
และประเมินผล 

1. สรุปและรายงานผลการดำเนินงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

14 มี.ค.2563 นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 

4.แก้ไข/
ปรับปรุง 

1. ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินกิจกรรม 15 มี.ค.2563 นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 

 
7.  งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ 3,000 บาท    รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1.อบรมการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี 

 
500   500 

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 

2.พัฒนาทักษะการสร้าง
อาชีพ 
    - ช่างตัดเย็บ 
    - การประกอบอาหาร 

 

 

 
 

1,000 
500 

 

 
 

1,000 
500 

 
 
นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 
นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 

3.จัดหาส่ือการเรียนการ
สอน 

 
 1,000  1,000 

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา 

รวม  
500 2,500  3,000 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี 

 หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  

8.  ผู้รับผิดชอบ 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

9.  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนหนองหิง้พิทยา 
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10.  การติดตามประเมินผล 
 ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

     ผู้เรียน ร้อยละ 80 ของจำนวน
นักเรียนในกิจกรรม สามารถ
ปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างถูกวิธี 
และนำความรู้ไปประกอบอาชีพใน
ชีวิตประจำวันได้ 

สังเกตพฤติกรรมการทำงานของ
ผู้เรียนในกิจกรรมท่ีให้ลงมือ
ปฏิบัติและสอบถามความพึง
พอใจในการทำงาน 
 

-แบบบันทึกการทำงานของ
ผู้เรียน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจใน
การทำงานบริการ 

     ครูผู้สอน ร้อยละ 90 ของ
จำนวนครูปฏิบัติการสอน สามารถ
นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

สังเกตความสนใจ ความเข้าใจ
ของผู้เรียนท่ีมีต่อครูผู้สอนท่ีใช้
ส่ือเทคโนโลยีจัดการเรียนการ
สอน 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

  

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างถูกต้องและสามารถนำทักษะไปใช้ในการดำรงชีวิต
ประจำวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการพึ่งพาตนเองด้านการให้บริการ   
ได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 
 2. ผู้เรียนสามารถนำทักษะการทำงานในโครงการไปประกอบอาชีพได้ 

3. ครูผู้สอนมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
          4.  ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น 
  
 

 ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา) 
          ครู คศ.3 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน......3,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 

 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
            ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                   (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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โครงการ   ปรับปรุงระบบเครือข่ายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภาและกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ท่ีมีการเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลและการสื่อสารต่าง ๆ  อีกท้ัง
สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะเอื้ออำนวยให้การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
จุดประสงค์และหลักสูตรท่ีโรงเรียนกำหนด ซึ่งในปัจจุบันพบว่าครูผู้สอนและผู้เรียนมักประสบปัญหาด้านระบบ
เครือข่ายบ่อยครั้ง การค้นคว้าข้อมูล การส่ือสารและการส่งงานเกิดความล่าช้า ทำให้บางครั้งการจัดการเรียน
การสอนไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด อีกทั้งสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนเนื ่องจากจำนวนไม่เพียงพอและอุปกรณ์ชำรุดหลายเครื ่องตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ไม่เต็มศักยภาพเท่าท่ีควร 

ดังนั ้นกลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงเห็นความจำเป็นในการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยการปรับปรุงระบบเครือข่าย ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ และเพิ่มจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1 เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว 
2  เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์

ผลงาน 
3  เพื่อให้สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

 

3.เป้าหมาย 
1 นักเรียนร้อยละ 100 สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว 
2 นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและ

สร้างสรรค์ผลงาน 
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4.กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ท่ี กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุงหน้าต่างและประตูห้องปฏิบัติการ กรกฎาคม 2564 กลุ่มสาระการงานฯ 
2 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่ายใน

ห้องปฏิบัติการ 
กรกฎาคม 2564 

 
กลุ่มสาระการงานฯ 

3 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

พฤษภาคม ถึง มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการงานฯ 

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พฤษภาคม ถึง มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการงานฯ 
5. จัดซื้อเครื่องปริ้นส์เตอร์ พฤษภาคม ถึง มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการงานฯ 
 
5. กิจกรรม/ระยะเวลา     

พฤษภาคม ถึง มีนาคม 2564 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 ห้องปฏิบัติการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา   และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ 57,000  บาท 

  

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1.ปรับปรุง
หน้าต่างและ
ประตู
ห้องปฏิบัติการ 

  

1,000  1,000 

2.ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและระบบ
เครือข่ายใน
ห้องปฏิบัติการ 

  

1,000  1,000 
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3.จัดซื้ออุปกรณ์
สำหรับการซ่อม
บำรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

  

2,000  2,000 

4.จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

  
50,000  50,000 

5.จัดซื้อเครื่อง 
ปริ้นส์เตอร์ 

  
3,000  3,000 

รวม   57,000  57,000 
 
9. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
1.นักเรียนร้อยละ 100 สามารถ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว 

แบบสอบถาม 
แบบฝึกปฏิบัติการ 

สอบถามความรู้ความเข้าใจ 
นักเรียนตามแบบประเมิน 

2.นักเรียนร้อยละ 100 ได้ใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการ
พัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและ
สร้างสรรค์  

แบบสอบถาม 
แบบฝึกปฏบิัติการ 

แบบประเมินการทำงาน 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1 นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว 
2 นักเรียนได้ใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ตามหลักสูตรและสร้างสรรค์ผลงาน 
3.ห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
 

