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แผนปฏิบัติการ 
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คำนำ 
 

โรงเรียนสามชัยได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2560   เพื่อใช้เป็นกรอบการ

บริหารจัดการศึกษา  โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา ทิศทางการดำเนินงานต่าง ๆ    

โดยยึดนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  เป็นแนวทางนำมาพิจารณาประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ  

ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นและโรงเรียนว่าจะกำหนดเป็นมาตรการของโรงเรียนในเรื่องใด  อย่างไร  ซึ่งนำมา

ปรับเป็นนโยบายของโรงเรียนอีกครั้ง    โดยมีคณะกรรมการทุกฝ่ายได้ร่วมวางแผน และแผนงาน

โรงเรียนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหา  ตลอดจนความต้องการของกลุ่มงาน

ต่าง ๆ  รวมทั้งปัจจัยและทรัพยากรท่ีมีอยู่ในโรงเรียน  ท่ีสามารถให้การสนับสนุนได้  พร้อมท้ังจัด

หลอมเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีโครงการ/กิจกรรม รองรับกลยุทธ์ของสถานศึกษาและรองรับ

การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนและนำเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุมัติ 

ในปีการศึกษา  2560  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ได้ดำเนินการเขียนโครงการ

พร้อมท้ังกิจกรรม รวมถึงรายละเอียดการใช้งบประมาณแต่ละโครงการ เป็นที่เรียบร้อย จึงให้ทุกฝ่าย

ได้ยึดถือแผนปฏิบัติการนี้เป็นกรอบในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  งานใดท่ีไม่ได้กำหนดไว้

ในแผนปฏิบัติการเล่มนี้  โรงเรียนไม่พิจารณาอนุมัติเว้นแต่เป็นงานเร่งด่วนเฉพาะกิจ  ท่ีเกิดขึ้นตาม

นโยบายของหน่วยเหนือ  ซึ่งจะกำหนดเป็นเรื่อง ๆ ไป 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน   ท่ีให้ความร่วมมือในการวางแผนและเขียน

โครงการจนทำให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2560    สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ขอขอบคุณไว้  ณ  โอกาสนี้ 

 

   โรงเรียนสามชัย 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนสามชัย    อำเภอสามชัย    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ท่ี                                 วันท่ี   29   มีนาคม  พ.ศ.  2560 
เร่ือง     ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2560    
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนสามชัย 
 

  ด้วยโรงเรียนสามชัย  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560    
ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา โดยยึดกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน   ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  เป็นเป้าหมาย 
ในการพัฒนาสถานศึกษา  พร้อมท้ังจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมรองรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
  โรงเรียนได้นำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2560  เข้าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาครั้งท่ี     /2560  ในวันท่ี   10   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2560  เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
รับทราบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงนโยบายท่ีโรงเรียนสามชัย ได้วางเป้าหมายไว้ในการพัฒนา 
โรงเรียนสามชัย  ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และทัดเทียมกับภูมิภาคในอาเซียน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
  
                    (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา) 

                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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(นายอุทัย  เวียงวะลัย) 
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ส่วนท่ี 1    
สภาพท่ัวไป 

สภาพท่ัวไปของโรงเรยีน 

1. ประวัติโดยสังเขป 
โรงเรียนสามชัย ต้ังอยู่เลขท่ี 42 หมู่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ 50 ไร่       

ทิศเหนือจดถนนกาฬสินธุ์ – อุดรธานี ทิศตะวันออก จดท่ีว่าการอำเภอสามชัย ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ   
ทิศใต้จดท่ีดินเอกชน เปิดเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนคำม่วง 
ซึ่งนายประมาณ  โพนเฉลียว เป็นผู้อำนวยการ มีพื้นท่ีบริการ ตำบลสำราญ สำราญใต้ คำสร้างเท่ียง และหนอง
ช้าง มีนายพิทักษ์  เพิ่มศิลป์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเป็นผู้ดูแลสาขา ในปีแรกมีนักเรียนท้ังหมด 53 คน 
และได้รับความช่วยเหลือจาก ประชาชน ชุมชน สภาตำบลท้ัง 4 ตำบล ร่วมกันปลูกสร้างอาคารช่ัวคราว 2 หลัง 
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศต้ังโรงเรียนสามชัย เป็นเอกเทศ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องต้ังโรงเรียนรัฐบาล ลงวันท่ี 18 เมษายน 2532 สังกัดกรมสามัญศึกษา และแต่งต้ังให้ นายพิทักษ์                   
เพิ่มศิลป์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ บรรจุครู-อาจารย์จำนวน 8 คน นักการภารโรง 2 คน                                       

ปัจจุบัน(ปีการศึกษา2558) โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีจำนวนนักเรียน   760  คน  ผู้บริหาร 2  คน ครู  45  คน  พนักงานราชการ 3 คน               
ครูอัตราจ้าง  5 คน   ครูธุรการ 1  คน นักการภารโรง  3 คน  แม่บ้าน 1 คน   อาคารถาวร 3 หลัง  อาคาร
เรียนแบบ108 ล  2 หลัง  อาคาร 216 ล 1 หลัง  อาคารช่ัวคราว 1 หลัง โรงฝึกงาน  1  หลัง และอาคาร
หอประชุมแบบ 100/27  จำนวน 1 หลัง มี นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน 
 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  จดถนนกาฬสินธุ์ - อุดรธานี 
 ทิศใต้   จดท่ีดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดท่ีว่าการอำเภอสามชัย 
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ 

2. ปรัชญาโรงเรียน 
ปรัชญาโรงเรียน คติพจน์ สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน สีประจำโรงเรียน 

ปรัชญาโรงเรียน  
“ นิสมม  กรณํ  เสยโย ” 
ใคร่ครวญก่อน   แล้วจึงทำ  ดีกว่า 
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3. คติพจน์ 

แต่งกายสง่า  วาจาไพเราะ  เสาะหาความรู้ 

 

4. สีประจำโรงเรียน 

สีเขียว  ,   เหลือง 
สีเขียว   หมายถึง    “ความร่มเย็น ความสมบูรณ์ ความเจริญงอกงาม” 
เหลือง   หมายถึง     “ความอ่อนน้อม ความนุ่มนวล ความหวัง” 
 

5. สัญลักษณ์ของโรงเรยีน 
 

 
 

            
                    

 
  

ตรีเพชร  หมายถึง  ความแข็งแกร่ง ความเฉียบคม และความมั่นคง 

 อักษรย่อ ส.ช. 

 
6.  ต้นไม้ประจำโรงเรยีน  ต้นราชพฤกษ์ 
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ส่วนท่ี 2 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

 
ข้อมูลด้านการบริหาร 

 ผู้อำนวยการ 
นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต   

สาขา  การบริหารการศึกษา    ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี   8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2558   
จนถึงปัจจุบัน   
             
รองผู้อำนวยการ   
           นางวราภรณ์  โพนะทา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา  การวิจัยการศึกษา และการศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้
ต้ังแต่วันท่ี 6 สิงหาคม 2552   จนถึงปัจจุบัน 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรยีนสามชัย 

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารบุคคล 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
-งานพัฒนาวิชาการ 
-งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ 
-งานจัดการเรียนการสอน 
-งานจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชน 
-งานแนะแนว 
 กลุ่มงานวิจัย/วัดผล 

-งานวัดผลประเมินผล 
-งานคลังข้อสอบ/วิเคราะห์ข้อ สอบ 
-งานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานจัดการศึกษาภาคบังคับ 
   - งานสำมโนผู้เรียนออกกลางคัน 
 

กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
-งานโสตฯ/ศูนยค์อมพิวเตอร ์
-งานศูนย์วิทยบริการ 
-งานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 

 
กลุ่มงานทะเบียนวัดผล 

-งานทะเบียน 
-งานหลักฐานการจบหลักสูตร 

 

กลุ่มงานการเงิน บัญชี พัสด ุ
-งานการเงินสวัสดิการ 
-งานบัญช ี
-งานพัสดุและสินทรัพย ์
-งานสารบรรณ 
 

กลุ่มงานงบประมาณฯ 
-งานนโยบายและแผนงาน 
-งานงบประมาณ 
-งานสารบรรณ 
-งานสารสนเทศ 
-งานควบคุมภายใน 

กลุ่มงานอัตรากำลัง สรรหา
บรรจุ และแต่งต้ัง 

-งานวางแผนอัตรากำลัง 
-งานสรรหา บรรจุ และ 
   แต่งต้ัง 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
-งานเลขานุการคณะ  
   กรรมการโรงเรียน 
 

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
-งานประชุม/สัมมนา 
  บุคลากร 
-งานทะเบียนประวัติ 
 

กลุ่มงานส่งเสริมวินัยครู/
ลูกจ้าง 

-งานลงเวลาปฏบิัติราชการ 
-งานออกนอกบริเวณ  
โรง เรียน 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน 

-งานกิจกรรมชมรม 
-งานสหกรณ์โรงเรียน 
-งานกิจกรรม สอร. 
-งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
 

 กลุ่มงานพัฒนาคุณธรรม 
-งานระเบียบวินัย 
-งานระบบดูแลฯ 
-งานครูประจำชั้น/ระดับชั้น 
-งานครูเวรกลางวัน/กลางคืน 
 

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-งานรักษาความปลอดภัย 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานธนาคารโรงเรียน 
-งานอนามัย/โภชนาการ 
-งานประกันอุบัติเหตุ นักเรียน 
-งานยานพาหนะนักเรียน 
 

 

กลุ่มบริหารงานอาคารสถานท่ี 
-งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
-งานโสตทัศนูปกรณ์/อินเตอร์เน็ต 
-งานดูแลโรงผลิตน้ำด่ืม 
-งานรักษาความสะอาด/นักการภารโรง 
 

 

กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรม 
-งานอนุรักษ์วัฒนธรรม 
-งานสมาคมผู้ปกครอง 
-งานสมาคมศิษย์เก่า 
-งานนักเรียนหมู่บ้าน 
 

 

นักเรียน 

กลุ่มบริหารงานอาคารสถานที ่
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

     ตารางท่ี 1 ผู้บริหารโรงเรียนสามชัย  
 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
 

ปีที่ดำรงตำแหน่ง 
 

นายพิทักษ์  เพิ่มศิลป์ 

 

 

นายอารีย์  อัยวรรณ 

นายประพันธ์  ทักษิโณ 

นายกิตติพร  อินทะสีดา 

นายวีระชัย  อุดรแผ้ว 

นายประวีณ  จำเริญสาร 

นายวิรัติ   โสไธสง  

นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา 

ครูใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

ผู้อำนวยการ 

 

2532 - 2533 

2533 - 2537 

2537 - 2539 

2539 - 2544 

2544 - 2546 

2546 - 2549 

2549 - 2551 

2551 - 2555 

 2555 – 2558 

2558 - ปัจจุบัน 
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ตารางท่ี 2 จำนวนบุคลากร แสดงวิทยฐานะและเพศ  ประจำปีการศึกษา 2560 

 
ตำแหน่ง 

วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม 

ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 1 - 1 
รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ - 1 1 
ครู(คศ.3) ชำนาญการพิเศษ 4 8 13 
ครู(คศ.2) ชำนาญการ 3 5 10 
ครู (คศ.1) - 8 10 20 
ครูผู้ช่วย - 1 2 3 
ครูมาช่วยราชการ - - 1 1 
พนักงานราชการ - 1 2 3 
พนักงานฯมาช่วยราชการ - - - - 
ลูกจ้างตำแหน่งครู - 2 3 5 
ลูกจ้างตำแหน่งครูธุรการ - 1 - 1 
ลูกจ้างนักการภารโรง - 2 - 2 
ช่างไฟฟ้า - 1 - 1 
ลูกจ้างแม่บ้าน - - 1 1 

รวม 27 33 60 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนนักเรียน และจำนวนห้องเรียน (ข้อมูล ณ   วันที่   15  พฤษภาคม 2560) 

ชั้น จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 5   175 
ม.2 5 71 89 160 
ม.3 5 56 73 129 

รวม ม.ต้น 15   464 
ม.4 4   99 
ม.5 4 53 82 135 
ม.6 3 27 85 112 

รวม ม. ปลาย 11    346 
รวมทุกระดับชั้น  26   810 
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ประมาณการรายได้โรงเรียนสามชัย  
ประจำปีงบประมาณ 2560 

 

ท่ี รายการ 
จำนวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

1 งบประมาณ งบเงินอุหนุน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) 
   1.1 ยอดยกมา 
   1.2 ภาคเรียนท่ี 1-2 

 
- 

2,678,100 

 
- 
- 

 

2   งบเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15  ปี 
   2.1  ยอดยกมา 
   2.2 ภาคเรียนท่ี 1-2 

 
489,173 

2,135,028 

 
20 
- 

 

3   งบเงินอุดหนุน (จปฐ) 
   3.1  ยอดยกมา 
   2.2 ภาคเรียนท่ี 1-2 

 
194,613 
378,000 

 
- 
- 

 

4 เงินรายได้สถานศึกษา 
   4.1 ยอกยกมา 
   4.2ค่าเช่าโรงอาหาร 
   4.3 ค่าเช่าสถานท่ี 
 

 
21,778 
65,000 
4,000 

 
59 

 

5 เงินรายได้อื่น ๆ  
   5.1 ยอกยกมา 
   5.2 ภาคเรียนท่ี 1-2 
 

 
- 
- 

  

 
รวม 

 

 
5,965,692 

 
79 
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ประมาณการรายจ่ายโรงเรียนสามชัย 
ประจำปีงบประมาณ 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ท่ี รายการ 
จำนวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

1 รายจ่ายประจำ 
1. ค่าไฟฟ้า 
2. ค่าโทรศัพท์ 
3. ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 
4. ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง 
5. ค่าน้ำด่ืม 

 
400,000 
30,000 

- 
50,000 

 
 
 
 

 

 
2 
 

 
รายจ่ายตามโครงการ จำนวน  -   โครงการ 

 

 
  

 
3 

 
งบสำรองจ่าย 

   

4 เรียนฟรี 15 ปี 
1. อุปกรณ์การเรียน 
2. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
3. ค่าพัฒนาผู้เรียน 
4. ค่าหนังสือเรียน 

 
322,640 
347,950 
671,630 
792,808 

  

5 งบปัจจัยพื้นฐาน 378,000   
 

รวม 
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกบเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
กระทรวงศกึษาธิการ และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. 
 เร่งประสานความร่วมมือดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม ท้ังเด็กปกติ  
เด็กด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และพร้อมท่ีจะดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับท่ี 2 
:2545 และฉบับท่ี 3 :2553) 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
- เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้เรียนเหมือนเด็กปกติ 
ไม่มีโครงการพิเศษท่ีจะสนับสนุนให้ได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มท่ี 
- โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ครอบคลุม มีความพร้อมท่ีจะดำเนินการให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542  (ฉบับท่ี 2 :2545 และ
ฉบับท่ี 3 :2553) 
- นักเรียนท่ีจบช่วงช้ันท่ี 3 เรียนต่อในช่วงช้ันท่ี 4 ใน
โรงเรียนเดิมยังน้อย 

- โรงเรียนยังไม่สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษได้ ท้ังนี้เนื่องจากมีปัญหา
หลากหลายประการ เช่น ขาดงบประมาณสนับสนุน 
บุคลากรขาดความพร้อม ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ 
- การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียนยังไม่
ท่ัวถึง ส่ือวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน 
- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอกับจำนวน
นักเรียนทำให้การจัดการเรียนการสอนบางกิจกรรม
ทำได้ไม่เต็มศักยภาพ 
- โรงเรียนขาดครู จำนวนครูไม่เพียงพอกับจำนวน
นักเรียนและบางสาขาไม่มีครู 
 

ความต้องการของโรงเรียน 

- ขอเพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการให้เพียงพอกับ
จำนวนนักเรียน 

- ขอเพิ่มส่ือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน 

- ต้องการครูให้ครบตามเกณฑ์ 
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นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาให้ครอบคลุมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 เร่งพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พร้อมท้ังเน้นคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นการนำเสนอแนวคิด หลักการ รูปแบบ เทคนิควิธีการจัด
กิจกรรม การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยในช้ันเรียน 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการยึดผู้เรียน
เป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนค้นคว้า สังเกต รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ คิดอย่าง สร้างสรรค์ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง เช่นการจัดการเรียนการสอนโดย
โครงงาน เป็นต้น 
- ครูไม่นำผลการวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างจริงจัง 
- ครูบางส่วนขาดความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตร 
และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ครูขาดการทำหลักสูตรท้องถิ่นและยังไม่มีการนำ
หลักสูตรท้องถิ่นมาใช้อย่างจริงจัง 
 
 

- นักเรียนมีภาระงานเพิ่มมากขึ้นทำให้เป็นสาเหตุ
เบ่ือการเรียน 
 
 
 
- การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยในช้ันเรียนยังไม่
ส่งผลถึงนักเรียนเป็นการทำวิจัยเพื่อผลงานของครู
เป็นส่วนมาก 
 
- ครูขาดความเข้าใจในการประเมินตามสภาพจริง 
- เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
- ครูขาดความรู้ด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
-นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถหา
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเพียงพอกับตนเองได้
และโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มท่ี 
 

ความต้องการของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีความต้องการเทคโนโลยีท่ีช่วยส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การอบรมครูเกี่ยวกับการทำวิจัยในช้ันเรียน 
- การอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลตามสภาพจริง 
- การอบรมการจัดทำส่ือทางเทคโนโลยีท่ีสร้างความ
ดึงดูดและความสนใจของนักเรียน 
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นโยบายที่ 3 จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
 เร่งประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการระดมทรัพยากร 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
- ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยการ
สนับสนุนงบประมาณ แต่ยังอยู่ในวงท่ีจำกัดเนื่องจาก
มีงบประมาณน้อย แต่มีภาระงานมาก และผู้ปกครอง
ของนักเรียนร้อยละ 90 มีฐานะยากจนจึงไม่สามารถ
สนับสนุนด้านงบประมาณได้อย่างเต็มท่ี  
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลากหลายแต่ยังขาดการนำมา
ประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

- ชุมชนไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
- ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ท่ี
ชัดเจน และประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
เป็นหลัก 
- โรงเรียนขาดงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากร 
จากชุมชนท่ีมาให้ความรู้แก่นักเรียน 
-โรงเรียนขาดการบริหารจัดการความรู้ในภูมิปัญญา 
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

 
ความต้องการของโรงเรียน 

- การสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากชุมชน เช่น 
งบประมาณ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 3 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2560 

 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
วิสัยทัศน์ 
 สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

กรอบวิสัยทัศน์ : ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทย           
จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน       
สังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
 1. กรอบวิสัยทัศน์ : จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกำลัง

ประสบอยู่ทำให้ยังคงมีความต่อเนื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนำ
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนรว่ม        
การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่าน
ประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยัง่ยืน” ของประเทศ  

 2. การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) :            
เป็นการกำหนดท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดทำขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมี  
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติ
การค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมาย  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง  
     สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

 3. การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

 



13 

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 

ทิศทางกรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สำคัญ 

1.ด้านความ
มั่นคง 

1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  

2. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
3. การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
4. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล  
5. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
6. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศและกองทัพ  
7. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการปกป้องรักษา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ำ 

8. การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวขอ้งจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.ด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน  
 

1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น 
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนท้ังภาครัฐและ เอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็น
ชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มข้ึน  

2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกร          
รายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในอนาคต และภาคบริการ 
พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์  การท่องเท่ียว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง        
การให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 
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3. พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการ  ไทยพัฒนาและยกระดับผลิต ภาคแรงงานเพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม     
สู่สากลยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ไทยให้ก้าวไกล      
สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  

4. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
พัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเล ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง 
ความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพ      
ในการขับเคล่ือนประเทศ  

5. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน          
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และการวิจัยและพัฒนา  

 
ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สำคัญ 

 (6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา        
กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร ส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริม
บทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการ เช่ือมโยงและสร้างความสมดุลของ
ความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและ    
การมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาใน        
อนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้              
ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 

3.การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
 

1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ       
โดยพัฒนาเริ่มต้ังแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง  
3. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี  
4. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ 
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม  

1. การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
2. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
3. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
4. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน  
5. การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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5.ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต       
ท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม  
 

1. การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
2. การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ             

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
3. การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
 

1. การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
2. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
3. การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม  

4. การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  

6. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
7. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย         

เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง ระหว่างประเทศ ตลอดจน 
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายให้มี
ศักยภาพ 
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2. นโยบายรัฐบาล  
 ในคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

วันศุกร์ท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 นโยบายด้านการศึกษากำหนดไว้ในข้อท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู้การ
ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อท่ี 8 การพัฒนาและส่งเสริมในการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน  คือ 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
3) การลดความเหล่ือมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชนจ์ากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม  

9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยนื  

10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  
 - จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ท้ังในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน  
 - ปรับเปล่ียนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นของผู้เรียนและพื้นท่ี ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 - ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนท่ัวไป               
มีโอกาสจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ กระจายอำนาจการบริหาร          
จัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  
 - ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานท่ีมีทักษะตรงตาม      
ความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน  
 - พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริม           
ให้ครูมีวุฒิตามวิชาท่ีสอน ให้สามารถนำเทคโนโลยีและเครื่องมือมาช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
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 - ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาท          
ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 - อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ        
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพื่อเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก  
 -ปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตส่ือคุณภาพ เปิดพื้นท่ีสาธารณะ             
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

 นโยบายด้านการศึกษา ข้อที ่8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย  
 - สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันและก้าวหน้า
ทัดเทียมประเทศอื่น  
 - เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้
กับการท่องจำ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและ
สถานศึกษา  
 - การปฏิรูประบบให้ส่ิงจูงใจ ระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการทำงานวิจัยและพัฒนา     
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ กลุ่มจังหวัด  
ให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้  
 - ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีเอื้ออำนวย สร้างโอกาส      
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ  
 - ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนาและด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรม  

 นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว นายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้านการศึกษา 
10 ข้อ คือ  
 1) ทำให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากท่ีสุด ท่ีเหลือส่งต่อให้รัฐบาลต่อไป  
 2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
 3) ปรับ ลดภาระงานท่ีไม่จำเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
 4) เร่งปรับหลักสูตร/ตำราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตำราต้องคุ้มราคา  
 5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทำ เข้าทางาน  AEC ให้ทันปีนี้           
ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้  



18 

 6) ปรับหลักสูตร ทำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข  
 7) ใช้ส่ือการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก  
 8) ลดความเหล่ือมล้ำ จัดการศึกษาให้ท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
 9) นำระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง  
 10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน 
 

3. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ.2560-2564) 
 

 1. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ  
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง       
และการพัฒนาประเทศในอนาคต  
 2. กำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  
 3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
 4. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
 2. พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล  
 2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจำและนำส่ิงท่ีจาไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับ
ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับการศึกษา        
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสำนึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง  

ตัวชี้วัด   
1. ร้อยละของโรงเรียนท่ีผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์              

คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์  
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
3. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม   
4. ร้อยละคะแนนเฉล่ียของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก   
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กลยุทธ์  
1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนในรูปแบบท่ี

หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา       

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
3. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต ส่ือการเรียน

การสอน ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน  
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น  
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ      
ตามเกณฑ์ มีครูประจำช้ันครบทุกห้อง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกำลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี  

ตัวชี้วัด   
1. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  
2. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ ท่ีกำหนด  
3. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ในหลักสูตร     

ท่ีคุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ  
4. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  
5. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
กลยุทธ์  
1. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับ ความต้องการในการ

จัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา  
2. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
3. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิ ครูท่ีสอนคละช้ันและ     

ครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
4. สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
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 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ 
ของการพัฒนาประเทศ  

มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เพิ่ม
จำนวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล 
และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  

ตัวชี้วัด  
1. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ    
2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา  
3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานทำ ภายใน 1 ปี   
4. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์   
5. ร้อยละขององค์ความรู้และส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น    
6. จำนวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนกบัองค์กร /หน่วยงานท้ังในและต่างประเทศ  
7. ร้อยละเฉล่ียของผู้เรียนในระบบทวิภาคีท่ีเพิ่มขึ้นต่อปี 
8. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี  
9. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและด้านอื่นๆ ท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน  

กลยุทธ์  
1. เร่งผลิตและพัฒนากาลังคนสาขาท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

แพทย์ และพยาบาล  
2. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกาลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

และรองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนต้ังแต่

วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ

ตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
6. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างตอ่เนือ่งตลอดชีวิต  
ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ เด็กพิการ
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และด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้  

ตัวชี้วัด  
1. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยอายุ 15-59 ปี   
2. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
3. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15-17 ปี   
4. ร้อยละของผู้เรียนพิการท่ีขึ้นทะเบียนคนพิการได้รบัการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา  

5. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนางานได้  

6. จำนวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
กลยุทธ์  
1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ในทุกพื้นท่ี 

ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ ความสนใจ และวิถี

ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
3. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผล เป็นรูปธรรม

อย่างกว้างขวาง  
4. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา   
5. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความ

หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง  
 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และ

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียนการสอนแบบดิจิทัล 
ท่ีทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT,DLTV,ETV 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น  
2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps  
3. จานวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เป็นปัจจุบัน  
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กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย            

และ ไม่ซ้ำซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
2. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบการรายงานผล

ของฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปัจจุบัน และมี
มาตรฐานเดียวกัน  

3. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา        
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นำมาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  

4. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง    
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคสว่นมีสว่นรว่ม ในการจัดการศึกษา  

ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสและเป็นท่ี
ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการกระจายอำนาจลง
ไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้  

ตัวชี้วัด  
1. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน   
2. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนา

ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทำ หรือนำไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้  
3. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพิ่มข้ึน    
4. จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   
5. ร้อยละของคะแนนการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน  
6. จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีได้รับการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียนเครือข่าย  
 
กลยุทธ์  
1. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม 

ความโปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด  
2. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความ เหล่ือมล้ำ 

สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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4. เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษา  

5. เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับ
องค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ  

6. ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความพร้อม พัฒนาเป็น
สถานศึกษานิติบุคคลในกำกับ  
 

4.  11 นโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 

  นโยบายที่ 1  ภายใน 1 ปี  : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน   
  ในการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพ

อย่างเท่าเทียมกันนั้น ได้คำนึงถึงความเท่าเทียมกันใน 2 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 
  1) ความเท่าเทียมด้านเศรษฐกิจ 
   กระทรวงศึกษาธิการได้พุง่เป้าไปท่ีการแก้ปัญหาเด็กไทยไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาและเด็ก    

ตกหล่น แต่ก็พบปัญหาว่ายอดเด็กท่ีขาดหายไป ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าย้ายไปเรียนท่ีใด เนื่องจากยัง         
ไม่มีการ Mapping ข้อมูลการจัดการศึกษาระหว่างหน่วยงานท่ีจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้
ดำเนินการ Mapping ข้อมูล เพื่อให้ทราบว่าเด็กตกหล่นไปเท่าไร อย่างไร เพื่อดำเนินการแก้ปัญหานี้ต่อไป จึง
เป็นส่ิงจำเป็นท่ีต้องวางแผนด้วยการ "จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" อย่างต่อเนื่องและ
ให้เกิดความยั่งยืน พร้อมท้ังจัดทำระบบเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นอย่างเป็น
ระบบ ภายใน 6 เดือน 
  2) ความเท่าเทียมด้านคุณภาพ 

   กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้ประโยชน์จาก DLTV ในการเข้าถึงการศึกษาสำหรับโรงเรียนใน
พื้นท่ีห่างไกล และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนท่ัวไป 15,369 โรงเรียน ซึ่งมีผลทำให้ผล
การเรียนในรายวิชา ป.6 และ ม.3 สูงขึ้น ยกเว้นวิชาสังคมศึกษาเท่านั้นท่ีลดลงเล็กน้อย ท้ัง 2 ระดับ          
ช้ันดังกล่าว ส่วนโรงเรียนอื่นๆ ท่ัวไป ได้ให้ทุกโรงเรียนสามารถเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีคุณภาพ 
ขณะนี้ได้นำระบบ DLIT เข้ามาใช้ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่  15,553 โรงเรียน 

 
  นโยบายที่ 2 ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่  
   ส่ิงท่ีควรคำนึงถึง คือ สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของอาเซียน โดยพิจารณาใน 3 ส่วน คือ 

"ห้องเรียน" บางแห่งถูกสร้างขึ้นตัง้แต่ศตวรรษท่ี 19, ส่วน "ครูผู้สอน" ผลิตมาจากหลักสูตรท่ีใช้สำหรับการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี 20  ในขณะท่ี "นักเรียน" ยุคปัจจุบัน ต้องมีทักษะสำหรับการทำงานและ         
การดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางท่ีสำคัญต่อคุณภาพการศึกษาไทย คือ คุณภาพของครูผู้สอน    
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้สร้างมาตรฐานการผลิตท้ังปริมาณและคุณภาพ ตามแนวทางใหม่ ดังนี ้

- วิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีเกิดจากการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา 
- สอบถามความต้องการของครูในประเด็นท่ีต้องการพัฒนา 
- จัดทดสอบเพื่อประเมินความรู้ 
- ศึกษาหลักสูตรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำ Best Practice มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
- เชิญผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาระหลักสูตร ท้ังภาครัฐ เอกชน และอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมกำหนด 

กรอบหลักสูตรและจัดทำเนื้อหาวิชา 
- กำหนดตารางการอบรมเป็นวงรอบ อบรมช่วงปิดเทอม ทำเป็น Camp 
- อบรมโดยจังหวัด หรือกระจายเป็นภูมิภาค 
- อบรม Online ให้มีระบบการประเมิน ท่ีตรวจสอบกระบวนการเข้าร่วม และความรู้หลังการอบรม 

  นโยบายที่ 3 ภายใน 1 ปี : จะทำครูให้ครบตามเกณฑ์ ภายใน 2 ป ี: จะทำครูให้มีครูประจำ
ชั้นครบทุกห้อง ภายใน 5-10 ปี : จะทำให้ครูตรงสาขา  

  กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงานแก้ปัญหา คือ แบ่งกลุ่มโรงเรียนขนาด
เล็ก และจัดให้มีการบูรณาการเรียนร่วมระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนประถมศึกษาคุณภาพ ตลอดจน
การคัดกรองโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไปท่ีจะเป็นโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ ท่ีมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน     
25 คน และเป็นโรงเรียนประถมศึกษาคุณภาพ ท่ีมีจำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 30 คน 

   นโยบายที่ 4 ภายใน 2 ปี : จะทำให้เด็กเรียนท่องจำ ในสิ่งที่ควรจำ และนำสิ่งที่จำไป       
ฝึกคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครบทุกโรงเรียน  
  ข้อมูลจาก UNESCO ระบุถึงจำนวนช่ัวโมงเรียนต่อปีของนักเรียนไทยในระดับอายุต่างๆ พบว่า 
ในระดับประถมศึกษา เด็กไทยเรียนมากเป็นอันดับ 1 ของโลกในช้ัน ป.4-5 คือ 1,200 ช่ัวโมง/ปี  ส่วน
ระดับช้ันอื่นๆ ก็ติดอันดับสูงของโลกเช่นกัน ส่งผลให้นักเรียนไทยมีการบ้านมาก นักเรียนและผู้ปกครองต่างก็มี
ความเครียด ท่ีสำคัญการเรียนการสอนยังไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์มากเท่าท่ีควรจึง
เป็นท่ีมาของโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ท่ีได้ดำเนินการมาต้ังแต่ปี 2558 ซึ่งเน้นให้โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการในปีแรกจำนวน 4,100 โรง ได้จัดกิจกรรมท่ีเน้น 4H คือ Head Heart Hand Health โดยส่ิงสำคัญ
คือ ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนใหม่ให้ช่ัวโมงเรียนในห้องเรียนลดลง และช่ัวโมง        ทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
พร้อมท้ังเน้นการปรับกระบวนการสอนของครู เพือ่ให้เด็กได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหามากขึ้น รวมทั้งการ
ปรับปรุงข้อสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานกลางในรูปแบบอัตนัยและปรนัยท่ีเน้นการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น 

   นโยบายที่ 5 ภายใน 5 ปี : จะทำให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา  (Science 
Technology Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน  
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  กระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าเพื่อให้การเรียนการสอน STEM ศึกษา สอดคล้องและเป็นไป      
ในแนวทางเดียวกัน จึงมีคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวม 3 คณะ เพื่อทำหน้าท่ีเป็นคณะอำนวยการการจัดการเรียน
การสอน พัฒนาหลักสูตรและขับเคล่ือนการจัดการเรียนการสอน โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนากิจกรรม
สะเต็มศึกษา และกำหนดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับช้ัน ป.1 – ม.6  
  ท้ังนี้ ได้กำหนดเป้าหมายโรงเรียนเข้าร่วมโครงการขับเคล่ือนสะเต็มศึกษา ในปี 2559          
จำนวน 2,495 โรง และต้ังเป้าขยายให้ครบทุกโรงเรียน ภายในปี 2564 
  นโยบายที่ 6  ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ       
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้  
  ในส่วนของประเทศไทย ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลท่ีต้องการยกระดับภาษาอังกฤษ      
ให้ประชาชนและผู้เรียนทุกระดับสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจำวันได้ กระทรวง 
ศึกษาธกิารจึงได้เริ่มต้นนโยบาย ด้วยการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษา จากนั้นมีการจัดทำแอพพลิเคช่ัน 
Echo Hybrid, Echo English รวมทั้งการพัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp และ        
การปรับช่ัวโมงเรียนและเน้นการเรียนการสอนเพื่อการนำไปใช้ในชีวิตประจาวัน ตลอดจนสร้างสภาพ 
แวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
 
  นโยบายข้อ 7 ภายในปี 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เปน็ที่ยอมรับ และสะท้อน   
ถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา  
  กระทรวงศึกษาธิการได้นำมากำหนดเป็นนโยบายท่ีต้องการปรับระบบการสอบ O-NET          
โดยมีแนวทางท่ีสำคัญคือ เน้นการออกข้อสอบ O-NET ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน, ให้มีการจัดทำ  Item 
Card, การจัดทำ Test Blue Print, ให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดเลือกคนออกข้อสอบและ ผู้ตรวจข้อสอบ
ให้มีการเฉลยข้อสอบและวิเคราะห์ผลสอบ O-NET เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

  นโยบายข้อ 8 ภายใน 10 ปี : จะผลิตกำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ  
  ได้วางแผนดำเนินการโดยได้จัดทำฐานข้อมูล Demand/Supply Side ให้มีความทันสมัยภายใน 
1 ปี โดยมอบให้คณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เป็นผู้จัดทำโปรแกรม 
พร้อมประสานให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้สำรวจความต้องการแรงงานจากสถาน
ประกอบการและผู้จ้างงานต่างๆ ในพื้นท่ีของแต่ละจังหวัด จากนั้นจะให้สถานศึกษาเปิดหลักสูตรท่ีเป็นไปตาม 
Demand Side (Re-Profile มหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษา) ภายใน 10 ปี โดยกำหนดให้งานงบประมาณเป็น
ตัวขับเคล่ือนในการกำหนดทิศทาง  
  ขณะเดียวกัน ได้ดำเนินงานขยายโครงการทวิภาคี ทวิศึกษา โครงการสหกิจศึกษา หลักสูตร
อาชีพระยะส้ัน ในโรงเรียนสามัญและ กศน. เพื่อสนับสนุนการผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและการผลิตของประเทศ ทำให้มีจำนวนผู้เรียนในโครงการต่างๆ เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว 
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  นโยบายข้อ 9 ผลิตคนดีออกสู่สังคม  
  กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางนโยบายท่ีจะผลิตผู้เรียนท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี
ออกสู่สังคม จึงได้กำหนดนโยบายและโครงการต่างๆ เช่น โรงเรียนคุณธรรม, การฟื้นฟกูิจกรรมลูกเสือเนตร
นารีในสถานศึกษา, โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ด้าน Heart), โครงการธนาคารขยะ, กิจกรรมการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติของสถานศึกษาทุกสังกัด, โครงการโตไปไม่โกง เป็นต้น 