  
 ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                  (นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา) 
         ครู คศ.3  
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน......57,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
            ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคดิเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
                   (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 
    และพลศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
        2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
        2. ลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบุญมี คำหงษา/นายศุภชัย เพลิดพราว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาเด็กและเยาวนชนเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะนำไปสู่พัฒนาประเทศ เด็กและเยาวชนจึง
ต้องมีสติปัญญา มีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สถานศึกษามีส่วน
สำคัญอย่างยิ่งในการท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ซึ่งจะส่งผลทำให้ร่างกายมี
ความสมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจท่ีร่าเริงแจ่มใส มีสติปัญญา ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬาแก่เยาวชนจึงเป็น
พื้นฐานการพัฒนามนุษย์และประเทศชาติในอนาคตต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะทางการกีฬาของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนสามารถเล่นกีฬาได้ถูกต้องตาม  
    กติกาการแข่งขันกีฬาสากล 
3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้อภัย 
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ (จำนวนท่ีได้รับการพัฒนา) 
      1. นักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาจำนวน 303 คน ได้เล่นกีฬาตามความถนัดของตนเอง    ร้อย
ละ 90 

        2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 34 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา มีสุขภาพร่างกายท่ี

สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดจากส่ิงเสพติดให้โทษ  
2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์และเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะร้อยละ 90 
 
4. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

15 มี.ค. 63 
23 มี.ค. 63 
23 มี.ค. 63 

- 
- 
- 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
กิจกรรมที่1 การแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
1. แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 คณะ 
2. ทำการจับสลากประกบคู่แข่งขัน 
3. ครูท่ีปรึกษาคณะสีและนักเรียน
ร่วมกันวางแผนการฝึกซ้อมและทำ
การแข่งขันตามโปรแกรม 
4. รายงานผลการแข่งขันหลังจาก
การแข่งขันจบลง 
กิจกรรมที่2 การแข่งขันกีฬานักเรียน
คัดตัวแทนเขตสหวิทยาเขตเซกา 
ประจำปี 2563  
1. คัดเลือกนักกีฬาของโรงเรียนเพื่อ
เข้าร่วมแข่งขัน 
2. ทำการฝึกซ้อมเตรียมนักกีฬาของ
โรงเรียน 
3. ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตาม
โปรแกรมการแข่งขัน 
4. รายงานผลการแข่งขันหลังจาก
การแข่งขันจบลง 

 
พ.ย. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย. 63 
ธ.ค. 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันกีฬา
นักเรียนสังกัด สพม.21 ประจำปี 
2563 ของ สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 
1. ทำการฝึกซ้อมเตรียมนักกีฬาของ
โรงเรียน 
2. ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันตาม
โปรแกรมการแข่งขัน 
3. รายงานผลการแข่งขันหลังจาก
การแข่งขันจบลง 

ม.ค. 64 5,000 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษาและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

- จากบักทึกข้อความรายงานผลการ
แข่งขัน 

หลังจบการ
แข่งขัน 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

- จากผลการแข่งขันที่สรุปรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ส้ินภาคเรียน  
ท่ี 2 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กรกฎาคม 2563 - มกราคม 2564 
 

6. สถานที่ดำเนินการ 
      สนามกีฬากลางจังหวัดบึงกาฬ/สนามกีฬาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา/สนามกีฬาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา บุคลากร โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
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8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ  40,000  บาท 

รวม  40,000  บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1 . ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ก ี ฬ า
ภายในโรงเรียนหนองหิ้ง
พิทยา 

3,000 9,000 8,000 - 20,000  

2 . ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ก ี ฬ า
น ั ก เร ี ยนค ั ดต ั ว แทน
เขตสหวิทยาเขตเซกา 
ประจำปี 2563  
ของ สหวิทยาเขตเซกา   

- 10,000- 5,000- - 15,000-  

3 . ก า ร แ ข ่ ง ข ั น ก ี ฬ า
นักเรียนสังกัด สพม.21 
ประจำป ี  2563 ของ 
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 

 5,000- - - 5,000-  

รวม 3,000 24,000 13,000- - 40,000-  

9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับภาค/เขตการกีฬา
ร้อยละ 60 ของชนิดกีฬาท่ีส่งเข้า
แข่งขัน 

ประเมินจากการสังเกต  
การนิเทศติดตาม  

เครื่องมือท่ีใช้ประเมิน เช่น  
แบบนิเทศติดตาม  
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (เขียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดซึ่งอาจมีมากกว่าวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด) 
 1. นักเรียนได้เล่นกีฬาตามท่ีตนเองมีความสามารถและมีความถนัด 
 2. นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะและรู้จักการให้ภัย 
 3นักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจและห่างไกลยาเสพติด 
 

 ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                   (นายบุญมี  คำหงษา) 
                               ครู คศ. 3 
 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน......40,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 
             ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
             (นางสาวปิยะนาถ  นามละคร) 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                     (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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โครงการพิเศษของโรงเรียน 
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ชื่อโครงการ   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ชื่อกิจกรรม   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัชรี  กุมภิโร และ นางสาวกาญจนา อรรถประจง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิต 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
1. หลักการและเหตุผล  

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ทรงมีพระราชดำริบางประการเกี่ยวกับ 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   ซึ่งมีใจความดังต่อไปนี้ 
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น   ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็น
ความงดงาม   ความสนใจ  และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป   การให้วิธีสอน  
การอบรมและให้ความรู้สึกกลัวว่า  หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่ตนเอง  จะทำให้เด็กเกิด
ความเครียด  ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดต้ัง
งาน   “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”  เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยให้เยาวชน
นั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้   เห็นคุณค่าประโยชน์   ความสวยงาม   อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พืช
พรรณต่อไป 
 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุร ักษ์
พันธุกรรมพืช และทรัพยากรให้กับเยาวชนของชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 กิจกรรม ของโครงการอนุรักษ์พรรณพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอยู่ในกรอบการสร้างจิตสำนึก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสำนึก ให้เยาวชน บุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงความสำคัญและ
ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญต่อการ
จัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดำริ  ให้ดำเนินการกับเยาวชน โดย
การฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ ความงดงาม เกิดความปิติท่ีจะทำการอนุรักษ์ แทนท่ีจะสอนให้อนุรักษ์แล้วเกิด
ความเครียด โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นโครงการท่ีมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
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แกนการการศึกษา 2551 ในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข   
           โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา เป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งที ่ได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืชในโรงเรียนและท้องถิ่น และมีความต้องการในการพัฒนานักเรียนควบคู่กับการเผยแพร่ความรู้สู่
ท้องถิ่น  ให้เกิดจิตสำนึกรักในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชในโรงเรียนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คณะ
ผู้บริหารและครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน จึงมีมติร่วมสนองพระราชดำริในการ
เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
 จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่
รู้จักพรรณไม้  และสรรพคุณของพรรณไม้ต่างๆ จึงเป็นผลให้เกิดขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์พรรณพืช  จาก
การวิเคราะห์ดังกล่าว โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเป็นโครงการท่ีมีคุณค่าควรแก่การดำเนินการ 

2. วัตถุประสงค์ (พิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี/หลักการและเหตุผล) 
 1. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียนสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ  
 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช   
 3. เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลพรรณไม้ ตลอดจนเป็นแหล่งจัดเก็บตัวอย่างของพรรณ
ไม้ ข้อมูลพรรณไม้ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและเผยแพร่สู่ภายนอก 
 4. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในโรงเรียนให้มากขึ้น 
 5. เพื่อเตรียมข้อมูลพื้นฐานในการประเมินเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริฯ 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ (จำนวนท่ีได้รับการพัฒนา) 

  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จำนวน 34 คน 
  2. นักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา                จำนวน 310 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 

     1.  ครูและนักเรียน เกิดการเรียนรู้ในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ 
               2. โรงเรียนมีฐานข้อมูลพรรณไม้ในโรงเรียน ท่ีสามารถเผยแพร่สู่ภายนอกได้ 

3. โรงเรียนได้รับป้ายสนองพระราชดำริฯ 
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4. วิธีดำเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

16พ.ค.63 
 คณะกรรมการ 

ทุกคน 
 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมท่ี 1 จัดทำป้ายชื่อพรรณไม้  
1.  กำหนดพื้นท่ีศึกษา 
2.  สำรวจพรรณไม้ในพื้นท่ีศึกษา 
3.  ทำและ ติดป้ายรหัสประจำต้น 
4.  ต้ังช่ือหรือสอบถามช่ือและศึกษา
ข้อมูลพรรณไม้   
5.  ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้  
6.  ศึกษาและบันทึกลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์  
7.  บันทึกภาพหรือวาดภาพ
พฤกษศาสตร์  
8.  ทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ดอง/
เฉพาะส่วน) 
9.  เปรียบเทียบข้อมูลพรรณไม้  
10. จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้  
11. ทำร่างป้ายช่ือพรรณไม้สมบูรณ์ 
12. ตรวจสอบความถูกต้องทาง
วิชาการด้านพฤกษศาสตร์ 
13. การจัดทำป้ายช่ือพรรณไม้ท่ี
สมบูรณ์ 

 
16พ.ค.63 

ถึง   
31มี.ค. 64 

 
3,000 

 
คณะกรรมการ 

ทุกคน 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

 กิจกรรมท่ี  2 การรวบรวมพรรณไม้
เข้ามาปลูกในโรงเรียน 
1. ศึกษาข้อมูลจากผังพรรณไม้เดิม
และ ศึกษาธรรมชาติของพรรณไม ้
2. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์สภาพ
พื้นท่ี  
3. พิจารณาคุณและสุนทรียภาพของ
พรรณไม้  
4. กำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี 
5. กำหนดชนิดพรรณไม้ท่ีจะปลูก  
6. ทำผังภูมิทัศน์  
7.จัดหาพรรณไม้ วัสดุปลูก  
8. การปลูก และดูแลรักษา  
9.ศึกษาคุณค่าของพืชพรรณท่ีปลูก 
ออกแบบบันทึกการเปล่ียนแปลง 

 
 

1 มิ.ย.63 
ถึง   

31มี.ค. 64 

 
 

1,000 

 
 

คณะกรรมการ 
ทุกคน 

 

 กิจกรรมท่ี  3 การศึกษาข้อมูลด้าน
ต่างๆ   
1. ศึกษา วิเคราะห์ จำแนก 
รูปลักษณ์ภายนอก ภายในของพืชแต่
ละชนิดแต่ละส่วนโดยละเอียด 
2 เรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละส่วนของแต่
ละองค์ประกอบย่อย 
3 นำข้อมูลมาเปรียบเทียบความต่าง
ในแต่ละเรื่อง ในชนิดเดียวกันและ
ต่างชนิด 
4 สรุปผลการเรียนรู้ ในแต่ละเรื่องท่ี
ศึกษา 

 
 

16พ.ค.63 
ถึง   

31มี.ค. 64 

 
 

1,000 

 
 

คณะกรรมการ 
ทุกคน 

  

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อประเมินการทำงาน 
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
3. สรุปผลการดำเนินงาน 

1 ก.พ.63 
ถึง 

31มี.ค. 64 

 คณะกรรมการ 
ทุกคน 
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4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. นำผลการนิเทศและติดตามงานไป
แก้ไขเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานตามท่ีได้แก้ไขปรับปรุง
และทำให้เกิดผลดีมากขึ้น 