    

  นโยบายข้อ 10. ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด  
  กระทรวงศึกษาธิการได้สำรวจบ้านพักครูท้ังหมด พบว่ามีจำนวนท้ังส้ิน 44,359 หลัง ในจำนวนนี้
อยู่ในสภาพท่ีดีไม่ต้องซ่อมจำนวน 27,422 หลัง มีสภาพที่จำเปน็ต้องซ่อมแซม 12,928 หลัง นายกรัฐมนตรี
จึงได้ส่ังการให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งทำการซ่อมแซมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จท้ังหมดตาม Roadmap  
ของรัฐบาล ภายในป ี2560 
  ท้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนไว้แล้วในปีงบประมาณนี้ โดย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ต้ังงบประมาณซ่อมแซมให้เสร็จส้ินในปี 2560 ไว้แล้ว  
จำนวน 1,395 ล้านบาท ส่วนท่ีเหลืออีก 695 ล้านบาท จะเสนอขอแปรญัตติการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป 
 
   นโยบายข้อ 11 การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญต่อประเด็นการแก้ปัญหาการทุจริต คือ การป้องกันและ
มาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตจากการวิ่งเต้นโยกย้าย การใช้ดุลยพินิจการลงโทษ และการตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

 
5. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แถลงนโยบาย              
ด้านการศึกษา เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2558 มีจุดเน้นและแนวทางในการขับเคล่ือน 2 ส่วน ดังนี้  

1. กระแสพระราชดำรัสเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง”  
“ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า”  
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”  
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2. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 10 ข้อ  
นโยบายทั่วไป  

 1. การจัดทำแผนงาน/โครงการเริ่มใหม่ เข้าใจจุดหมาย ลงรายละเอียด งานหลัก งานรอง เพื่อให้
บรรลุผลงานหลัก มีฐานข้อมูลท่ีแน่น  
 2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมท่ีไม่สัมฤทธิ์ผล หาปัญหาท่ีผ่านมาทำไม่ทำไม่สำเร็จ  
 3. แผนงาน/โครงการพระราชดำริ โครงการอะไรบ้างท่ีเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง เป็นดำริ        
ของพระองค์ใด กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร  
 4. งบประมาณ งบลงทุนให้วางแผนโครงการในไตรมาสแรก การเสนอของบกลางให้เฉพาะท่ีจำเป็น  
การบริหารงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบูรณาการงบประมาณ  
 5. เน้นการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร จัดให้มีช่องทางการส่ือสารอย่างเป็นระบบนำเทคโนโลยี
เข้ามาช่วย มีแผนการประชาสัมพันธ์  
 6. อำนวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีผู้รับผิดชอบ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะส้ัน และ        
ระยะยาว รายงานการเกิดเหตุการณ์ด่วน  
 7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบวงจร  
 8. ให้ความสำคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นท่ีต่างๆ ของแต่ละแท่ง เข้ามาทำงาน 
ทบทวนบทบาทหน้าท่ีส่ิงใดท่ีต้องรู้และยังไม่รู้ มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่  
 9. โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ท่ีต้ังไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา  
 10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร  
 11. ให้มีการนา ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง ดำเนินการศูนย์ศึกษา
ทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  
 12. ให้ความสำคัญกับเทคนิคการสอน และการส่ือความหมาย  
 13. ให้ความสำคัญกับบรรยากาศในการทำงาน ให้ความสำคัญกับธงชาติ ความสำคัญในพื้นท่ีรับผิดชอบ
ทุกระดับในเขตพื้นท่ี การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ  
 14. ให้ลดภาระงานท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียน         
การสอนของนักเรียนอย่างจรงิจัง  
 15. การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียนท้ังความรู้และคุณลักษณะ 
และทักษะชีวิต  
 16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 17. ให้ลดภาระงานท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนำเด็กนักเรียน ครูออกนอกห้องเรียน  

 



28 

6. นโยบายด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  
 1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
  - ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีเห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคำ              
โดยใช้ แนวการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)  
 - กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนช้ัน ป.1 อ่านออกเขียนได้ ช้ัน ป.2 ขึ้นไปอ่านคล่อง เขียนคล่อง   
 2. การดูแลเด็กออกกลางคัน  
 - การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หากเด็ก      
จบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปทำงานท่ีใด ต้องสนับสนุนให้เรียนต่อในสถานศึกษาของ
การศึกษานอกโรงเรียน 
 3. ปรับปรุงหลักสูตร  
 - การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือ          
แล้วไปจัดกิจกรรมท่ีเพิ่มภาระหรือเพิ่มการบ้านให้นักเรียนอีก  
 - ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว  
 - ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจำ  
 4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  
 - การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีครูสอนไม่ครบช้ันเรียน  
 - ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน 
ไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางท่ีมีคุณภาพ  
 5. การลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา  

 - การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLTV  
 6. การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน  
 - การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการศึกษา  
กับภาระงานของครูท่ีต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การประเมินวิทยฐานะให้
เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  
 7. การดูแลรักษาส่ิงก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา  
 - ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาส่ิงของท้ังหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร สถานท่ี 
ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย  
  1) ระบบการจัดหา แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ มีเหตุ มีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่าย
ตามความเสน่หา จะทำให้เกิดความเลียแข้งเลียขากัน เป็นเรื่องท่ีไม่ดี  
  2) ระบบการซ่อมบำรุง ควรต้ังทีมเฉพาะขึ้นมาเพื่อบำรุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบ
การใช้งาน พร้อมท้ังมีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมีผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน          
เพื่อให้การบำรุงรักษา มีความต่อเนื่อง และ  
  3) การจำหน่าย เพื่อท่ีจะได้จัดซื้อทดแทน  
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 8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ  
 - ให้ความสำคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เล่ือนตำแหน่ง วิทยฐานะ  
 - การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจำนวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและจัดระบบแก้ไข
ปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต 
รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครูพยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันต้องสร้างจิตสำนึกในการ  
ใช้จ่ายให้กับลูกหลานของตัวเองด้วย  
 9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา  
 - ปลูกฝังการคัดแยกขยะและท้ิงขยะให้ถูกท่ีแก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับและทุกสังกัด  
 - ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน          
38,000 แห่งท่ัวประเทศ โดยมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานศึกษารายละเอียด เพื่อหา
แนวทางขยายโครงการธนาคารขยะให้ครบทุกโรงเรียน  

แนวทางการทำงาน  เพื่อขับเคล่ือนงานด้านการศึกษาใน 3 ลักษณะ ดังนี้  
 1. Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด  
 2. Dynamic ขับเคล่ือนงานตลอดเวลา  
 3. Lively ทำงานแบบมีชีวิตจิตใจ  
 

7.  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงระบบและกระบวนการ            
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท้ังระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่าง         
เป็นรูปธรรม  

 2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการและด้อย
โอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน การเขียนและการคิด เพื่อให้
มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการทำงาน  

 3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์
กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

 4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ท่ีมีความสามารถ
และทักษะท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และเป็นผู้นำทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตน เป็นแบบอย่างท่ีดี แก่ผู้เรียน สร้าง
ความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดกับนักเรียนท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพ  
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 5. เร่งสร้างระบบให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการท่ีดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ      
และมาตรฐาน ได้เป็นอย่างดี  

 6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถจัดการเรียน การสอน
อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล  

 7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีมีข้อมูลสารสนเทศ และ
ข่าวสาร เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล     
อย่างเป็นรูปธรรม  

 8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการใหบ้ริการท่ีดี ท้ังส่วนกลางและ  ส่วน
ภูมิภาค เร่งรัด การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีท่ีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วม ปรับปรุงระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทำ การมีส่วนร่วม และการประสานงานสามารถใช้
เครือข่ายการพัฒนาการศึกษา ระหว่างโรงเรียนกบัโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่ม
บุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น  

 9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปช่ัน ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกำลังใจ สร้างภาวะ 
จูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสำเร็จตามภาระหน้าท่ี  

 10. มุ่งสร้างพลเมืองดีท่ีต่ืนตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทำให้การศึกษา   
นำการแก้ปัญหาสำคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปช่ัน  

 11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก       
 ท่ีไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 

วิสัยทัศน์  

 การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล                          
บนพื้นฐานของความเป็นไทย  
 

พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม  
หลักของคนไทย 12 ประการ  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
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 เป้าประสงค์  
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐาน

ของความเป็นไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้  
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม

วัย และมีคุณภาพ  
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์  
4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 

และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
5. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย            

การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และ กระจายอำนาจและ   
ความรับผิดชอบ สู่สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา  

6. พื้นท่ีพิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม
ตามบริบทของพื้นท่ี  

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เป็น 6 ยุทธศาสตร์      

เพื่อสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
2. ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพัฒนาครู 
3. ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  

                     ของการพัฒนาประเทศ 
5. ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ICT เพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การบริหารจัดการ 

 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  1) จุดเน้น   
  1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มกีารปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้  
 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน  
 1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน  
 1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV  
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  2. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีสำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
 2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา      
ท่ีสมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 2.2 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้  
 2.3 ผู้เรียนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง  
 2.4 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล         
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดเพิ่มขึ้น  
 2.5 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น  
 2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และ         
ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อการมีงานทำในอนาคต  
 2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ          
การใช้เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย  
 2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
 3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  
 3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง  
 3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย  
  4. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนนุ และพฒันา เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 4.1 ผู้พิการ  
 4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นท่ีพิเศษ  
 4.3 ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  
 4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน  
 4.5 ผู้เรียนท่ีต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ  

 2) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีอ่านออกเขียนได้ 
 - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - 4 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
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 - ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 - ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของผลการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 - ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
  - ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายดำเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง
ตามช่วงวัย 
 - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
 - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย 
 - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 
 - ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และมีพัฒนาการตามช่วงวัย 
 - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเส่ียง 
 - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  
  1) จุดเน้น  
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของบุคคลและสถานศึกษา  
 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้ทักษะกระบวน            
การคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ท่ีทันสมัย  
 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
 1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
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 1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
 4. องค์กร องค์คณะบุคคล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการศึกษา         
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน  

 2) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
- ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ท่ีได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 
- ร้อยละ 90 ของครูท่ีได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน 
- ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะของสายงาน 
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตรากาลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
      1) จุดเน้น   
  1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
  2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ำช้ัน มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา               
ช้ันประถม ศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
  3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  

 2) ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้ำช้ันในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM 
Education 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
  - ร้อยละ 100 ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีคลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดผล ประเมินผล การ
เรียนรู้ผู้เรียน 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
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      1) จุดเน้น  
  1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ  
  2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  

 2) ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  - ร้อยละ 95 ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการศึกษาต่อตามความถนัด
และความสนใจ 
   - ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติท่ีดี 
ต่อการประกอบอาชีพ 
 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  ICT เพื่อการศึกษา 
     1) จุดเน้น  
 1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
 2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
 4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้  

 2) ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานมีระบบ ICT เพื่อการศึกษาเหมาะสมผู้เรียน 
  - ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับมีระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานเดียวกัน 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV , DLIT , ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการ      
 1) จุดเน้น  
  1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบ
ต่อผลการดำเนินงาน  
 1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีกำหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล  
 1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา  
 1.3 สถานศึกษาพร้อมรับการกระจายอำนาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตำบล  
 1.5 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 1.6 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานพื้นท่ีการศึกษา  
 1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และ           
ความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ีพิเศษ  
 1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
 1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายรายหัวให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ  
 1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรต ิหน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรท่ีมีผลงาน เชิง
ประจักษ์  
 1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของ
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
   
 2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  
 2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา  
 2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา  

 2) ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
- ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
- อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 0.2 
- จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลดลง (นักเรียนต่ำกว่า 40 คนลงมา) 
- ค่าเฉล่ียของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในวิชาหลักในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ

กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
- ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น

รายบุคคล 
- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พเิศษมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีสูงและถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง    

ได้รับโอกาสสู่คุณภาพผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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- ร้อยละ 80 ของเด็กพิการท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 
- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ระดับดีมากขึ้นไป 
- ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ระดับดีมากขึ้นไป 
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีผลการประเมินตาม

คารับรองการปฏิบัติราชการระดับดีมากขึ้นไป 
 

8.  แนวทางพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24   

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กำหนดแนวทางพัฒนาการศึกษา           
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
องค์กรยุคใหม่ ร่วมพัฒนาเด็กไทยสู่สากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย          

พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ  
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ  
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพ
การศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพ            
และเสมอภาค   

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงาน            ท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

4. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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5. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่าย           
การบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และ กระจายอำนาจและ  ความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา  

ค่านิยมองค์กร 

  ความรู้ดี  ความเป็นผู้ดี ความจงรักภักดี 
 
ยุทธศาสตร์  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน เพื่อสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตและพัฒนาครู 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐาน 

      การศึกษา 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ  
                          ของการพัฒนาประเทศ 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  ICT และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
กลยุทธ ์

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 เป้าประสงค์ท่ี 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย              

อย่างมีคุณภาพ 
 เป้าประสงค์ท่ี 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน       

อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค   

 กลยุทธ ์  
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  

 1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 1.1.1 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
 1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด  
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 1.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
 1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง  
 1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 และภาษาอาเซียน อย่างนอ้ย 1 ภาษา  
 1.2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 1.2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้  
เกิดประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
 1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลย ีนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ และ
ส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีหลากหลาย มีศูนย์รวมส่ือให้ครูสามารถยืมส่ือไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้         
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  
 1.2.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย ให้ผู้เรียน          
มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการนำผลการประเมินในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน  
 1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่กับวิชาสามัญ  

 
 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

 2.1 สร้างความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้แก่ผู้ปกครองชุมชน 
สังคม และสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน           
ในการกำกับดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 2.3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อ ให้มีการคัดเลือก          
อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 3.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี   
มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย   
 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการศึกษา 
วิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่น  
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 3.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐานให้เหมาะสมกับ
ความต้องการจำเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆ ท้ังในรูปแบบปกติ 
รูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก 

4. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา   
 4.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และระบบคุ้มครองนักเรียน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เช่ือมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ 
 4.2 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาส         
ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจำตัวประชาชน  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  
 เป้าประสงค์ท่ี 3  ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และ                  

มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
 กลยุทธ์  
 1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนอืจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร     
ทางการศึกษา  
 1.1 หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน  
 1.2 ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารจัดการในลักษณะสหวิทยาเขต โดยเฉพาะ
โรงเรียนท่ีมีจำนวนครูไม่เพียงพอ 
 1.3 ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาช่วยสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา ในโรงเรียนท่ีครูไม่เพียงพอ  
 1.4 ประสานและส่งเสริมการทำงานของผู้มีจิตอาสาหรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรต่างๆ  
 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะ              
ด้านการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิด 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลให้สามารถนำมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล ในรูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการประยุกต์ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร  ท่ีทันสมัย
มาใช้ในการพัฒนา  
 2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรยีน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
 2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน           
ให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
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 2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียน             
ท่ีมีความต้องการพิเศษ หรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ  

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูบ้ริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้าน อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน เกิดผล
การปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
 4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ  
 4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู            
การเป็นครูมืออาชีพ และยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

6. ส่งเสริม สนับสนุนใหอ้งค์กร องค์คณะบุคคล และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย          
โอนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียน และชุมชน  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

 เป้าประสงค์ท่ี 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน       
อย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค   
  กลยุทธ์  
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษามีระบบทดสอบ เพื่อประเมินผ่านในทุกระดับช้ัน 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาค
บังคับท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน STEM Education 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษามีระบบวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 6. ส่งเสริมสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีคลังความรู้ คลังข้อสอบ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการ                       

ของการพัฒนาประเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างท่ัวถึง         

มีคุณภาพ และเสมอภาค   
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาต่อตามความถนัด 

และความสนใจ 
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 2. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนค้นพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการประกอบอาชีพ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีการวิจัยท่ีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT และเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี 2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงมี
คุณภาพ และเสมอภาค   

เป้าประสงค์ท่ี 4  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล่ือน
การศึกษา ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน 

2. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกัน และมีการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนา DLIT,DLTV ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

เป้าประสงค์ท่ี  4  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคล่ือนการศึกษา ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ท่ี 5 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เน้นการทำงานแบบบูรณาการ    
มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และ กระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา  
 กลยุทธ์  

1. กระจายอำนาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา   
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ   
ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 1.2 บูรณาการการทำงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิ่มขึ้น  
 1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
 1.4 พัฒนาระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
 1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
 1.6 พัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  
 1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการท่ีไม่เหมาะสม ให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
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 2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
 2.1 ประสานความร่วมมือเครือข่ายสหวิทยาเขตของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการบริหาร
จัดการศึกษาร่วมกัน  
 2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
 2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของ
สถานศึกษาในการจัดการศึกษา  
 2.2.2ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือ
สถานศึกษา  

3. ส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  

4. ส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา บุคคล และองค์คณะบุคคล ให้มีความ
รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน  
 4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา บุคคล และองค์คณะบุคคล      
ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์   
 4.2 สร้างแรงจูงใจให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา บุคคล และองค์คณะบุคคล        
มีผลงานเชิงประจักษ์   
 4.3 รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร องค์คณะบุคคลในการปรับปรุง 
แก้ไขและติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
 

ผลผลิต  
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  มีการดำเนินงาน 5 ผลผลิต ดังนี้  

 1) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  
 2) ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  
 3) เด็กพิการได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ  
 4) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 5) ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
 