1 มี.ค.63 
ถึง 

31มี.ค. 64 

 คณะกรรมการ 
ทุกคน 

 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 16 พฤษภาคม  2563  ถึง  31 มีนาคม 2564 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาปีการศึกษา 
2563 ทุกคน 
 

8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ 5,000 บาท  รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า 
ครุภัณฑ์ 

 
1.จัดทำป้ายช่ือพรรณไม้   3,000  3,000  

 
คณะกรรมการ 

ทุกคน 
 

2.การรวบรวมพรรณไม ้
เข้ามาปลูกในโรงเรียน 

  1,000  1,000 

3.การศึกษาข้อมูลด้านต่าง ๆ     1,000  1,000 
รวม   5,000  5,000 

 

9.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1.นักเรียนมีจิตสำนึก มีความรักเห็นคุณค่าของการ 
   อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ร้อยละ 100 
2.โรงเรียนมีตัวอย่างพรรณไม้   ข้อมูลพรรณไม้   
3.นักเรียนร่วมการดูแลพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงเรียน 
4.นักเรียนได้ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง   
    เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน ร้อยละ 100 

- สังเกต 
 
- การเก็บรวมรวมพรรณไม ้
- การรายงายผลปฏิบัติ 
-บันทึกการใช้สวน
พฤกษศาสตร์ 

- แบบสังเกต 
 
-ทะเบียนพรรณไม้ 
-แบบรายงาน 
-แบบบันทึกการใช้
สวนพฤกษศาสตร์ 
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10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมีระบบการจัดทำท่ีชัดเจน 
 2. มีพันธุกรรมพืชหายาก พันธุกรรมพืชท้องถิ่น  เพิ่มขึ้น  80  %   
 3. มีการจัดทำทะเบียนพรรณพืชในโรงเรียน 
 4. มีการเก็บตัวอย่างพืช  
 5. มีการทำป้ายทะเบียนพืชในโรงเรียนได้  80  % 
 6. เป็นแหล่งความรู้ให้หมวดวิชาต่าง ๆบูรณาการในการเรียนการสอนและให้นักเรียนได้มาศึกษา 
 7. มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระวิชา 

 
  
ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                 (นางสาวพัชรี  กุมภิโร) 
       ครู คศ.3 

ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 5,000......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
      ลงช่ือ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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ชื่อโครงการ                    บริษัทสร้างการดี สาขา โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

ลักษณะโครงการ       ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวศนิสทิธิ ์ นามวนั 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.  ข้อท่ี 4  สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในการเข้าถึง
 บริการทางการศึกษา 
สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน  ข้อท่ี 4  สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียม ในการเข้าถึง
 บริการทางการศึกษา  
 

1. หลักการและเหตุผล 
  บริษัทสร้างการดี  สาขาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อป้องกัน และปลูกฝังนักเรียน ให้เป็นคน
สุจริตตามคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ มีทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ โดยดำเนินกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์จากปลาแม่น้ำสงครามเพื่อจำหน่ายทั้งภายใน
และนอกโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาอยู่ในเขตพื้นท่ี ท่ีติดกับแม่น้ำสงคราม ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่
ในบริเวณนี้ประกอบอาชีพการประมง จึงทำให้มีปลาแม่น้ำสงครามจำนวน บริษัทสร้างการดี สาขาโรงเรียน
หนองหิ้งพิทยา จึงมีแนวคิดในการนำปลาแม่น้ำสงครามมาทำผลิตภัณฑ์ ปลาป่นสมุนไพร ส้มปลาชะโด และ
ปลาเส้นแดดเดียว เพื่อให้นักเรียนฝึกประสบการณ์การผลิตผลิตภัณฑ์และสามารถจำหน่ายเป็นสินค้าประจำ
โรงเรียนได้ 

2. วัตถุประสงค ์
2.1  เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 
2.2 เพื่อฝึกประสบการณ์การผลิตปลาป่นสมุนไพร ส้มปลาชะโด และปลาเส้นแดดเดียว 
2.3 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต 

 

3. เป้าหมาย 
  3.1 เชิงปริมาณ  

          1. ผลิตปลาป่นสมุนไพร 280 กล่อง 
  2. ผลิตส้มปลาชะโด 140 กล่อง 
  3.  ผลิตปลาเส้นแดดเดียว 120 กล่อง 
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3.2 เชิงคุณภาพ                   
   1. สะอาด รสชาติดี เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค 

  2. สมาชิกทุกคนสามารถผลิตปลาป่นสมุนไพร ส้มปลาชะโด และปลาเส้นแดดเดียวได้ 
   3. สมาชิกบริษัททุกคนมีคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 

4. วิธีดำเนินการ 
 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 

(บุคคล/กลุ่มงาน) 
1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 

2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 

3.กำหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 

30 มีนาคม 2563 
 
 

 นายพิทักษ์  พลเย่ียม 
นายณัฏฐมณฑน์  
ณัฏฐปัญญามาศ 

นายวศินสิทธิ์  นามวัน 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมท่ีดำเนินการ 
กิจกรรม 1 จัดต้ังบริษัทสร้างการดี  
 
กิจกรรม 2 ผลิตปลาส้ม ปลาป่น
สมุนไพร ปลาเส้นแดดเดียว 
กิจกรรม 3 จำหน่ายปลาส้ม ปลา
ป่นสมุนไพร ปลาเส้นแดดเดียว 

 
20 พฤษภาคม

2563 
ตลอดปีการศึกษา 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 

 
นายวศินสิทธิ์  นามวัน 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
2. ประชุมคณะกรรมการ 