จุดเน้น 
 1. ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 1. สถานศึกษาทุกแห่งมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงช้ัน  
 2. สถานศึกษาใช้ STEM Education DLTV  
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 3. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ 
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มข้ึน  
 4. ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนวและได้รับการ
พัฒนาความรู้ทักษะท่ีเหมาะสมเพื่อการมีงานทำในอนาคต  
 5. ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตาม
ช่วงวัย  
 6. ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  
 7. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษามีทักษะการแก้ปัญหา ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด แก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา และอยู่อย่างพอเพียง  
 8. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัวเข้า
กับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานวฒันธรรมท่ีดีงามของไทย  
 9. สถานศึกษาดำเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 10. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องกับช่วงวัย  
 11. สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
 12. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  13. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

    2. ด้านการผลิตและพัฒนาครู  
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ท่ีใช้ทักษะกระบวนการคิด 
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร         
ท่ีทันสมัย  
 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ท้ังในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อม
ของโรงเรียน  
 1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
 1.5 ครูและบุคลกรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  
 1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ         
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
 2. ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 
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 4. ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน 
 5. บุคลกรทางการศึกษา 38 ค (2) ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะของสายงาน 
 6. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 7. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์  
 8. หน่วยงานมีแผนอัตรากำลัง เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 9. องค์กร องค์คณะบุคคล ผู้มีส่วนได้เสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครูและบุคลกรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

 3. ด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  
 2. สถานศึกษามีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ำช้ัน เหมาะสมในแต่ละระดับช้ัน  
 3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน  

  

 

 4. ด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
 1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ  
 2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  

 5. ด้าน ICT เพือ่การศึกษา  
 1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานศึกษาและผู้เรียน  
 2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันใน
เรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากร
อื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาพฒันา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน  

 6. ด้านการบริหารจัดการ  
 1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้น       
การกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่ายและรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน  
 1.1 สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีกำหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ  นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล  
 1.2 สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมรับการกระจายอำนาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่าง           
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มีประสิทธิภาพ  
 1.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1.4 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และส่งเสริมการสร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี  
 1.5 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาพัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม 
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
 1.6 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา องค์คณะ
บุคคล และบุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ และส่งเสริมให้มีการวิจัย เพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัด
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
 2. หน่วยงานและสถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 2.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 
 2.2 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และสถานศึกษาส่งเสริมการระดมทรัพยากร
ในการจัดการศึกษา  
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  
 - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - ค่าเฉล่ียร้อยละของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาโดยรวม เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
  - ร้อยละ 100 ของเด็กด้อยโอกาสมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาดำเนินการตามแนวทางนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ             
สอดคล้องตามช่วงวัย 
 - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 
 - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเส่ียง 
 - ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 



47 

2. ตัวชี้วัดด้านการผลิตและพัฒนาครู  
- ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์ท่ีได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online 
- ร้อยละ 90 ของครูท่ีได้รับการพัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของสายงาน 
- ร้อยละ 90 ของบุคลากรทางการศึกษา 38 ค(2) ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะของสายงาน 
- ร้อยละ 100 ของหน่วยงานในสังกัดมีแผนอัตรากำลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่านานาชาติ 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้ำช้ัน  
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบ STEM Education 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดผล ประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

4. ตัวชี้วัดด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ  
  - ร้อยละ 95 ของผู้เรียนท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการศึกษาต่อตามความถนัด
และความสนใจ 
  - ร้อยละ 90 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาค้นพบความถนัด ความสนใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 

5. ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา  
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบ ICT เพื่อการศึกษาเหมาะสมผู้เรียน 
  - ร้อยละ 100 ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
เป็นฐานเดียวกัน 
  - ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใช้รูปแบบ DLTV , DLIT , ETV ได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
 6. ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ  

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
- อัตราการออกกลางคันไม่เกินร้อยละ 0.2 
- ร้อยละ 80 ของเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ 
- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น

รายบุคคล 
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- ร้อยละ 85 ของผู้เรียนในโรงเรียนวัตถุประสงค์พเิศษมีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

- ร้อยละ 80 ของเด็กพิการท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตามแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล 
- ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีคุณภาพตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป 
- สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ระดับดีมากขึ้นไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
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โรงเรียนสามชัย ปีงบประมาณ 2560 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสามชัย   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ควบคู่คุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  

สุขภาพดีถ้วนหน้า  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล 

6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชน 

 

เป้าประสงค ์
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  

2. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

3. นักเรียนทุกคนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  

4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล  

6. ชุมชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน และมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาอย่างจริงจัง  

อัตลักษณ์ 
 เรียนรู้ด้วยโครงงาน พฒันาจิตวิญญาณด้วยธรรมะ ส่งเสริมสุนทรียภาพด้วยศิลปะและดนตรี                           
สุขภาพดีด้วยกีฬา 
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เอกลักษณ์  
 เรียนรู้ด้วยโครงงาน สืบสานวัฒนธรรมด้วยโปงลาง 

 

กลยุทธ์โรงเรยีนสามชัย 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  

2. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะในการดำรงชีวิต

ของผู้เรียน 

3. สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 

6. ระดมสรรพกำลัง สร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

แนวทางการดำเนินการของโรงเรียน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ท่ีบ้านอยู่ในเขตบริการของโรงเรียน 
สามชัยได้เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 
 2. เพื่อให้นักเรียนท่ีมีฐานะยากจนและขาดแคลนได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรตามโครงการเรียนฟรี 
15  ปี  อย่างมีคุณภาพ 
 3. เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ีเป้าหมายการรับนักเรียนท่ีสอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น 
 4. เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 5. เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะด้านให้กับนักเรียนจน
นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 6. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
นโยบาย 
 ดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม อย่างมีคุณภาพโดย 
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 1. สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนในเขตพื้นท่ีโดยไมต้่องมีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
 2. เร่งรัดปรับปรุงสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม สภาพทางกายภาพในโรงเรียนให้สอดคล้อง เหมาะสมและมี
สภาพท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถรักษาระดับของตนเองได้ ตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

เป้าหมาย 
 1. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนท่ีจบการศึกษาช่วงช้ันท่ี 2 ท่ีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียน และนักเรียน ม.3 
เดิมเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ได้ตามเป้าหมายท่ีสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 
 2. นักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถกู้เงินเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาได้อย่างท่ัวถึง 
 3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ท่ีจะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนจากชุมชน ท้องถิ่นในการพัฒนาโรงเรียน 
 5. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนา
ความสามารถท่ีมีอยู่ได้เต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย 
 6. โรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
 7. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
มาตรการ 
 มาตรการท่ี 1. ให้นักเรียนท่ีจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ท่ีมีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนตามประกาศ
ของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของโรงเรียนสามชัยได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนสามชัย 
 มาตรการท่ี 2 จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลน เพื่อใช้จ่ายในการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
 มาตรการท่ี 3 จัดปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมในการจัดการศึกษาท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 มาตรการท่ี 4 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
 มาตรการท่ี 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้พัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถได้เต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย 
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 มาตรการท่ี 6. จัดให้ครูสอนซ่อมเสริมหรือจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนเพื่อพฒันาความรู้ ทักษะได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
 มาตรการท่ี 7 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ อาคารสถานท่ี การพัฒนาบุคลากรและส่ิงต่างๆ ให้เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นโยบายที่ 2  จัดการศึกษาให้ครอบคลุมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้โรงเรียนสามชัยเป็นที่ยอมรับรับของผู้ปกครองชุมชน 
 2. เพื่อให้ครู มีการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
 3. เพื่อให้นักเรียน ครู ได้ใช้ข้อมูลจากส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน มากขึ้น 
 4. เพื่อให้ครู จัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 5. เพื่อให้ครูมีการทำวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 6. เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง หล่อหลอมและเสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดย
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 
 7. เพื่อให้ครูให้ความสำคัญในการวัดผลประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง 
          8. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
นโยบาย 
 จัดประสบการณ์เรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดย 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า 
 ริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหา การจัดการ ได้เรียนรู้และทำงานเป็นกลุ่มแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ หรือเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากธรรมชาติ 
ของจริงสถานการณ์จริงควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
 3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการจัดพื้นท่ีของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ โดยการนำ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 
 4. สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัยท้ังด้านหนังสือ เอกสารต่าง ๆและเทคโนโลยี  
จัดบรรยากาศการเรียนรู้และวิทยบริการให้เกิดความเหมาะสม 
 5. เร่งรัดให้มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผลการเรียนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระให้
สูงขึ้น 
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 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 
 7. ปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการวัดผลประเมินผล เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 8. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนองกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
          9. เพื่อให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง หล่อหลอม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย 
 1. โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
 2. โรงเรียนสามชัย มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ 
 4. นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนส่ือความอยู่ในระดับดี 
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี 
 6. ครูมีการทำวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 7. นักเรียนมีทักษะในการทำงานสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 8. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
มาตรการ 
 มาตรการท่ี 1 จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ คิดเป็น 
ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
 มาตรการท่ี 2 ส่งเสริมให้นำกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาตรการท่ี 3 จัดหาส่ือ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน มาไว้บริการแก่ครู นักเรียน  
ชุมชน อย่างเพียงพอ 
 มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 มาตรการท่ี 5 นำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มาตรการท่ี 6 พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการท่ี 7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยบริการอย่างหลากหลาย 
 มาตรการท่ี 8 ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดอาคารเรียนและห้องเรียนให้มีบรรยากาศ 
ทางวิชาการ 
 มาตรการท่ี 9 จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

       มาตรการท่ี 10 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ 
จากสภาพจริง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้มากยิ่งขึ้น 
 มาตรการท่ี 11 ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนให้หลากหลายและต่อเนื่อง 
 มาตรการท่ี 12 นิเทศครู ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง 
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 มาตรการท่ี 13. ให้ครูทำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อยคนละ 1 เรื่องต่อป ี
 
นโยบายที่ 3  จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนในการกำหนดนโยบายด้านการศึกษา 
 3. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู ้
 4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาพร้อมท้ัง
งบประมาณ 

นโยบาย 
 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดย 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนด้วยรูปแบบท่ี
หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า ริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหา การจัดการ ได้เรียนรู้และทำงานเป็นกลุ่มแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยการกำหนดนโยบายแลเป็นวิทยากร 
 3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการจัดหาพื้นท่ีในชุมชนเป็นแหล่งวิทยาการการเรียนรู้
สำหรับนักเรียน 

เป้าหมาย 
 1. โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
 2. โรงเรียนสามชัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน 
 3. โรงเรียนสามชัยและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 4. โรงเรียนสามชัยมีความพร้อมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

มาตรการ 
 มาตรการท่ี 1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 มาตรการท่ี 2 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 มาตรการท่ี 3 จัดหาส่ือ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องช่วยสอน ส่ิงประดิษฐ์และวิธีการใหม่ ๆ  
 มาตรการท่ี 4 ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
 มาตรฐานท่ี 5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 
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มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนาท่ีตนนับถือ 
 1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 1.3 มีความกตัญญูกตเวที 
 1.4 มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 
 1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์ส่ิงของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
 1.6 ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
มาตรฐานท่ี 2 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
 2.1 ผู้เรียนดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
 2.2 ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์ 
 2.3 ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากส่ิงเสพติด และส่ิงมอมเมา หลีกเหล่ียง 
                สภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ 
 2.4 ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
 2.5 ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น 
มาตรฐานท่ี 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 3.1 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
 3.2 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์โดยไม่ขัดหลักศาสนา 
 3.3 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
 3.4 ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมแลประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและของไทย 
มาตรฐานท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มิวิจารณญาณ มีความคิด 
                สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
 4.1 ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการ 
                คิดแบบองค์รวม 
 4.2 ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง 
 4.3 ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และจิตนาการ 
มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
 5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
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 5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 6.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
 6.2 ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 6.3 ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  

     และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
 7.1 ผู้เรียนสามารถวางแผน ทำงานตามลำดับขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ผู้เรียนรักการทำงาน สามารถปรับตัวและทำงานเป็นทีมได้  
 7.3 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานท่ี 8 ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
 8.1 ครูมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม 
 8.2 ครูท่ีจบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 8.3 ครูท่ีสอนตรง ตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด 
 8.4 ได้รับการพัฒนาในวิชาท่ีสอนตามท่ีคุรุสภากำหนด 
 8.5 สถานศึกษามีจำนวนครูตามเกณฑ์ 
มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 9.1 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 9.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 9.3 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ 
 9.4 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
 9.5 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 9.6 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 9.7 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 9.8 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานท่ี 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 10.1 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงาน 
 10.2 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 
 10.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ 
 10.4 ผู้บริหารมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร 
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มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  
                 ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 
 11.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน และระบบการบริหารท่ีมีความ 
                 คล่องตัวสูงปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
 11.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 11.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบถ่วงดุล 
 11.4 สถานศึกษามีระบบและดำเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 

มาตรฐานท่ี 12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม 
                 ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 12.2 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1.23 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

มาตรฐานท่ี 13. สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีส่ือการเรียนการสอนท่ี 
       เอื้อต่อการเรียนรู้ 
13.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และระดับ 
      ท้องถิ่นที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียนและ              
      ท้องถิ่น 
13.2 สถานศึกษามีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 14.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
                 ในการพัฒนาการศึกษา 
 14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ 
                 พัฒนาการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยักระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 15.1 จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 15.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าท่ีผ่านมา 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 

 โรงเรียนสามชัย กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยจำแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ลำดับที่ กลยุทธ์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ์

ท่ี 1 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

- พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 

- พัฒนางานแนะแนว 

- พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

- พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาไทย 

- พัฒนากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯศิลปะ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

- พัฒนากิจกรรมรกัษาดินแดน 

- อวยพรวันปีใหม ่
 
 

กลยุทธ์
ท่ี 2 

พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และทักษะในการดำรงชีวิต

ของผู้เรียน 

- พัฒนางานครูท่ีปรึกษาระดับช้ัน 

- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย 

- พัฒนางานสภานักเรียน 

- ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 

- พฒันากลุ่มสาระฯศิลปะ 

- พัฒนางานจราจร 
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ลำดับที่ กลยุทธ์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ์

ท่ี 3 
สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมี

ระบบบริหารจัดการท่ีดี มี

ประสิทธิภาพ 

- พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 

- ส่งเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

- โครงการจ้างบุคลากร 

- พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

- พัฒนางานพัสดุโรงเรียนสามชัย 

- พัฒนางานอนามัยและโรงอาหาร 

- พัฒนางานโภชนาการ 

- พฒันางานอาคารสถานท่ี 

- พัฒนางานสารบรรณ 

- พัฒนางานประชาสัมพันธ ์

- พัฒนางานปฏิคม 
กลยุทธ์

ท่ี 4 
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ

อาชีพ 

- พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

กลยุทธ์
ท่ี 5 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

โดยใช้เทคโนโลยีและหลัก         

ธรรมาภิบาล  

- พัฒนางานห้องสมุดและส่งเริมนิสัยรักการอ่าน 

- พัฒนาห้องสมุด 3ดี 
 
 

กลยุทธ์
ท่ี 6 

ระดมสรรพกำลัง สร้างระบบ

เครือข่ายอุปถัมภ์งบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศึกษา 

- พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 

- พัฒนางานแนะแนว 
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ส่วนท่ี 4 โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

งบ 
ประมาณ 60 

ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ี 

กลุ่มบริหารงานบุคคล         
1 พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 11 5,000 งานบุคคล 56 
2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบคุลากร 9 300,000 งานบุคคล 59 
3 ส่งเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษา 9 10,000 งานบุคคล 62 
4 จ้างบุคลากร 11 400,000 งานบุคคล 65 

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน       
5 พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 12 10,000 กลุ่มบริหารงบประมาณฯ 68 
6 พัฒนางานพัสดุโรงเรียนสามชัย 14, 15 500,000 งานพัสดุ 73 
7 พัฒนางานสารบรรณ 8,15 4,500 งานสารบรรณ 77 

กลุ่มบริหารวิชาการ       
8 พัฒนาห้องสมุด 3ดี 3,4,11 5,000 งานห้องสมุด 80 
9 พัฒนางานห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3,4,11 18,000 งานห้องสมุด 84 
10 พัฒนางานแนะแนว 6,7,11,13 77,500 งานแนะแนว 90 
11 พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 4,5,7,10,11,12,13,14 71,000 วิชาการ 98 
12 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 4,5,10,11 12,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 108 
13 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร ์ 1,4,5,10,11 12,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 112 
14 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 4,5,10,11 50,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 115 
15 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 4,5,10,11 12,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 121 
16 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 2,4,5,10,11 12,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 127 
17 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 4,5,6 20,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 135 
18 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ 1,4,6,10 45,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 143 
19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาพลศึกษา 1,4,5,6,10,11 50,000 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 149 
20 พัฒนากิจกรรมรักษาดินแดน 1 2,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 153 
21 พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 1,2,6,7,8,10 5,000 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 155 
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ส่วนท่ี 4 โครงการตามแผนปฏิบัติการ                      

   

ที ่ ชื่อโครงการ 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

งบ 
ประมาณ 60 

ผู้รับผิดชอบ หน้าท่ี 

กลุ่มบริหารทั่วไป        
22 งานอนามัยและโรงอาหาร 1,4 5,000 กลุ่มบริหารทั่วไป 159 
23 พัฒนากายภาพภายในโรงเรียน 2,11 16,500 กลุ่มบริหารทั่วไป 162 
24 พัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 2,11 5,000 กลุ่มบริหารทั่วไป 165 
25 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 13 5,000 กลุ่มบริหารทั่วไป 168 
26 พัฒนางานปฏิคม 8 0 กลุ่มบริหารทั่วไป 173 
27 พัฒนางานโภชนาการ 1 0 กลุ่มบริหารทั่วไป 177 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน       
28 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2 31,000 งานกิจการนักเรียน 179 
29 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย 2 10,000 งานกิจการนักเรียน 184 
30 พัฒนางานสภานักเรียน 2 10,000 งานกิจการนักเรียน 189 
31 ป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 2 3,000 งานกิจการนักเรียน 192 
32 อวยพรวันปีใหม่ 1 10,000 งานกิจการนักเรียน 197 
33 พัฒนางานจราจร 15 3,000 งานกิจการนักเรียน 199 