ตลอดปีการศึกษา 
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
คณะกรรมการบริษัท 

4.ประเมินผล
และรายงาน 
(Action) 

1. ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
บริษัทสร้างการดี 

  
นายวศินสิทธิ์  นามวัน 
คณะกรรมการบริษัท 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตลอดปีการศึกษา 2563 

6. สถานที่ดำเนินการ 
- โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นายวศนิสทิธิ ์ นามวนั 
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8. งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ  3,000  บาท    รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 

1. จัดต้ัง
บริษัทสร้าง
การด ี

 

1,000   1,000 
นายวศินสิทธิ์ 

นามวัน 

2.ผลิตปลาส้ม 
ปลาป่น
สมุนไพร ปลา
เส้นแดดเดียว 

 

2,000   2,000 
นายวศินสิทธิ์ 

นามวัน 

รวม  3,000   3,000  

    

9. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

 สมาชิกทุกคนมีคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรยีน
สุจริต 

 สอบถามสมาชิกท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

แบบสอบถาม 
 

  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 สมาชิกบริษัททุกคนมีรายได้ระหว่างเรียน 
10.2 สมาชิกบริษัททุกคนสามารถผลิตปลาป่นสมุนไพร ส้มปลาชะโด และปลาเส้นแดดเดียวได้ 
10.3 สมาชิกบริษัททุกคนมีคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต 
    

 
     ลงช่ือ ................................................. ผู้เสนอโครงการ 

  (นายวศินสิทธิ์  นามวัน) 
           ตำแหน่งครู 
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 

(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 3,000 ......บาท 

(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 

 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 

          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 

(   ) ควรอนุมัติ 

(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
 

      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

(   ) อนุมัติ 

(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
 

      ลงช่ือ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                     (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ชื่อกิจกรรม   อย.น้อย 

ลักษณะโครงการ    ใหม่        √  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายศุภชัย  เพลิดพราว 
    2. นางสาวมาริษา  ชมพูราษฏร์ 
    3. นางสาวปิยะนาถ  นามละคร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2563 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.  กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 

ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  พัฒนาคุณภาพ 
กระบวนการเรียนรู้ และ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สนองยุทธ์ศาสตร์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตาม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

 
1. หลักการและเหตุผล      

อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนและต้องบริโภคกันอยู่ทุกวัน จะแน่ใจได้อย่างไรว่าอาหารท่ี
เราบริโภคอยู่ทุกวันนี้มีความสะอาดปลอดภัย หากผู้บริโภคปรุงอาหารด้วยตนเองก็มั่นใจได้ว่าอาหารมีความ
ปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่คนส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารนอกบ้านมารับประทาน ทำให้ ไม่สามารถมั่นใจได้ว่า 
อาหารมีความปลอดภัยเพียงพอทำให้เกิดความเส่ียงมากกว่า  

ในปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าที่เอาเปรียบผู้บริโภคโดยนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำมาประกอบอาหาร หรือมี
การเติมสารห้ามใช้ในอาหารบางอย่างลงไปเช่น บอแรกซ์ โซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ เป็นต้น รวมทั้งมีกา รปรุง
อาหารอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สะอาดเหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคได้  

ดังนั้น หากผู้บริโภคขาดความรู้ ความเข้าใจ อย่างเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ก็จะยิ่ง
ทำให้ไม่สามารถเลือกซื้อ หรือเก็บรักษาอาหารได้ถูกต้อง และไม่สามารถดูแลปกป้องตนเองจากพิษภัยของ
อาหารที่ไม่ปลอดภัยได้ และเนื่องจากเราทุกคนต้องกินอาหารทุกวันตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้น การให้ความรู้
เบื้องต้นเรื่องความปลอดภัยของอาหาร จึงควรทำตั้งแต่เนิ่นๆ ที่สุด คือในวัยเด็กที่สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็ว
เพื่อที่จะปลูกฝังให้เป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดไป ไม่ว่าเด็กจะเติบโตขึ้นเป็นเพียง
ผู้บริโภค หรือเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารเองด้วยในอนาคตก็ตาม การตระหนักในความสำคัญของความ
ปลอดภัยของอาหาร ความสะอาด รู้จักดูแล หยิบจับเก็บรักษาอาหารอย่างถูกต้อง การรู้จักปกป้องตนเอง รู้จัก
การเลือก สังเกต หรือทดสอบและรู้จักปฏิเสธอาหารท่ีไม่ปลอดภัย จึงเป็นเรื่องท่ีต้องเรียนรู้และฝึกฝนต้ังแต่เด็ก
เพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน  
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  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กในวัยเรียน ซึ่งมีความกระตือรือร้น และมี
ศักยภาพในตัวเอง สามารถช้ีนำเพื่อนและผู้ปกครองให้สนับสนุนการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดต้ังให้มี
กลุ่ม อย.น้อยในโรงเรียนขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภค ท้ังนี้เพื่อนสุขภาพท่ีดีต่อตัว
ผู้บริโภคเอง  
          2.2 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ ให้ความรู้ด้านการบริโภคสู่เพื่อนนักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน  
          2.3 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู  พ่อค้า แม่ค้า ผู้ปกครอง และบุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชน ให้ตระหนักในความปลอดภัยในการบริโภค และการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อ
สุขภาพผู้บริโภค 
          2.4 เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย ให้แข็งแรงสมบูรณ์ ให้ทุกคนในชุมชนมีสุขภาพท่ีดี มีความสุข
กายสุขใจ 
          2.5 พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันได้แก่ความสามารถในการคิดการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 2.6 โรงเรียนผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.นอ้ย ระดับ ดีเย่ียม 