กลุ่มงานอาคารสถานที่       
34 พัฒนางานอาคารสถานที่ 2,11 100,000 งานอาคารสถานที่ 202 

  รวม   1,819,500    
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โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา    ข้อ    3 สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน   ท่ี   11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และบริการท่ีส่งเสริมผู้เรียน       

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี  11.1 
ลักษณะโครงการ            ใหม่              ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย   อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  พฤษภาคม  2560 

 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารจัดการสำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคลให้สามารถเอื้อต่อการจัดการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการปรับปรุงห้องสำนักงาน  เพราะบรรยากาศท่ีดีย่อมส่งผล
ให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  อีกท้ังการบริหารจัดการท่ีเป็นระบบ
และต่อเนื่องจะทำให้ส่งผลต่อบุคลากรโดยตรง ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถขับเคล่ือนไปได้ด้วยดี เพื่อให้ประสบ
ความสำเร็จในการจัดการ ดังกล่าวจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสำนักงานฝ่ายบริหารงาน
บุคคล สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ปรับปรุงบรรยากาศภายในสำนักงานให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
 2.2  เพื่อพัฒนางานบุคคลให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
                     1.  มีเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นใช้ภายในสำนักงาน 

          2.  มีเครื่องสำรองไฟใช้ภายในสำนักงาน 
 3.  มีชุดรับแขกภายในสำนักงาน   

 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
  3.2.1  งานบุคคลมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล 
  3.2.2  มีอุปกรณ์สำนักงานท่ีเอื้อต่อการให้บริการและบริหารจัดการ  
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4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงสำนักงานและพัฒนางานบุคคล 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
- ประชุมหารือ 
- ยื่นขออนุมัติจัดซื้อ 
- ดำเนินการจัดซื้อ 

 พ.ค. 60 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ขั้นดำเนินการ 
- จัดซื้อเครื่องปริ้นเอกสาร  
- จัดซื้อชุดรับแขก 
1.7  ดำเนินการจัดซื้อ 
1.8  ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า 
1.9  รายงานการดำเนินการ 

พ.ค. 60 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงสำนักงานและพัฒนางานบุคคล  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 1 ตัว 5,000 - - 5,000 
 รวม  5,000 - -  5,000 

 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    5,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)      -  บาท 
 รวม        5,000          บาท 
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6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.   งานบุคคลมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล 
2.  มีอุปกรณ์สำนักงานท่ีเอื้อต่อการ
ให้บริการและบริหารจัดการ  

 
ร้อยละ 90 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
พ.ค. 60 

 
พ.ค. 60 

ผลลัพธ ์
 1.  มตู้ีเก็บเอกสารบานเล่ือน ใช้ภายใน
สำนักงาน 
 2.  มตู้ีเหล็ก(ล้ินชัก15ช่อง) ใช้ภายใน
สำนักงาน 
 

 
ร้อยละ 90 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 60 

 
 
 .............................................ผู้เสนอโครงการ   …………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายวรวิทย ์ หารวาระ)        ( นางจริยา จ้ีกระโทก )                                                                                                          
  ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล   ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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 .........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ ..........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
 ( นายวรวิทย์  หารวาระ )     ( นางวราภรณ์  โพนะทา ) 
          ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
      
 

    ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
    ( นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อ     4 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
สนองมาตรฐานข้อท่ี        7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

                    8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งช้ีท่ี  7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.8,7.9,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 
ลักษณะโครงการ                                  ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย   อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2560 
 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด7 
มาตรา52  หมวด 9 มาตร 65 กำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัด
การศึกษาและการบริหารหลักสูตรตลอดจนบทบาทหน้าท่ีเพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะช่วยให้ครูได้รับความรู้ประสบการณ์ท่ีมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ตนเองเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและนักเรียนสังคมโดยรวม 



60 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้บุคลกรได้รับการพัฒนามีความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆมาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 
 2.2  เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนองค์ความรู้จากภายนอกสถานท่ี 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์  
                     1.  ครูโรงเรียนสามชัยทุกคนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

          2.  ครูและบุคลากรโรงเรียนสามชัยได้ศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง  
3.2 ผลผลิต   

  3.2.1  ครูและบุคลากรได้รับความรู้มากขึ้นและประสบการณ์ใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 
4. วิธีดำเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1. ติดต่อประสานงานนอกสถานท่ี 
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาดูงาน  

6 – 10 พ.ค. 60 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ขั้นดำเนินการ 
3. จัดทำเอกสาร 
4. ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ประเมินการจัดอบรมโดยแบบสอบถาม  

6 – 10 พ.ค. 60 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ขั้นดำเนินการ 
2. ครูเข้าร่วมพัฒนาโดยได้ไปประชุมอบรมสัมมนาและศึกษา                
ดูงานครบทุกคน 
3. นำความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพ 
4. รายงานการเข้าร่วมอบรมสัมมนา  

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 



61 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีภาคเรียนท่ี 1 50,000   50,000 
2 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ีภาคเรียนท่ี 2 50,000   50,000 
 รวม 100,000   100,000 

 
กิจกรรมที่ 2  พัฒนาบุคลากร 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะเดินทางและค่าท่ีพักในการ
เข้าประชุมอบรมสัมมนา 

  
200,000 

  
      
200,000 

      
      
 รวม 300,000   300,000 

 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    300,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)       -            บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................        -             บาท 
       รวม  300,000           บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1. ครูและบุคลากรได้รับความรู้มากขึ้น

และประสบการณ์ใหม่ๆมาพัฒนา
ตนเอง 

 
ร้อยละ 90 

 
แบบสำรวจ 

 
มิ.ย. 60 

ผลลัพธ ์
 1.   ครูโรงเรียนสามชัยทุกคนได้เข้ารับการ
อบรมสัมมนาอย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง 
 2.  ครูและบุคลากรโรงเรียนสามชัยได้ศึกษา

 
ร้อยละ 90 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
มิ.ย. 60 
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ดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
บุคคลภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง     
 

 
 

        .............................................ผู้เสนอโครงการ        …………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นายวรวิทย์  หารวาระ)            ( นางจริยา จ้ีกระโทก )                                                                                                                            
         ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล       ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
     
 

 
 
       .........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นายวรวิทย์  หารวาระ )        ( นางวราภรณ์  โพนะทา ) 
      ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล          รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
     
      
 

           ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
 

โครงการส่งเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนสามชัยปีการศึกษา 2560 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน  ท่ี 9   คณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท 

หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบกำหนด 
   ตัวบ่งช้ีท่ี  9.2     คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม  ดูแล  และขับเคล่ือน 
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การดำเนินงานของสถานศึกษา  ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 
   ตัวบ่งช้ีท่ี  9.3     ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  งานคณะกรรมการสถานศึกษา  
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 16  พฤษภาคม2560 และ -31  มีนาคม  2561 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากโรงเรียนสามชัย  เป็นองค์กรหนึ่งท่ีมีหนา้ท่ีหลักในการให้การศึกษากับเยาวชนในเขตอำเภอ 
สามชัย  ท้ังนี้เพื่อพัฒนาทางด้านวิชาการ  รวมถึงคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้เยาวชนดังกล่าวเป็นคน  เก่ง  ดี   
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเพื่อให้เกิดผลดังกล่าว  ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงชุมชน  ผู้ปกครอง  ในท้องถิ่น  นั่นคือ  คณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ซึ่งเป็นกรรมการท่ีมาจากการเลือกตั้งเพื่อมาทำหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียน  ร่วมแก้ปัญหา  
รวมถึงร่วมในการขับเคล่ือนการศึกษาให้ไปในแนวทางท่ีสังคมท้องถิ่นต้องการและเกิดประโยชน์กับนักเรียน
มากท่ีสุด  จึงจำเป็นต้องมีโครงการประชุม – สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขึ้นเพื่อแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น   
หาแนวทางสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาท่ีจำเป็น  ช่วยเหลือ  แก้ปัญหานักเรียนดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริม  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
2. เพื่อช่วยแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาในแต่ละหมู่บ้าน 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์(Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1.  โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  3ครั้ง 
  2.  คณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 3.2 ผลผลิต (Outputs :ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ)  
  3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ประชุม – สัมมนา ภาคเรียนละ 3 ครั้ง 
  3.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาได้อนุมัติงานแผนงบประมาณปีการศึกษา  2560  
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4. วิธีดำเนินการ 
 
 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม – สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ 
2.จัดทำเอกสารการประชุมปฏิบัติการ 
3.ยื่นขออนุมัติตามโครงการ 

 
พ.ค.60 -  มี.ค.61 

 
คณะกรรมการ

ดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ 
4.ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการมาประชุม-สัมมนา 
5.ประสานงานคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมการ 
6.จัดทำวาระการประชุม 
7.จัดประชุม-สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา  
8.รายงานการดำเนินงาน 

 
พ.ค.60 –     มี.ค.61 

 
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 
 กิจกรรมที่ 1 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ประชุม-สัมมนาและศึกษาดูงาน  
10,000 

   
10,000 

2 เครื่องด่ืม  ชา กาแฟ น้ำด่ืม ขนมปัง  อาหาร
กลางวัน 

    
 

3 ค่าอุปกรณ์ในการประชุม   (กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา) 

 
 

   
 

 รวม 10,000   10,000 
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งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     10,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)    -      บาท 
 อื่นๆ (ระบุ) เงินสวัสดิการ............................   -  บาท 
 
       รวม   10,000  บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ : 
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช ้

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1. คณะกรรมการมีการประชุม-สัมมนา 
ภาคเรียนละ 3  ครั้ง 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษา 
ดูงานอย่างน้อย  1  ครั้ง 

 
ร้อยละ95 

 
 
 

 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสังเกต 

-แบบสัมภาษณ์ 

 
พ.ค. 2560  -

มี.ค.2561 
 

ผลลัพธ ์
1.  มีการประชุม – สัมมนา  
ภาคเรียนละ 3  ครั้ง 
 

 
 ร้อยละ 95 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 2560 

 
  
 .............................................ผู้เสนอโครงการ   …………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
    ( นายทรงศักดิ์  คาดีวี )                          ( นางจริยา จ้ีกระโทก )    
                 ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 .........................................ผู้เห็นชอบโครงการ ..............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
 ( นายวรวิทย์  หารวาระ )       ( นางวราภรณ์  โพนะทา ) 
         ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล       รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
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      ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           ( นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 

โครงการจ้างบุคลากร 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา    3  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน  ท่ี   11 ตัวบ่งช้ีท่ี  11.1  11.2 
ลักษณะโครงการ        ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ระยะเวลาดำเนินงาน วันท่ี  1 พฤษภาคม  2560 –  วันท่ี  30  เมษายน  2561 

1. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องจัดกิจกรรมตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งจัดห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความ  
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนจัดโครงการ 
กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน การจัดกิจกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและอาคารสถานท่ีให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานอาคารสถานท่ีให้สะดวก รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถให้บริการด้านการบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนมากขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
 -  ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้านบริการต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
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 -  เพิ่มประสิทธิภาพงานอาคารสถานท่ีและการบริการท่ัวไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
 -  สามารถให้บริการด้านต่างๆอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 -  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1  

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.ประชุมช้ีแจงโครงการให้ทราบ 
2.จัดทำแผนงานโครงการ 
3.เสนอแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

 
 มี.ค. 60 
 มี.ค. 60 
 มี.ค. 60 

 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.จัดทำสัญญาจ้าง 
5.ดำเนินการจ้างตามระเบียบการจ้าง 
6.ติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 
7.สรุปและรายงานผลตามโครงการ 

 
พ.ค. 60 
พ.ค. 60 

พ.ค. 60- เม.ย. 61 
มี.ค. 61 

 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจ้างนักการและแม่บ้าน  รวม 3 คน 252,000    
2 ค่าจ้างวิทยากร(ครูผู้สอนภาษาจีน) 1 คน 148,000    
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 รวม     
 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     400,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)        -  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................         -  บาท 
        รวม 400,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
เป้าหมายความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
-  สามารถให้บริการด้านต่างๆอย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
-  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

95 

 
 
แบบประเมิน 

 

 
 

มี.ค. 61 

ผลลัพธ ์
-  ให้บริการและอำนวยความสะดวกในด้าน
บริการต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพงานอาคารสถานท่ีและ

 
 
 

95 
 

 
 
 
แบบประเมิน 

 

 
 
 

มี.ค. 61 
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การบริการท่ัวไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 

  

     
 
 
.............................................ผู้เสนอโครงการ   …………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายวรวิทย์  หารวาระ)        ( นางจริยา จ้ีกระโทก )                                                                                                          
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล   ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
     
 
 

 
.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
( นายวรวิทย์  หารวาระ )       ( นางวราภรณ์  โพนะทา ) 
ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล      รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
     
      

 

 
                  ............................................ผู้อนุมติัโครงการ 

( นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

  

โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี       3  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานท่ี   12  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีกำหนด 

     ในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งช้ีท่ี  12.1,12.2,12.3,12.4,12.5,12.6 
ลักษณะโครงการ           ใหม่                 ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย   อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ระยะเวลาดำเนินงาน 10 พฤษภาคม  2560 – 31 มีนาคม 2561 
 

 
1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตาม
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเป็นแรงผลักดันท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  
ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต การบริหารจัดการศึกษา มีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจะต้องดำเนินการทุกปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและ
ชุมชน ในการการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ นำเสนอ ปรับปรุงและจัดทำโครงการเพื่อให้แผนฯ  
มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีทิศทางและ
สำเร็จตามเป้าประสงค์ 
 ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียนสามชัย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนางาน
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน โรงเรียนสามชัยปีการศึกษา 2560 ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานการเงนิให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ และถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 
 2.3 เพื่อพัฒนางานแผนงานให้มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียนสามชัย  มีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2560 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
  3.2.1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี ( 2559 – 2561 ) 
  3.2.2 มีแผนปฏิบัติการประจำปี  2560 จำนวน  15 เล่ม และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
  3.2.3 มีอุปกรณ์สำนักงานการเงินท่ีเอื้อต่อการให้บริการและบริหารจัดการ  
  3.2.4 งานแผนงานมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล 
 
4. วิธีดำเนินการ 
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 กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณ(หลอมแผนฯ) 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ติดต่อ ประสานงานกับ สถานท่ีจัดประชุม 
- สรุปผลการประเมินงาน/โครงการปีการศึกษา 2559 
- รวบรวมและสรุปงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2560 
- จัดทำเอกสารการประชุมปฏิบัติการ 

10 – 25 มี.ค. 
60 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และแผนงาน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

- นำเสนอโครงการของฝ่าย/กลุ่มฯ/งาน 
- พิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

เป้าหมายและตัวบ่งช้ี 
- ประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
- จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 จำนวน 15 เล่มและ

เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
- ประเมินการจัดการอบรมโดยการแจกแบบสอบถาม 
- สรุป/ประเมินผล/รายงานการดำเนินโครงการ 

 
21 – 31 มี.ค. 

60 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และแผนงาน 

 
 กิจกรรมที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพการเงินโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 
- ดำเนินการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ตามอาการ 
- สำรวจราคาสมุดการเงิน 
- สำรวจราคาเครื่องคิดเลข 
- จัดทำบอร์ดกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
- ตรวจเช็คพัดลมเพดานห้องบริหารงานงบประมาณ 

14 – 20 พ.ค.
60 

งานการเงิน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 
- ดำเนินการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ตามอาการ 
- จัดซื้อสมุดการเงิน 
- จัดซื้อเครื่องคิดเลข 
- จัดทำบอร์ดกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
- จัดซื้อพัดลมเพดานห้องบริหารงานงบประมาณ 

21 พ.ค.60 - 
31 มี.ค.61 

งานการเงิน 
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 กิจกรรมที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพงานแผนงานโรงเรียนสามชัย 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 
- ดำเนินการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ตามอาการ 
- สำรวจราคาเครื่องคิดเลข 

14 – 20 พ.ค.
60 

งานแผนงาน 

ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 
- ดำเนินการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ตามอาการ 
- จัดซื้อเครื่องคิดเลข 

21 พ.ค.59 - 
31 มี.ค.61 

งานแผนงาน 

 
 
 กิจกรรมที่ 4  พัฒนาโอกาสทางการศึกษานักเรียน ม.ปลาย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
-    ตรวจเช็คจำนวนนักเรียน ม.ปลายท่ีมีอยู่จริง 
- ตรวจเช็คขนาดและสำรวจความต้องการของนักเรียน 

14 – 20 พ.ค.
60 

งานแผนงาน 

ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- จัดซื้อชุดกีฬา กระเป๋านักเรียนและอื่น ๆ 
- ดำเนินการแจกนักเรียนตามความยากจนและต้องการ 

21 พ.ค.60 - 
31 มี.ค.61 

งานแผนงาน 
 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

 กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณ(หลอมแผนฯ) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าอาหารกลางวัน 6  คน คนละ 50บาท  
(6 คน x 50 บาท = 300 บาท) 

0 0 งบกลาง 0 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 6 คน คนละ 20บาท 
(6 คน x 20 บาท = 120 บาท) 

0 0 งบกลาง 0 

3 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560
จำนวน 15 เล่มๆละ 170  บาท 

2,550   2,550 
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4 จัดทำรูปเล่มสารสนเทศ 10 เล่มๆละ 120  บาท 1,200   1,200 
 รวม 3,750 - - 3,750 

 
 
 
กิจกรรมที่ 2  พัฒนาประสิทธิภาพการเงินโรงเรียนสามชัย 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ -   - 
2 ซื้อสมุดการเงิน 500   500 
3 ซื้อเครื่องคิดเลขจำนวน 3 เครื่อง 1,500   1,500 
4 จัดทำบอร์ดกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 1,000   1,000 
5 จัดซื้อพัดลมเพดานห้องบริหารงานงบประมาณ 1,000   1,000 
 รวม 4,000   4,000 

 
กิจกรรมที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพงานแผนงานโรงเรียนสามชัย 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ 1,750   1,750 
2 ซื้อเครื่องคิดเลขจำนวน 1 เครื่อง 500   500 
3 ตู้เก็บเอกสารสารสนเทศ 1 หลัง -   - 
4 เครื่องปริ้นเตอร์แบบถ่ายเอกสารได้ 1 ตัว -   - 
 รวม 2,250   2,250 

 
กิจกรรมที่ 5  พัฒนาโอกาสทางการศึกษานักเรียน ม.ปลาย 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าชุดกีฬานักเรียน ม.ปลาย (120 คนx385บ.) -  งบกลาง - 
2 ค่ากระเป๋านักเรียน(120คนx250บ.) -  งบกลาง - 
3 เส้ือตราสัญลักษณ์นักเรียนม.ปลาย(120คนx180บ.) -  งบกลาง - 
4 เข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนสามชัย(120คนx80บ.) -  งบกลาง - 
 รวม -  งบกลาง - 
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งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    10,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  -  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................     บาท 
       รวม  10,000  บาท 
 
 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช ้

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1. มีแผนปฏิบัติการประจำปี  2560  จำนวน  
และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
2. มีอุปกรณ์สำนักงานการเงินท่ีเอื้อต่อการ
ให้บริการและบริหารจัดการ  
3. มีบอร์ดกลุ่มบริหารงานงบประมาณและ
แผนงานท่ีพร้อมใช้งาน  

 
15 เล่ม 

 
1 ชุด 

 
1 ชุด 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
พ.ค. 60 

 
พ.ค. 60 

 
พ.ค. 60 

ผลลัพธ ์
ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียน
สามชัย  มีระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2560  

 
ร้อยละ 100 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 61 

 
 
 

    ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางรัตนา ถิตย์รัศมี) 
                                              หัวหน้างานแผนงาน             
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       ผู้เห็นชอบโครงการ                                          ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
       (นางจริยา  จ้ีกระโทก)               (นางจริยา  จ้ีกระโทก)         
  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ            
           
              
 
 

                      ผู้อนุมัติโครงการ      
      (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 

                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 

โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนสามชัย 
งานพัสดุโรงเรียนสามชัย 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา     พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน  ท่ี     14  การพัฒนาสถานให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นของ

สถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 14 (1) , 14 (2)   

สนองมาตรฐาน ท่ี   15  จัด กิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   

ตัวบ่งช้ีท่ี   15 (1) , 15 (2)   
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  งานพัสดุโรงเรียนสามชัย 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1  พฤษภาคม  2560  ถึง  31  มีนาคม  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 งานพัสดุโรงเรียนเป็นงานท่ีสำคัญในระบบบริหารโรงเรียนท่ีทุกโรงเรียนต้องจัดทำ  มีข้อปฏิบัติกำหนด
ไว้ชัดเจนแน่นอน  การดำเนินการต้องจัดทำอย่างถูกต้องและเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้  ข้อมูลต้องเป็น
ปัจจุบัน  นับว่าเป็นงานท่ียุ่งยากและซับซ้อน   
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 ด้วยเหตุนี้  โรงเรียนจึงต้องมีการกำหนดโครงการ  แผนงานและเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน  จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นมา  เพื่อจัดให้มีพัสดุในจำนวนท่ีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 2.2  เพื่อบริการครู  นักเรียนในการใช้วัสดุต่าง ๆ ได้ทันเวลา 
 2.3  เพื่อซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 2.4  เพื่อให้มีสถานท่ีท่ีใช้เก็บพัสดุได้ปริมาณมากขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร  ครู นักเรียน  ตลอดปี
การศึกษา 2560  ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  
 
 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
  1.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการแก่ครู นักเรียน  ตลอดปีการศึกษา 2560 
  2.  มีอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ตลอดปีการศึกษา 2560 
  3.  มีสถานท่ีท่ีใช้เก็บพัสดุได้ปริมาณมากขึ้น 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1.  จัดซื้อ จัดหาวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานราชการ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- สำรวจจำนวนความต้องการวัสดุจากกลุ่มงานต่าง ๆ  
- เสนอกรรมการเพื่ออนุมัติจัดซื้อ จัดหา 
- แต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ดำเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ 
- กรรมการทำการตรวจรับพัสดุ 
- เจ้าหน้าท่ีพัสดุทำการเบิกจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ต้องการใช้ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
 กิจกรรมที่ 2.  ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
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กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- สำรวจครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในสภาพชำรุด 
- เสนอกรรมการเพื่ออนุมัติซ่อมแซม 
- แต่งต้ังกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
-  ดำเนินการปรับปรุง / ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชำรุด 
-  กรรมการทำการตรวจรับพัสดุ 
-  เจ้าหน้าท่ีพัสดุทำการเบิกจ่ายพัสดุท่ีซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1.  จัดซื้อ จัดหาวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานราชการ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุ 345,000   345,000 
2 ค่าหมึกพิมพ์สำเนา  CZ  28  หลอด  (850*28) 23,800   23,800 
3 ค่าหมึกพิมพ์สำเนา  รุ่น RN  (1000*30) 30,000   30,000 
4 ค่ากระดาษไข  RN    (1,800*29) 52,200   52,200 
5 ค่ากระดาษไข  CZ  (2,200*20) 44,000   44,000 
      
 รวม 495,000   495,000 

 
  

กิจกรรมที่ 2.  ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าปรับปรุง / ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีชำรุด 5,000   5,000 
      
 รวม 5,000   5,000 

 



78 
 

งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)       500,000        บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)    ..…………………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................     ..…………….…….บาท 
       รวม    500,000        บาท 

 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการ
แก่ครู นักเรียน  ตลอดปีการศึกษา 2560 
2.  มีอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
ตลอดปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 

 
ตามจำนวนท่ีสำรวจ 

 
 

ตามจำนวนท่ีสำรวจ 
 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบสำรวจ 
 

 
ปีการศึกษา 2560 

 
 

ปีการศึกษา 2560 
 

ผลลัพธ ์
โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ เพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากร  ครู นักเรียน  ตลอดปี
การศึกษา 2560  ในภาพรวมมีระดับ
คุณภาพ ดีเย่ียม  
 

 
ร้อยละ  100 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
                        ผู้เสนอโครงการ 
       (นายฐิติสิทธ   นิลโสม) 

                                                 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
      
  



79 
 

       (นางจริยา    จ้ีกระโทก) ผู้เห็นชอบโครงการ       (นางวราภรณ์    โพนะทา) ผู้เห็นชอบโครงการ               
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ                   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
              
 
 
 
                    ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา    3  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน  ท่ี   8, 15  ตัวบ่งช้ีท่ี  8.3, 15.2 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานสารบรรณ 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ระยะเวลาดำเนินงาน วันท่ี  1 พฤษภาคม  2560 –  วันท่ี  31  มีนาคม  2561 

1. หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องจัดกิจกรรมตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งต้องจัดหา หรือจัดให้มีกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน จะทำให้
นักเรียนมีความกระตือรือรน้ ท่ีจะพัฒนาตนเองใหก้้าวทันเทคโนโลยี นอกจากการจัดกิจกรรมท่ีกล่าว
มาข้างต้นแล้ว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารโดยการพัฒนางานสารบรรณเพื่อจัดระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เอื้อต่อการบริการ 
 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานสารบรรณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

3. สามารถให้บริการรับ – ส่ง  โต้ตอบหนังสือได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
 -  ให้บริการรับ – ส่ง  โต้ตอบหนังสือได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
 -  สามารถติดต่อรับเอกสาร โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ ได้ทันท่วงที 
 -  ให้บริการการออกหนังสือต่างๆ และงานสารบรรณได้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  เคร่ืองเขียน  และค่าซ่อมบำรุง 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ประจำปี 
2.ประมาณการงบประมาณท่ีต้องใช้ 
3.เสนอแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

 
25 ก.พ. 60 
30 ก.พ. 60 
15 มี.ค. 60 

 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 

ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ ท่ีชำรุดหรือหมด 
5.บันทึกเสนอเพื่อขอดำเนินการตามแผน 
6.เมื่อได้รับอนุมัติก็เสนอพัสดุเพื่อดำเนินการจัดซื้อ 
7.เบิกวัสดุออกจากมาใช้ตามระเบียบราชการ 
8.สรุปและรานงานผลตามโครงการ 

 
ทุกวันส้ินเดือน 
ทุกวันส้ินเดือน 

 
เมื่อหมด 

25  ก.พ. 61 

 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ  เคร่ืองเขียน  และค่าซ่อมบำรุง 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ตลับหมึกเครื่องโทรสาร 1,000    
2 ตรายาง      1,500    
3 ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์, โทรสาร 1,000    
4 ค่าแสตมป์, ค่าส่งจดหมายลงทะเบียน 1,000    
5      
6      
7      
 รวม 4,500    
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 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     4,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)        -  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................         -  บาท 
        รวม 4,500  บาท 
 
 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 

- ตลับหมึกเครื่องโทรสาร 

- ตลับหมึกเลเซอร์เครื่องปริ้นเตอร์ 

- ตรายาง 

- หมึกสีสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 

- เครื่องสำรองเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 

- แสตมป์, สามารถส่งจดหมาย
ลงทะเบียนได้  

- เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ต่างๆ พร้อม 

 
99 
100 
98 
97 
100 
100 

 
95 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
เดือนละ 1 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
สองเดือน 1 ครั้ง 

 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ผลลัพธ ์

- เครื่องคอมพิเตอร์ เครื่องปรินเตอร์
พร้อมใช้งาน 

- โทรศัพท์, โทรสารพร้อมใช้งาน 

- เครื่องมือ, อุปกรณ์งานสารบรรณมี
ความพร้อม 

- สามารถโต้ตอบ และออกหนังสือได้ 

 
95 
 

90 
95 
 

95 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
วันท่ี 15 - 31  
ตุลาคม  2559 
 
วันท่ี 15 – 28  
กุมภาพันธ ์
25560 
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        ....................................ผู้เสนอโครงการ     .............................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
          (นางสาวธัญญาพร  วันโน)    ( นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
          เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
   
            ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ    .................................... ผู้เห็นชอบโครงการ    
 ( นางวราภรณ์  โพนะทา)                                 ( นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
                                                                             
 
 
 

                    ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

 

โครงการพัฒนาห้องสมุด 3ดี 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน       3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ 

ส่ือต่างๆรอบตัว 
     4    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

อย่างสมเหตุสมผล 
    11    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี       (3.1,3.2,3.3, 3.4) (4.1) (11.1) 
ลักษณะโครงการ      ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานห้องสมุด 
สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2560  ( 16 พฤษภาคม 2560– 31 มีนาคม 2561 ) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
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กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สถานศึกษาท่ัวประเทศ ปรับปรุงห้องสมุดให้มีหนังสือดี บรรยากาศดี 

และบรรณารักษ์ดี ตามโครงการ “ห้องสมุด 3 ดี” หนังสือและส่ือการเรียนดี คือ ห้องสมุดต้องมีจำนวนหนงัสือ 

อย่างน้อย 5 เล่ม ต่อนักเรียน 1 คน และต้องมีหนังสือส่งเสริมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

สำหรับนักเรียน ครู กลุ่มหนังสืออ้างอิง เช่น พจนานุกรม สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน หนังสือพระราช

นิพนธ์ เป็นต้น กลุ่มหนังสือดีท่ีควรอ่านหรือหนังสือแนะแนว เช่น วรรณกรรม นิทาน เป็นต้น และของเล่นเด็ก

สร้างสรรค์ เช่น บล็อกไม้ ตัวต่อภาพ(จ๊ิกซอร์) เป็นต้นบรรยากาศและสถานท่ีดี คือ โรงเรียนต้องมีห้องสมุด

อย่างน้อยขนาด 1 ห้องเรียนขึ้นไป มีการจัดมุมหรือองค์ประกอบแบ่งเป็นส่วนท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง 

ส่วนอ่านเพื่อพักผ่อนหรือดูหนังฟงัเพลงส่วนการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย เป็นต้นครูบรรณารักษ์และกิจกรรม

ดี คือ โรงเรียนต้องมีครูบรรณารักษ์หรือผู้ทำหน้าท่ีบรรณารักษ์ อย่างน้อย1 คน สำหรับการให้บริการ อย่าง

น้อยต้องให้บริการได้ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าห้องเรียน พักกลางวันและหลังเลิกเรียน และมีการจัดกิจกรรม

ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

          ห้องสมุดโรงเรียนสามชัย  ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีสำคัญยิ่ง  โดยให้บริการข่าวสาร

ข้อมูลและสาระความรู้แก่นักเรียน  บุคลากร  อีกท้ังชุมชนโดยรอบก็สามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย

ตนเองได้  จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายห้องสมุด 3ดี  ของ

กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลเพื่อให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนและชุมชนอย่างแท้จริงสืบไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อจัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  วารสาร และ ส่ิงพิมพ์ 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.3 เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 

3.1.1  ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือและส่ิงพิมพ์ท่ีใหม่และทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 

     3.1.2  ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าท่ีทันสมัยตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี 

 

 3.2 ผลผลิต  (Outputs ) 
3.2.1  นักเรียน ครูและชุมชน ได้อ่านหนังสือส่ือส่ิงพิมพ์อย่างหลากหลายและทันสมัย 

     3.2.2  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
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     3.2.3  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 95 ของจำนวน
นักเรียนท้ังหมด 
 

4. วิธีดำเนินการ 

 
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน 

1. ประชุมสัมมนาคณะครู 
2. เขียนโครงการ/กิจกรรม 
3. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 2560 
 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

ขั้นดำเนินการ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน   วารสาร 
และส่ิงพิมพ์ 

พฤษภาคม 2560 
 
 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมห้องสมุด 

- จัดซื้อฉากประกอบละครหุ่นมือ 
- จัดซื้อแผ่นป้ายประวัติในหลวงรัชกาลท่ี 9 

มิถุนายน 2560 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

กิจกรรมท่ี 3 จัดระบบหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และการบริการส่ือ CAI  และ E- BOOK 

ตลอดปีการศึกษา 
นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- แฟช่ันโชว์หนังสือ (แนะนำหนังสือใหม่อ่านดี) 
- เล่านิทานประกอบท่าทาง 
- ยอดนักอ่าน 
- รักการอ่านผ่านป้ายนิเทศ 
- ตะกร้าสัญจร  ...สอนน้องอ่าน 

ตลอดปีการศึกษา 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห์ 
 

ขั้นประเมินผล 

1. ติดตาม ประเมินผล และสำรวจความ 
ผิดพลาดเพื่อแก้ไข   ปรับปรุง 

2. สรุปผล 

กันยายน 2560
มีนาคม 2561 

นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา 
นางวราภรณ์   โพนะทา 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ช้ันวางหนังสือพิมพ์ (3,000x1) 3,000   3,000 
2 ท่ีค่ันหนังสือ (75x30) 2,000   2,000 
 รวม 5,000   5,000 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   5,000            บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) ..…………………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................  ..…………….…….บาท 
             รวม    5,000      บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต(Outputs ) 
1. ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือและส่ิงพิมพ์ท่ีใหม่
และทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 

2. ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าท่ีทันสมัยตาม
มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี 

 
100 

 
100 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม 

2560- 
มีนาคม 2561 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1.  นักเรียน ครูและชุมชน ได้อ่านหนังสือส่ือ
ส่ิงพิมพ์อย่างหลากหลายและทันสมัย 
2.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 95 ของจำนวน
นักเรียนท้ังหมด 

 
100 

 
100 

 
 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม 

2560–มีนาคม
2561 

 
 
      

           ........................................ ผู้เสนอโครงการ            .....................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
         ( นายศิริชัย   มีกลาง )                                    ( นางจริยา  จ้ีกระโทก )           
          หัวหน้างานห้องสมุด                                   ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ          
 
 
         ........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ               ........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
        ( นางจริยา  จ้ีกระโทก )                                      ( นางวราภรณ์  โพนะทา ) 
       ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ                                รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
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            ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

 
 
 

โครงการพัฒนางานห้องสมุดและสง่เสริมนสิัยรักการอ่าน 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน       3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ 

ส่ือต่างๆรอบตัว 
     4    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

อย่างสมเหตุสมผล 
    11    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี       (3.1,3.2,3.3, 3.4) (4.1) (11.1) 
ลักษณะโครงการ      ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานห้องสมุด 
สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2560  ( 16 พฤษภาคม 2560– 31 มีนาคม 2561 ) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 จากแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) ของ สพฐ. ได้กำหนด
ประเด็นสำคัญของระบบการศึกษาท่ีต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ 1. พัฒนาคุณภาพคนไทย
ในยุคใหม่ท่ีมีนิสัยใฝ่เรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการ
ส่ือสารสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสาร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม มีจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจรติและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มี 
สุขภาพกายท่ีสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นกำลังคนท่ีมีคุณภาพ มีทักษะความรู้พื้นฐานท่ีจำเป็น มีสมรรถนะ 
ความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ยุคใหม่ โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้ส่งเสริมรักการอ่ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพ 
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การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนและครูต้องการเรียนรู้และใช้บริการ
ห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสำคัญท่ีสุดในโรงเรียน ท่ีรวบรวบหนังสือและความรู้ไว้
อย่างมากมายโดยผู้สนใจต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้าการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความสนใจของผู้สนใจ โดยจัดให้มีบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านอย่าง
หลากหลาย จะมีส่วนช่วยให้ผู้สนใจมีความต้องการเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้นและการปรับปรุงรูปแบบการจัด
ห้องสมุดให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม ดึงดูดใจให้นักเรียนและครูเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะส่งผลให้การ
เรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามาใช้
บริการ 
 2.2 เพื่อให้นักเรียนได้อ่านหนังสืออย่างหลากหลายตามความสนใจ 
 2.3 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเจตคติท่ีดีต่อการอ่านหนังสือ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  3.1.1 ห้องสมุดโรงเรียนสามชัยมีบรรยากาศ หนังสือและส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสามชัย ร้อยละ 95 มีความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs ) 

3.2.1 นักเรียน ครูและชุมชน ได้อ่านหนังสืออย่างหลากหลาย 
3.2.2 นักเรียนมีความรู้ความพึงพอใจและเจตคติท่ีดีต่อการอ่านและการแสวงหาความรู้ 