 3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ (จำนวนท่ีได้รับการพัฒนา) 

  3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จำนวน  34 คน 
  3.1.2 นักเรียนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา                     จำนวน 310 คน 
      3.2  ด้านคุณภาพ 
                นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อย่างน้อย 25 คน ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่ม 
อย. น้อยในโรงเรียน สามารถดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยของบริโภคอาหารในโรงเรียน มีความรู้ความ
เข้าในและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ ให้ความรู้ด้านการ
บริโภคสู่เพื่อนนักเรียน และบุคคลอื่น ๆ ในโรงเรียน 
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4.  วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/
เดือน/ป)ี 

งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1.วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3. รับสมัครสมาชิก แต่งต้ัง
คณะกรรมการดำเนินการ  
4. ช้ีแจงวัตถุประสงค์แก่นักเรียนท่ี
เข้าร่วม ชุมนุม อย.น้อย  และจัด
ประชุม 
5. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระ
ท้ัง 8 กลุ่มสาระเพื่อขอความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมกำหนดหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

16 พ.ค.63  1. นายศุภชัย  
เพลิดพราว 
2.นางสาวมาริษา   
ชมพูราษฏร์ 
3.นางสาวปิยะนาถ  
นามละคร 
 

 

2.ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมท่ี 1 สำรวจภาวะโภชนาการ
นักเรียน  
กิจกรรมท่ี 2 ตรวจสอบอาหารและ
สารปนเป้ือนในสถานศึกษา 
กิจกรรมท่ี 3 อบรมแกนนำ อย.น้อย 
กิจกรรมท่ี 4 นำเสนอผลงานความ
เป็นเลิศในงานมหกรรม อย.น้อย 
จังหวัดบึงกาฬ 
กิจกรรมท่ี 5  เผยแพร่สาระน่ารู้
เกี่ยวกับการบริโภคโดยการจัด 
รายการเสียงตามสายในช่วงเวลาพัก
เท่ียง 

16พ.ค. 61 
ถึง 

30เม.ย.62 

4,250 คณะกรรมการ 
ชุมนุม อย.น้อย  
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5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 16 พฤษภาคม  2563  ถึง  30 เมษายน 2564 

6. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายศุภชัย  เพลิดพราว 

2. นางสาวมาริษา  ชมพูราษฏร์ 
3. นางสาวปิยะนาถ  นามละคร 

8. งบประมาณที่ใช้ 
 เงินงบประมาณ   5,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ  ..............บาท 

รวม   5,000 บาท     รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า 
วัสดุ 

ค่า 
ครุภัณฑ์ 

 
1.สำรวจภาวะโภชนาการ
นักเรียน 

- - - - - 
1. นายศุภชัย  
เพลิดพราว 
2. นางสาวมาริษา  
ชมพูราษฏร์ 

2.ตรวจสอบอาหารและสาร
ปนเป้ือนในสถานศึกษา 

- - 1,000 - 1,000 

3. อบรมแกนนำ อย.น้อย 2,000 - - - 2,000 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
เพื่อประเมินการทำงาน 
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงาน 
3. สรุปผลการดำเนินงาน 

1 พ.ค. 61 
ถึง 

30เม.ย.62 

 คณะกรรมการ 
ชุมนุม อย.น้อย  
 

4.ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

1. นำผลการนิเทศและติดตามงาน
ไปแก้ไขเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติงานตามท่ีได้แก้ไขปรับปรุง
และทำให้เกิดผลดีมากขึ้น 

30เม.ย.62  คณะกรรมการ 
ชุมนุม อย.น้อย  
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4. นำเสนอผลงานความเป็น
เลิศในงานมหกรรม อย.น้อย 
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 2,000 - 2,000 
3. นางสาวปิยะนาถ  
นามละคร 
4. นักเรียนชุมนุม อย.
น้อย 

 
5. เผยแพร่สาระน่ารู้ - - - - - 

รวม 2,000 - 3,000 - 5,000 
 

9.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

1. นักเรียนมีสุขภาวะโภชนาการท่ีดี มี
น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 
90 
2. อาหารและเครื่องด่ืมท่ีจำหน่ายใน
สถานศึกษาไม่มีสารปนเป้ือน ร้อยละ 
100 
3. นักเรียนแกนนำ อย.น้อย มีความรู้
และสามารถนำความรู้ด้านงาน
โภชนาการเผยแพร่ให้แก่นักเรียนและ
ชุมชนได้ 
4. นักเรียนชุมนุม อย.น้อย สามารถ
นำเสนอความเป็นเลิศในงานมหกรรม 
อย.น้อยจังหวัดบึงกาฬได้ในระดับ  
ดีเย่ียม 
 

-  การสังเกต 
- การการสรุปและรายงาน

ผลตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงเรียน อย.น้อย 

-  แบบรายงานผลตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภค อาหาร
ท่ีสะอาดปลอดภัย 

2. สมาชิกของกลุ่มมีความตระหนักในเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และในชุมชนใกล้ 
  3. สมาชิกของชมรมสามารถตรวจวิเคราะห์อาหาร อย่างน้อยในเรื่อง สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว 
ฟอร์มาลินได้ 

4. นักเรียน ครู พ่อค้า แม่ค้า ผู้ปกครอง และบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยของอาหารในโรงเรียนและชุมชน 
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5.  โรงเรียนผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ระดับ ดีเย่ียม 
 

ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 
                      (นางสาวปิยะนาถ  นามละคร) 
                    ครู  
 
ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 5,000 ......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
      ลงช่ือ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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โครงการ   ธนาคารขยะและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ    โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธ์ศาสตร์ สพฐ.ที่  2   ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก 

ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 
ระยะเวลาในการดำเนินการ ปีการศึกษา  2563 
ผู้รับผิดชอบ   นางมริดา  สุขะหา  และคณะ 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเราพบว่าโลกมีความเจริญด้านเทคโนโลยีอย่างมากทำให้เรามีความสะดวกสบายมากขึ้น 
จนนิสัยเกิดความฟุ่มเฟือยเรื่องการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทำลายส่ิงแวดล้อม 
ไปในตัวโดยที่เราไม่ได้ระมัดระวังจึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหา
ขยะ มลพิษเกิดปัญหาสุขภาพตามมาและภายในโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา มีขยะท่ีสามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับ
นักเรียนได้ โรงเรียนจึงส่งเสริมให้นักเรียนมีการคัดแยกขยะมูลฝอย และใช้โรงเรียนเป็นสถานท่ีดำเนินกิจกรรม
ในรูปแบบธนาคาร ท้ังนี้ให้นักเรียนสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารขยะและนำขยะมาฝากขาย เป็นรายช้ันเรียน 
พร้อมท้ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีธนาคารขยะเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อ และคัดแยกช่ังน้ำหนักขยะพร้อมคำนวณเป็นจำนวนเงิน 
จากนั้นบันทึกลงสมุดคู่ฝาก โดยใช้ราคาที่ทางโรงเรียนประสานกับร้านรับซื้อของเก่าเป็นเกณฑ์ ผลที่ได้ คือ 
นักเรียนจะมีรายได้จากการนำขยะมาฝากกับธนาคารขยะ ส่วนธนาคารก็มีรายได้จากการเป็นตัวแทนขายขยะ
ให้กับร้านรับซื้อของเก่าและสามารถนำผลกำไรหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำหรับเป็นกองทุนเพื่อ
การศึกษาหรือสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียนได้อีกด้วยได้ 

โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา จัดต้ังโครงการธนาคารขยะขึ้นในปี พ.ศ.2563  เพื่อสร้างความตะหนักให้กับ
นักเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ 

 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างความตระหนักนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย เข้าร่วมโครงการธนาคารขยะ

พร้อมท้ังเห็นประโยชน์ของการกำจัดขยะ 
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายรู้จักท้ิงและ คัดแยกขยะก่อนท้ิงได้อย่าง
ถูกต้อง 
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3. เป้าหมาย  
        เชิงปริมาณ 

1. นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือคัดแยกขยะได้อย่างน้อยร้อยละ๘๐ 
2. ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 

    เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย ตระหนักถึงประโยชน์ ของการกำจัดขยะในโรงเรียน 
2. โรงเรียนสามารถกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและคัดแยกขยะก่อนท้ิงอย่างถูกต้อง 

 

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  
           ตลอดปีการศึกษา 2563 
 

5. สถานที่ดำเนินการ 
 ท่ีทำการธนาคารขยะโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 

6. วิธีดำเนินการ 
ขัน้ตอน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
 
 
ขั้นดำเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดขั้นตอน/
รูปแบบการดำเนินการ 

2. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
1. จัดทำคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
2. ดำเนินงานตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการธนาคารขยะ 

3.1 ป้ายคณะกรรมการ 

3.2 ป้ายธนาคารขยะ รร. 

4. จัดหาวัสดุ /อุปกรณ์ ท่ีใช้รองรับการ 
ซื้อขยะจากสมาชิก 
5. จัดสร้างสถานท่ีธนาคารขยะ รร.    

เพื่อใช้ในการเก็บขยะ 

6. รับซื้อขยะจากนักเรียนห้อง ม. 1-6 
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  
เวลา 15.45-16.00 น. 
 

   1 ก.ค.2563 
 
   1 ก.ค.2563 
 
   2 ก.ค.2563 
   3 ก.ค.2563 
 
 
   8 ก.ค.2563 
 
   1 ก.ค.2563 
 
 

ตลอด 
ปีการศึกษา2563 

คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

 
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
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ขั้นติดตามผล 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการธนาคาร
ขยะ 

2. ตรวจสอบและติดตามผลโครงการธนาคารขยะ
จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องทุกรายการเพื่อปรับปรุง
การบริการของธนาคารขยะ 
2.1 สมุดบัญชีรับ – จ่ายธนาคารขยะ 

2.2 การมีส่วนร่วมภายในโรงเรียน  
 

คณะกรรมการ 
ดำเนินงาน 

 
7. งบประมาณ  
             เงินงบประมาณ  5,000  บาท   รายละเอียดดังนี้ 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า

ครุภัณฑ์ 
1.  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ /สมุดคู่
ฝากและเอกสารบัญชี 

  500  500 กลุ่มงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 และคณะครู
โรงเรียนหนองหิ้ง
พิทยาท่ีได้รับ
มอบหมาย 

2. เครื่องช่ังน้ำหนัก (25 ก.ก.)   700  700 
3. เงินสำรองรับซื้อขยะในโรงเรียน   200  200 
4. บ่อหมักปุ๋ยหมัก   1,300  1,300 
5. ศึกษาดูงาน   1,000  1,000 
6. บ่อพักน้ำเสีย   1,300  1,300 

รวม   5,000  5,000 
      หมายเหตุ ถัวจ่ายทุกรายการ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางมริดา สุขะหา นายธนวรรธน์  ดีพูล  และคณะกรรมการตามคำส่ังโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 - 
 
 
 