 
4. วิธีดำเนินการ 
 
กิจกรรมที่ 1จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
1.ประชุมวางแผน 
2.รายการท่ีจะจัดซื้อ 

 
พฤษภาคม 2560 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตวรรณ  จันทหงษ์ 
 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน 

 
 

มิถุนายน 2560 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห ์
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4.ติดตามผลงานและสำรวจข้อผิดพลาดต่างๆและ
นำมาแก้ไขปรับปรุง 
5.สรุปผล  

 

 
กิจกรรมที่ 2 จัดซ้ือหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
- ประชุมวางแผน 
- วางแผนกิจกรรมหรือส่ิงท่ีต้องจัดซื้อ 

 
พฤษภาคม2560-
มิถุนายน 2560 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห ์
 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
- สำรวจความต้องการส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีจำเป็น

และต้องจัดซื้อ 
- สรุปรายการส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีจำเป็นและ

ต้องการ 
- จัดซื้อ/จัดหา 
- ติดตามผลงานและสำรวจข้อผิดพลาด

ต่างๆและนำมาแก้ไข  ปรับปรุง 
-  สรุปผล 

 
พฤษภาคม2560-
กุมภาพันธ์ 2561 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห ์
 

 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
3.1 ประชุมวางแผน 
3.2 ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 
พฤษภาคม2560-
กุมภาพันธ์2561 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห ์
 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
3.3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม 
3.4 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- เรื่องเล่าหน้าเสาธง 

 
 

พฤษภาคม2560 -
กุมภาพันธ์2561 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิรวรรณ  พืชสิงห์ 
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- ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

- เสานี้...มีสาระ 

- ต้นไม้ให้ความรู้ 

- ไขปัญหา…คาใจ 

- ตะกร้าความรู้ 

- วันนี้…มีคำตอบ 

- ครู/นักเรียนยอดนักอ่าน 

- ห้องสมุดยืนอ่าน 

- สัปดาห์ห้องสมุด 

- 1 เล่ม เติมเต็มปัญญา 

- สารความรู้…สู่ชุมชน 

- หนังสือเล่มเล็ก 

- นิทานหน้าเดียว 

- แนะนำหนงัสือใหม่ 

- บันทึกการอ่าน 

- ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
3.5 ติดตาม ประเมินผล และสำรวจความ 

ผิดพลาดเพื่อแก้ไข   ปรับปรุง 
3.6 สรุปผล 
 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาบุคลากรห้องสมุด/ยุวบรรณารักษ์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
4.1 ประชุมวางแผน  

 
 พฤษภาคม2560 -
กุมภาพันธ์2561 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห ์
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ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
4.2 ดำเนินการจัดกิจกรรม 

- ศึกษาดูงานห้องสมุด 

- อบรมยุวบรรณารักษ์ 
4.3 ติดตาม ประเมินผล และสำรวจความ 

ผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรับปรุง 
4.4 สรุปผล 

 
 พฤษภาคม2560 -
กุมภาพันธ์2561 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห ์
 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์สำนักงาน  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุด 3,000   3,000 
 รวม 3,000   3,000 

 
กิจกรรมที่ 2   จัดซ้ือหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ 

 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 หนังสือพิมพ์รายวันไทยรัฐ (10x200) 2,000   2,000 
2 หนังสือพิมพ์รายวันเดลินิวส์ (10x200) 2,000   2,000 
3 หนังสือพิมพ์รายวันมติชน (10x200) 2,000   2,000 
4 นิตยสารหญิงไทยรายปักษ์ (16x55) 880   880 
5 นิตยสารหมอชาวบ้าน (45x10) 450   450 
6 ขวัญเรือนรายปักษ์ (16x60) 960   960 
7 NJ Magazine  (40x45) 1,800   1,800 
8 เกมไขสมอง (16 x40) 640   640 
9 วารสารชีวจิต (16x55) 880   880 
10 นิตยสารคู่สร้างคู่สม (32x20 ) 640   640 
11 วารสารซีเคร็ต (16x55) 880   880 
 รวม 13,130   13,130 
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กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่อาเซียน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม 1,000   1,000 
2 รางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 870   870 
 รวม 1,870   1,870 

 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาบุคลากรห้องสมุด/ยุวบรรณารักษ์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1  ศึกษาดูงานห้องสมุด 0   0 
2  อบรมบรรณารักษ์น้อย 0   0 
 รวม 0   0 

 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   18,000        บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) ..…………………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................  ..…………….…….บาท 
       รวม 18,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช ้

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต(Outputs ) 
1.นักเรียน ครูและชุมชน ได้อ่านหนังสือ
อย่างหลากหลาย 
2. นักเรียนมีความรู้ความพึงพอใจและเจต
คติท่ีดีต่อการอ่านและการแสวงหาความรู้ 

 
100 

 
100 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม

2560- 
มีนาคม2561 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1. ห้องสมุดโรงเรียนสามชัยมีบรรยากาศ 
หนังสือและส่ือการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย 
2. นักเรียนโรงเรียนสามชัย ร้อยละ 95 มี
ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต 

 
100 

 
 

100 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม 

2560–มีนาคม
2561 

 
      

         ........................................ ผู้เสนอโครงการ              .....................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
         ( นายศิริชัย   มีกลาง )                                    ( นางจริยา  จ้ีกระโทก )           
          หัวหน้างานห้องสมุด                                   ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ   
 
        
 
       ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ               ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางจริยา  จ้ีกระโทก )                                      ( นางวราภรณ์  โพนะทา ) 
       ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ                                รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

                          
 
 

          ................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานแนะแนว 
 

กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี    1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานข้อท่ี   6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น                    

    ได้ และมีเจตคติ 
7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

                                   ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
   11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน                    

    พัฒนาศักยภาพ 
   13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม                       

    แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี    6.1 ,6.2,6.3,6.4,7.6,11.1,13.1,13.2 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     ฝ่ายแนะแนว 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1  พฤษภาคม 2560 – 31  มีนาคม  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 นักเรียนจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ไปพร้อมๆกัน เพื่อชีวิตจะได้มีความสุขและมี
ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ โรงเรียนจึงจำเป็นต้องจัดให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนในทุกๆด้านเพื่อ
จะได้มีทักษะในการเรียนและการทำงาน ส่งเสริมให้ตนเองมีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
กำลังความสามารถของตน 
 ดังนั้นห้องแนะแนวควรเป็นแหล่งข้อมูล ท่ีสามารถค้นคว้าหาความรู้ในการศึกษาต่อได้อย่าง
ทันสมัย รวดเร็วและพอเพียงกับความต้องการของนักเรียน  งานฝ่ายแนะแนวจึงต้องมีการพฒันาใหม้ี
ระบบงาน เครื่องครุภัณฑ์ และวัสดุท่ีต้องใช้งานอย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับการประสานงานระหว่างงานแนะ
แนวกับครูและนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาให้สูงขึ้นและเปิด
โอกาสให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์ในการแสวงหาอาชีพในอนาคตและการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุดเพื่อผลสัมฤทธิ์
ของโรงเรียนและตัวผู้เรียนเองท่ีสูงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปรับปรุงพัฒนางานห้องแนะแนว 
 2.2 เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อรุ่นน้อง 
 2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1และ 4  

     แก่โรงเรียนในพื้นท่ีบริการ 
 2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดและกล้าตัดสินใจในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพ  
 2.5 เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนอย่างเต็มท่ี 
 2.6 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอบเข้าศึกษาต่อช้ันอุดมศึกษา 
 2.7 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์  
        -    งานแนะแนวสามารถดำเนินการให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        -    นักเรียนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างสะดวกและทันสมัย 
        -   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80 สามารถ 

เลือกศึกษาต่อได้ตรงความต้องการ 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ 

- นักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ในโรงเรียนสามชัยมีจำนวน
เพิ่มขึ้น 

 3.2 ผลผลิต   
         -  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และบรรยากาศภายในห้องดูดีและเหมาะสม 
        -   มีแหล่งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 
       -  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานแนะแนวการศึกษาต่อ 
        -  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 
        -  นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นในทุกๆด้าน ท้ังทางด้านสติปัญญา อารมณ์  

สังคม และทางด้านร่างกาย 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงบรรยากาศในห้องแนะแนว 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
-     ออกแบบ รูปแบบ การจัดห้องแนะแนว 
- สำรวจอุปกรณ์ท่ีต้องจัดซื้อเพิ่มเติม 

 
5  มีนาคม 60 
10มีนาคม 60 

 
ฝ่ายแนะแนว 
ฝ่ายแนะแนว 

ขั้นดำเนินการ   
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- จัดทำร่างโครงการ/งบประมาณ 
- เขียนโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2558 ให้สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์/มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- เสนอของบประมาณ 
- ดำเนินการปรับปรุงห้องแนะแนว  

 
- ประเมินการใช้บริการห้องแนะแนวโดยใช้แบบสอบถาม  

12 มี.ค 60 
13 มี.ค 60 

 
13  มี.ค  60 
15 พ.ค 60-  
28 ก.พ 61 
15 พ.ค 60- 
28 ก.พ 61 

ฝ่ายแนะแนว 
ฝ่ายแนะแนว 

 
ฝ่ายแนะแนว 
ฝ่ายแนะแนว 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมที่ 2 ระดมทุนการศึกษา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
- สำรวจนักเรียนท่ีมีความต้องการทุนการศึกษา 

7 พ.ค 60 - 
 15 มี.ค 61 

ฝ่ายแนะแนว
และครูท่ี
ปรึกษา 

ขั้นดำเนินการ 
- ดำเนินการติดต่อ ประสานงานหน่วยงาน แหล่งให้   

ทุนการศึกษา 
- จัดทำคำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนท่ีได้รับ

ทุนการศึกษาแต่ละประเภท 
- ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- นำนักเรียนรับทุนการศึกษาแต่ละประเภท 
- ทำหนังสือขอบคุณแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ 
- สรุปแหล่งทุน และจำนวนนักเรียนท่ีได้รับทุนการศึกษา 

 
7 พ.ค 60 - 
 15 มี.ค 61 
7 พ.ค 60 - 
 15 มี.ค 61 
16 พ.ค 60 - 
 15 มี.ค 61 
19 พ.ค 60 - 
 15 มี.ค 61 
23 พ.ค 60- 
 15 มี.ค 61 
25  มี.ค 61 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
กิจกรรมที่ 3   กิจกรรมศิษย์เก่าแนะแนวรุ่นน้อง 
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กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
3.1  ติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่าท่ีจะมาแนะแนว  

 
20 พ.ค 60-  
31 ก.ค 60 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
ขั้นดำเนินการ 
3.2  กำหนดวันท่ีจะจัดงานกิจกรรมแนะแนว 
3.3  จัดทำคำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการแนะแนวศิษย์เก่า 
3.4  รับสมัครนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
3.5  จัดเตรียมเอกสาร/สถานท่ี 
3.6  ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
3.7  สรุปและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

 
พ.ค –ก.ย 60 
พ.ค – ก.ย 60 
พ.ค –ก.ย 60 
พ.ค – ก.ย 60 
พ.ค – ก.ย 60 

15 ก.ย 60 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
4.1  ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนท่ีจะออกแนะแนว  

 
พ.ย 59- ก.พ 61 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
ขั้นดำเนินการ 
4.2  กำหนดวันท่ีจะออกกิจกรรมแนะแนว 
4.3  จัดทำคำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการแนะแนวสัญจร 
4.4  จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 
4.5  ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
4.6  สรุปและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

 
พ.ย 59 –ก.พ 61 
พ.ย 59 – ก.พ 61 
พ.ย 59 – ก.พ 61 
พ.ย 59 – ก.พ 61 

1 มี.ค 61 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมให้คำปรึกษา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
5.1  จัดเตรียมห้องแนะแนวให้มีมุมให้คำปรึกษา 

 
พ.ค 60- มี.ค 

61 

 
ฝ่ายแนะแนว 
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ขั้นดำเนินการ 
5.2  จัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อต่างๆ 
5.3  จัดเวรครูประจำให้คำปรึกษา 
 
5.4  บันทึกการให้คำปรึกษา   
5.5  ประเมินการให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม   

 
พ.ค 60มี.ค 61 

พ.ค 60-  
มี.ค 61 

พ.ค 60-มี.ค 61 
พ.ค 60- มี.ค 

61 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
 

 

 
กิจกรรมที่ 6  ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศ 

 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
6.1  วางแผนดำเนินงาน 

 
พ.ค 60- ก.พ. 

61 

 
ฝ่ายแนะแนว 

 
ขั้นดำเนินการ 
6.2  กำหนดวันท่ีจะจัดงานปฐมนิเทศ 
6.3  จัดทำคำส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการ 
6.4  กำหนดวันท่ีจะจัดงานแสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศ 
6.5  จัดเตรียมเอกสาร/สถานท่ี 
6.6  ดำเนินงานจัดกิจกรรม 
6.7  สรุปและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

 
พ.ค 60 
พ.ค 60 
ก.พ. 61 
 ก.พ. 61 

พ.ค.-มี.ค. 61 
มี.ค 61 

 
ฝ่ายแนะแนวและ

ฝ่ายวิชาการ 
 
 

 

 
 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงบรรยากาศในห้องแนะแนว 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดทำป้ายสรุปสถิติการศึกษาต่อ 3,000    
2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 1 ตัว        1,500 งบกลาง 
3 จัดซื้อเครื่องprinter cannon (ถ่ายเอกสารได้)  

1 เครื่อง 
  4,500 งบกลาง 
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4 พัดลมเพดาน   1,000 งบกลาง 
5 โทรศัพท์บ้านพร้อมต่ออินเทอร์เน็ท (รายเดือน)        1,000  งบกลาง 
6 จัดทำป้ายความภูมิใจนักเรียนม.6ท่ีได้ศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ(หน้าโรงเรียน) 
20,000    

 รวม 23,000   23,000 
 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระดมทุนการศึกษา 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 นำนักเรียนไปรับทุน(รับ-ส่งผู้ประสานงานทุน)   3,000 งบกลางฯ 
2 จัดทำใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้ให้ทุนการศึกษา   1,000 งบกลางฯ 
3 ออกสำรวจบ้านนักเรียนพิจารณาทุนการศึกษา 1,000    
 รวม 1,000   1,000 

 
กิจกรรมที่ 3  ศิษย์เก่าแนะแนวรุ่นนอ้ง 

 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจัดทำป้ายและตกแต่ง 
สถานท่ี 

1,000    

2 ค่าอาหาร (นร. ม.4 - ม.6)  4,000    
3 ค่าของท่ีระลึกศิษย์เก่า     1,000  งบกลาง 
 รวม 5,000   5,000 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4  แนะแนวสัญจร 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าเบ้ียเล้ียงครูออกแนะแนว 3 คน 2,880    
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2 ค่าอาหารนักเรียนท่ีออกแนะแนวร่วม 3 คน 1,200    
3 ค่าเครื่องเขียนแจกนักเรียน 19 โรง 5,000    
4 ค่าของท่ีระลึกโรงเรียนต่างๆ 19 โรง 3,420    
5 ค่าน้ำมันออกแนะแนว 19 โรง 2,500    
6  ค่าขนมลูกอมแจกนักเรียน 19 โรง 2,000    
 รวม 17,000   17,000 

 
กิจกรรมที่ 5  ให้คำปรึกษา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีมีความจำเป็นพิเศษ(LD) 
2 ภาคเรียน 

4,000    

 รวม 4,000    
 
กิจกรรมที่ 6 ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 งานปฐมนิเทศ      
ค่าตกแต่งสถานท่ีและป้าย 3,000     
ค่าเครื่องด่ืมและอาหารว่างงานปฏิคม  5,000    

2 งานแสดงความยินดี      
ค่าดอกกุหลาบแสดงความยินดี 
ค่าตกแต่งสถานท่ีและป้าย 

2,000 
1,000 

   

3 งานปัจฉิมนิเทศ      
ค่าป้ายงานปัจฉิมนิเทศ 1,500     
ค่าตกแต่งสถานท่ีภายในและจัดซุ้มแสดงความ
ยินดี 

5,000    

 
ค่าอาหารสำหรับคณะครูและนักเรียนช้ัน ม.3 
และ ม.6 

7,000    

 
ค่าเครื่องแต่งกายสำหรับชุดการแสดงงาน  
ปัจฉิมนิเทศ 

1,000    

 
ค่าเครื่องด่ืมและอาหารว่างงานปฏิคม 2,000    



102 
  

รวม 27,500   27,500 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     77,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)         -    บาท 
 อื่นๆ เงิน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา                             -    บาท 
       รวม                77,500  บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1 แนะแนวสามารถดำเนินการให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2 นักเรียนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่าง
สะดวกและทันสมัย 
3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80 สามารถเลือก
ศึกษาต่อได้ตรง ความต้องการ 
4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 80
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้   
5 นักเรียนท่ีสมัครเข้าศึกษาต่อช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 ในโรงเรียนสามชัย
มีจำนวนเพิ่มขึ้น 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 

100% 
 
 

100% 
 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบสำรวจ 
 
 

แบบสำรวจ 

 
 
 
 
 
 

พฤษภาคม     
2560 

- 
มีนาคม  2561 

ผลลัพธ ์
-  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และบรรยากาศ
ภายในห้องดูดีและเหมาะสม 
 -   มีแหล่งทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน      
-  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่องานแนะแนว
การศึกษาต่อ 
  -  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 
  -  นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

 
100% 

 
100% 

 
 

100% 
 

100%  

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบสำรวจ 
 

แบบสำรวจ 

 
 
 
 

พฤษภาคม 
2560 

- 
มีนาคม  2561 
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ในทุกๆด้าน ท้ังทางด้านสติปัญญา อารมณ์ 
สังคม และทางด้านร่างกาย 

 
 

 
  
 
 
 
 
.............................................ผู้เสนอโครงการ     .............................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณโครงการ              
(นางสาวณิชาภา นามวงษ์ไชย)     (นางจริยา จ้ีกระโทก) 
      หัวหน้างานแนะแนว               ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ                          
  
 
 