246 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย ตระหนักถึงประโยชน์ ของการกำจัดขยะในโรงเรียน 
2. โรงเรียนสามารถกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและคัดแยกขยะก่อนท้ิงอย่างถูกต้อง 
3. ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงได้อย่างน้อย ร้อยละ 80 

 
 

 ลงช่ือ....................................................ผู้เสนอโครงการ 

               (นางมริดา  สุขะหา) 
             ครู   คศ.3 
 

ความเห็นฝ่ายแผนงาน 
(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... 5,000 ......บาท 
(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 
 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 
          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 
(   ) ควรอนุมัติ 
(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 

 
      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                    (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 
ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 
(   ) อนุมัติ 
(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 

      ลงช่ือ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
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โครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน   กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.  กลยุทธ์ที ่ 1  มาตรฐานท่ี 1 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 
ระยะเวลาดำเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา  2563 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวโรจนีกานต์   ทุมวัตร์ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยได้รับอิทธิพลจากคำสอนของพุทธศาสนา จนเป็นเอกลักษณ์ที่ท่ัว
โลกให ้การยอมร ับ  แต ่ป ัจจ ุบ ันเยาวชนส่วนใหญ่ละเลยที ่จะประพฤติและปฏ ิบ ัต ิตามแนวพุทธ  
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที ่จะส่งเสริมให้สถานศึกษานำระบบของพุทธธรรมมาประยุกต์จัด
กระบวนการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุขอย่าง
ต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยผ่านการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามนั้นลักษณ์ 29 ประการ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าความเป็นไทยและดำรงไว้ซึ่งความ
เป็นไทย 

3. เป้าหมาย 
           ด้านปริมาณ 

1. นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมต่างๆ  

2. นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จาก
การเข้าค่ายคุณธรรม 

3. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 70 ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการ และนำวิถี
พุทธมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

           ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการดำเนินงานวิถีพุทธภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
2. นักเรียนปฏิบัติตามอัตลักษณ์คุณธรรม 29 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. การพัฒนาผู้เรียนเกิดขึ้นชัดเจนเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
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4. ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตท่ีถูกต้องและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น 

4.  ขั้นตอนการดำเนินงาน 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาทำสมาธิหน้า
เสาธงทุกวัน 
 
2.  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิต
อาสา 
 
3. กิจกรรมอบรมคุณธรรม ไหว้พระสวดมนต์แผ่
เมตตาทำสมาธิและสวมใส่เส้ือสีขาวทุกวันศุกร์   
 (นำโดยพระสงฆ์ในชุมชน) 
 
4.  กิจกรรมอบรมค่ายธรรมะนักเรียน 
 
 
5. สรุปผลกิจกรรม 
 

ตลอดปีการศึกษา 
 
 
ตลอดปีการศึกษา 
  
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
มกราคม-ธันวาคม 
2563 
 
31  มีนาคม2563 

ครูทุกคน 
 
 
ครูทุกคน 
 
 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 
 
 
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
 
 
นางสาวโรจนีกานต์  ทุมวัตร์ 
 

 

5.  ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 1 .กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระแผ่
เมตตาทำสมาธิหน้าเสาธงทุกวัน ตลอดปีการศึกษา ครูทุกคน 

 

 2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและจิตอาสา 

ตลอดปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 
 

3. กิจกรรมอบรมคุณธรรม สวดมนต์
ไหว้พระแผ่เมตตาทำสมาธิทุกวันศุกร์  
(นำโดยพระสงฆ์ในชุมชน) 
 

ตลอดปีการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษาฯ 

 

4.กิจกรรมอบรมค่ายธรรมะนักเรียน 
 

ธันวาคม63 – มกราคม 
64 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ 
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5. สรุปผลกิจกรรม 
 

1  กุมภาพันธ์2564       
ถึง 

31  มีนาคม2564 

นางสาวโรจนีกานต์  ทุมวัตร์ 
 

 

6.  การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Output) 
- ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม 
และมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 

 
-การสังเกต 
-การสัมภาษณ์ 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
- ผู้เรียนปฏิบัติตนตามนั้นอัตลักษณ์ 29 ประการ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
ร้อยละ 80 
 

 
สังเกต 
สัมภาษณ์ 
ทดสอบ 

 

แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบ 

 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  นักเรียนมีคุณธรรม  และจริยธรรม  ในตนเอง 
 7.2  ผู้เรียนปฏิบัติตนตามนั้นอัตลักษณ์ 29 ประการ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน 
 7.3  นักเรียนรู้จักฝึกสมาธิ และมีสติในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 
 
 ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางสาวโรจนีกานต์   ทุมวัตร์) 
                  คร ู
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ความเห็นฝ่ายแผนงาน 

(   )  โครงการมีแผนปฏิบัติการ มีงบประมาณดำเนินการ จำนวน...... -  ......บาท 

(   )  โครงการไม่มีแผนปฏิบัติการแต่เป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย หรือการส่ังการของหน่วยงานท่ี
เหนือกว่า ควรอนุมัติงบประมาณดำเนินงานตามโครงการท่ีจำเป็น 

 
      ลงช่ือ...........................................ฝ่ายแผนงาน 

          ( นางสาวปิยะนาถ   นามละคร ) 
 
 
 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการ 

(   ) ควรอนุมัติ 

(   ) ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
 

      ลงช่ือ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                    (นายพิทักษ์  พลเย่ียม) 
 
 

ความคิดเห็นผู้อำนวยการ 

(   ) อนุมัติ 

(   ) ไม่อนุมัติ เนื่องจาก............................................................................................................ 
 
 
 

      ลงช่ือ..................................ผู้อนุมัติโครงการ 

                  (นายเถลิง  ศรีนนท์) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