....................................... ผู้เห็นชอบโครงการ       .........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นางวราภรณ์  โพนะทา)     (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการโรงเรียนสามชัย 

 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานท่ี     5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
       7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   
          ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,5.4,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,10.1,10.2,10.3,10.4 
   ,10.5,10.6,11.1,12.1 ,12.2,12.3,12.4,12.5,12.6, 14.1  ,15.1,  

ลักษณะโครงการ  O  ใหม่   Ø  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดปีการศึกษา  2560 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ  มีการดำเนินงาน  ด้านงานพัฒนาการเรียนการสอน ได้มีการจัดและ
พัฒนาตารางเรียนตารางสอนโดยใช้เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ทำให้การ
บริหารงานจัดตารางเรียนตารางสอน พัฒนาอย่างเป็นระบบขึ้น แต่ในการดำเนินการดังกล่าวยังพบปัญหาคือ
เครื่องคอมพิวเตอร์  มีปัญหาต้องซ่อมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอจึงทำ
ให้การดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ด้านงานพฒันากรเรียนการสอน  มีคุณภาพของงานดีขึ้น ส่งผล
ให้การประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารงานวิชาการกับครูและนักเรียน มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และงาน
วิชาการยังต้องดำเนินงานทะเบียนวัดผลประเมินผลด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ต้องใช้วัสดุทางการศึกษาเข้าช่วยในการจัดกิจกรรมจึงจะครบถ้วนในการจัดการซึ่งวัสดุต่างๆนี้ เช่น วัสดุท่ีใช้ใน
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ได้แก่ ปพ.5 ต/ป, วัสดุท่ีใช้ในการคุมสอบ, วัสดุท่ีใช้ทำข้อสอบ และ
ครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเก็บแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนวัสดุท่ีใช้ในงานสำนักงานของงานวัดผลประเมินผล ด้วย
ประโยชน์ของวัสดุปกรณ์เหล่าข้าพเจ้าคิดว่างานวัดผลประเมินผลจะพัฒนายิ่งขึ้น และงานทะเบียนนั้นต้องใช้
วัสดุ อุปกรณ์ ในการออกเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษาให้กับหรือเอกสารอื่น ๆ ตามท่ีนักเรียน
ต้องการ เพื่อให้งานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและเป็นผลดีกับนักเรียนดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ และใน
แต่ละปีการศึกษาหน่วยงานต้องเข้าร่วมแข่งขั้นทักษะวิชาการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนและครูผู้สอน  
ดังนั้นกลุ่มบริหารงานวิชาการจึงเขียนโครงการเพือ่ปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อปรับปรุงพัฒนางานพฒันาการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
2.  เพื่อกระตุ้นครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.  เพื่อพัฒนางานทะเบียนวัดผลประเมินผล 
4.  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนท่ีต้องการหลักฐานทางการศึกษา 

 5.  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลลัพธ์ 
  โรงเรียนสามชัยมีการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  ประจำปีการศึกษา  2560  ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ  ดี 
 3.2  ผลผลิต 
  3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.2.2  ครูมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
3.2.3  มีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3.2.4  นักเรียนสามารถเป็นตัวแทน กลุ่มเครือข่าย เขตพื้นท่ี และจังหวัดในการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆเพิ่มขึ้น 
3.2.5  ครูมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
3.2.6  งานทะเบียนวัดผลประเมินผลสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

4.  วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่  1  พัฒนางานการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
 

16  พ.ค.  60 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
งานวิชาการ 

 

ขั้นดำเนินการ 
3. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียน

การสอน   
4. อบรมพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาการเรียนการ

สอน 
5. อบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ขั้นดำเนินการ 
6. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียน

การสอน   
7. อบรมพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาการเรียนการ

สอน 
8. อบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
9. พัฒนาครูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้และ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้
ส่ือ 

10. จัดนิทรรศการ/แข่งขันทักษะวิชาการของ
นักเรียน/จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนนักเรียน 

11. จัดงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
12. จัดทำครู่มือนักเรียน 
13. รับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 
14. ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์งานวิชาการ 

 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
 

พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสาววาสนา  สารกรณ์
นายฤทธิชัย  พ่อไชยราช 
 

 
กิจกรรที่  2 พัฒนางานทะเบียนและงานวัดผลประเมินโรงเรียนสามชัย 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2.จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงาน

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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วิชาการ 
 

 
 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ 
งานทะเบียนวัดผล 
1.  ดำเนินงานการเตรียมเอกสารวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ให้บริการหลักฐานทางวิชาการ  โดยการจัดซื้อจัดหา
ดังนี ้
- จัดซื้อ 
-  ปพ. 1,2 และ 3 รายละเอียดดังนี้ 
    1) ปพ 1 บ (ม.ต้น) 5 เล่ม เล่มละ 160 บาท 
    2) ปพ 1 พ (ม.ปลาย) 5 เล่ม เล่มละ 160 บาท 
-  จัดซื้อหมึก ปริ้นท์ เลเซอร์ 4 ตลับ ตลับละ 3,500 
-   จัดซื้อกระดาษ 120 แกรม 24 ห่อ ห่อละ 150 บาท 
งานวัดผลประเมินผล 
2.  ดำเนินการเตรียมการการสอบประจำภาคเรียน  
และนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียน  
3.  ดำเนินการจัดซื้อ ปพ.5 ต/ป และอุปกรณ์จัดสอบ
วัดผลประเมินผล 
4. ดำเนินการสอบประเมินนักเรียนระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 
 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
 
 

พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

พ.ค. 60 
 

พ.ค. 60-มี.ค. 61 
 

พ.ค. 60-มี.ค. 61 
 

 

 
นายฤทธิชัย  พ่อไชยราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุขสันต์  สารบรรณ์ 
 
นายสุขสันต์  สารบรรณ์ 
 

 
 
 
กิจกรรมที่  3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการและหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
นายสุขสันต์  สารบรรณ์ 
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การจัดทำหลักสูตร 
3. จัดทำเอกสารช้ีแจงแบบฟอร์มรูปเล่มหลักสูตร 

 

  
นางสาววาสนา  สารกรณ์ 

ขั้นดำเนินการ 
1. จัดอบรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. จัดทำหลักสูตรแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   3.  ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อทำรูปเล่มของ
หลักสูตร 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 

 
นางสาววาสนา  สารกณ์ 
นางสาวปรียานุช  ยอยโพธิ์
สัย 

 
กิจกรรมที่  4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามชัย  
(การจัดสร้างข้อสอบออนไลน์เพือ่ยกระดับคุณภาพผู้เรียน) 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1. กลุ่มบริหารวิชาการประชุมเพื่อกำหนดวันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามชัย  
(การจัดสร้างข้อสอบออนไลน์เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน) 
2.สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม  และค่าวิทยากรเพื่อการอบรม 
4.จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีในจัดอบรม 
5.ดำเนินกิจกรรมในการอบรม 
6.ประเมินความพึงพอใจในการอบรม/แบบสอบถาม 
7.ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 

 
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 
กิจกรรมที5่ พัฒนางานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกาดำเนินการ

ปรับปรุงสำนักงานงานวิชาการ 

 
16  พ.ค.  60 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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ขั้นดำเนินการ 
3. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 
4. จัดการปรับปรุงห้องสำนักงาน 

          -    จัดซื้อโต๊ะทำงานห้องรองผู้อำนวยการ 
5. ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน  และหมึก 
 

 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

 
กิจกรรมที่ 6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

1. คณะครูร่วมประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรม 
2.  สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีในกิจกรรม 
5.  ดำเนินกิจกรรม 
6. ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมโดยใช้แบบวัดเจตคติ/

แบบสอบถาม 
7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
 

 
กิจกรรมที่ 7   โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน  

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกาดำเนินการปรับปรุง

สำนักงานงานวิชาการ 

 
16  พ.ค.  60 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 

ขั้นดำเนินการ 
3. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในช้ันเรียน 
4. จัดการปรับปรุงห้องเรียน  ม.2  ม.3 

          -    จัดซื้อเครื่องฉาย  พร้อมโปรเจคเตอร์ 
 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
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กิจกรรมที่ 8 พัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา   

 
5.  งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่  1  พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1  พัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 
พัฒนาครูเกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- - - - 

2 จัดนิทรรศการ/แข่งขันทักษะวิชาการ
ของนักเรียน/จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียน 

 
 
 

 งบพัฒนา  
 

3 จัดทำคู่มือนักเรียน   งบพัฒนา  
4 รับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 5,000   5,000 

รวม 5,000 
 

 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.1. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมข้อมูล ประชุมฝ่ายงาน
ประกับคุณภาพ 
1.2. จัดทำโครงการ / พิจารณาโครงการ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 
1.3. ร่างโครงการ / พิมพ์โครงการ 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
 

ขั้นดำเนินการ 
1.4)  นำเสนอโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯเพื่ออนุมัติ 
1.5)   แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน / แจ้งให้ครูทราบ 
1.6 )  ดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวงปี  2553 
1.7)สรุป/ประเมินผล/รายงานการดำเนินโครงการ 

 
พ.ค. 60-มี.ค. 61 

 

 
กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
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กิจกรรมที่  2 พัฒนางานทะเบียนวัดผลและงานวัดผลประเมินโรงเรียนสามชัย 
งานทะเบียนวัดผล 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 - หมึกปริ๊นงานทะเบียน  จำนวน  4  
กล่องๆละ  3,500 บาท 

งบพัสดุ
กลาง 

- - - 

2 -กระดาษ 120 แกรม 10 ห่อ ห่อละ 150 
บาท 

งบพัสดุ
กลาง 

- - - 

3 มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน งบพัสดุ
กลาง 

5,000 - 5,000 

รวม 5,000 
 
งานวัดผลประเมินผล 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดซื้อ ปพ.5 ต/ป 
(ม.1 – ม.3      จำนวน 250 เล่ม) 
(ม.4 - ม.6      จำนวน 250 เล่ม) 
รวม 500เล่ม x 2 เทอม = 1,000เล่ม 
(เล่มละ 35 บาท) 

 
35,000 

   
35,000 

3 ค่าดำเนินการสอบระดับชาติ /ทดสอบอื่น 5,000 - - 5,000 
      

รวม 40,000 
 
กิจกรรมที่  3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา -   - 
2 ถ่ายเอกสารหลักสูตรเข้าเล่ม 3,000   3,000 

รวม 3,000 
 
กิจกรรมที่  4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามชัย  
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ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าดำเนินการในการจัดอบรมบุคลากร     10,000   10,000 
2 ค่าจัดสถานท่ีดำเนินกิจกรรม - -  - 

รวม 10,000 

 

 

 

กิจกรรมที่  5  พัฒนางานสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ซ่อมคอมพิวเตอร์สำนักงาน  งบพัสดุ   - 
2 จัดซื้อหมึก งบพัสดุ   - 
3 จัดซื้อโซฟา  เพื่อการบริการแก่ผู้ปกครอง

ท่ีมารับบริการทางวิชาการ 
5,000   5,000 

รวม 5,000 
 
กิจกรรมที่ 6 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  เรียนฟรี 15 
ปี 
 

- - - 
    

รวม - 
 
กิจกรรมที่ 7   โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน  
ท่ี รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 
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1 ค่าดำเนินงานในการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชน  

- 
 

  - 

2 ค่าดำเนินการบริการชุมชนด้านต่างๆ   
รวม - 

 
กิจกรรมที่ 8 พัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา   
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 

อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงาน SAR ปีการศึกษา  2560 
- ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

งบพัสดุ
กลาง 

- - - 

2 จัดทำเอกสารระบบงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

3,000 - - 3,000 

รวม 3,000 

 

งบประมาณทั้งโครงการ     
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน)   71,000  บาท 
เงินนอกงบประมาณ(รายได้สถานศึกษา)  -  บาท 
อื่นๆ(ระบุ)  เงินสวัสดิการ....................  -  บาท 
  รวม    71,000  บาท 
6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

เครื่องมือที่ใช้ กำหนดเวลา
ประเมนิ 

ผลผลิต 
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการมีระบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีผลงาน พัฒนางานวิชาการไปใน
ทิศทางที่ดีข้ึนและมีประสทิธิภาพ 
3. นักเรียนมีผลงานในระดับเขต ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ 
4. งานทะเบียนและงานวัดผลประเมนิ

 
ครูทุกคน 
 
ครูทุกคน 
 
540  คน 
 
 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
ผลงานนักเรียน 
 
แบบสอบถาม 

 
ก.พ.  61 
ก.พ.  61 

 
 

มี.ค.  61 
 

มี.ค.  61 
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สามารถดำเนนิงานสำนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
5.งานทะเบียนและงานวัดผลประเมินม ี
อุปกรณ์ ปพ.5ต/ป, วสัดุคุมสอบ,วัสดุทำ
ข้อสอบและครุภัณฑเ์ก็บข้อสอบและปพ.5 
อย่างเพียงพอและอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
6.กลุ่มบริหารงานวิชาการมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
7. มีครู่มือนักเรียนสำหรับปฐมนิเทศ 
8.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มคีวามรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษามากข้ึน 
9. ระบบงานประกนัคุณภาพสถานศึกษา
ของโรงเรียนสามชัยสามารถรายงาน
คุณภาพสถานศึกษาได้ถูกต้องและทนัเวลา 
10. สำนักงานกลุ่มบริหารงานวชิาการวัสดุ
อุปกรณ์เพียงพอและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 
11. มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
ระดับดีข้ึนไปร้อยละ  80 

 
 
ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
ครูและนักเรียนทุกคน 
 
เอกสาร   20 เล่ม           
 
 
 
เอกสาร 20 เล่ม 
 
 
1 ห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
รูปเล่มหลักสูตร 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

 
 

มี.ค.  61 
 
 
 
 

มี.ค.  61 
 

พ.ค.  61 
 
 

มี.ค. 61 
 

 
มี.ค.  60 

 
 
 

มี.ค.  61 
 

 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมายความสำเร็จ
(ผลผลิต:ปริมาณ:
ผลลัพธ์:ร้อยละ) 

เคร่ืองมือที่ใช้ กำหนดเวลา
ประเมิน 
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ผลลัพธ์ 
1. มีวัสดุ-อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ สำนักงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม 
2. มีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์และได้
ประสบการณ์ตรง  สามารถกล้าแสดงออก
เต็มศักยภาพของตนเอง 
3. ผลงานวิจัย และส่ือการเรียนการสอน 
4.ผลงานนักเรียนเป็นท่ีประจักษ์ 
7. มี ปพ.5 ต/ป ,วัสดุคุมสอบและวัสดุทำ
ข้อสอบท่ีเพียงพอ 
8. มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย  
9. มีหลักสูตรสถานศึกษา    กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. ร้อยละของการท่ีครูมีความรู้และ
ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 
11. ร้อยละของการท่ีระบบงานประกนั
คุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนสามชัย
สามารถรายงานคุณภาพสถานศึกษาได้ 
. 12. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและ
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
 

 
ร้อยละ  100 
 
ร้อยละ  100 
 
ร้อยละ  100 
 
 
ร้อยละ  100 
ร้อยละ  100 
 
 
ร้อยละ  100 
ร้อยละ  100 
 
ร้อยละ  100 
 
 
 
ร้อยละ  100 
 
 
ร้อยละ  80 

 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

 
มี.ค. 61 

 
มี.ค.  61 
มี.ค.  61 

 
มี.ค.  61 

 
มี.ค.  61 

 
มี.ค.  61 
มี.ค.  61 
มี.ค.  61 

 
มี.ค.  61 

 
 
 

มี.ค.  61 
 
 
 

มี.ค.  61 

 
 

        ....................................ผู้เสนอโครงการ        ....................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณ 
       (นางสาววาสนา  สารกรณ์)           (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 

   เจ้าหน้าท่ีงานวิชาการ               
 
 ………………………………...ผู้เห็นชอบโครงการ    ...…………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นางวราภรณ์  โพนะทา)     (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา)    
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย         
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    โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานท่ี      4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     

                    แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
     5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
    10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรยีนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
         ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
    11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
        เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี       4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ลักษณะโครงการ     ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1 พฤษภาคม  2560 – 31 มีนาคม  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 มนุษย์จำเป็นต้องพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน  ไปพร้อม ๆ กัน  เพื่อชีวิตจะได้มีความสุขและมีความ
เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์  ดังนั้น มนุษย์เราจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนในทุก ๆ ด้าน  เพื่อจะได้มี
ทักษะ  ในการเรียนและการทำงาน  ส่งเสริมให้ตนเองมีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามกำลัง
ความสามารถของตนนั่นเอง 
 การศึกษาถือเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีเป็นเครื่องมือสำคัญท่ีสุดในตัวของมนุษย์เราท่ีจะช่วยให้คนเรา
พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน  เราควรท่ีจะมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังการพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุด  
ในช่วงชีวิตของคนเราท่ีได้เกิดมาเป็นมนุษย์  อ่านวันละนิด  คิดวันละหน่อย  ค่อยพัฒนา  ประเทศชาติจะ
ก้าวหน้า  เพราะภาษาเป็นกลางและก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษาไทย  ซึ่งถือเป็นภาษาประจำชาติ 
 2.2  เพื่อเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยให้กับนักเรียนอย่างเต็มท่ี 
 2.3  เพื่อส่งเสริมความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาของนักเรียน 
 2.4  เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศในวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกคน 
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 2.5  เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์(Outcome : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  นักเรียนทุกคนรักและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นทุก ๆ ด้าน 

ท้ังทางสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และทางร่างกายในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  
3.2 ผลผลิต (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 

  1.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนในวิชาภาษาไทยซึ่งถือเป็นมรดกของคนไทย 
  2.  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะดันพึงประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 
  3.  มีเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย                               
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับภาษาไทย 
   
วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1.  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมกลุ่มสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3. ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

 
1-26  มิ.ย 60 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1. จัดแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
2. จัดแสดงกิจกรรมภาคปฏิบัติบนเวทีหอประชุมโรงเรียน 
3. จัดออกร้านแสดงผลงานด้านภาษาไทย 

 
26 มิ.ย.60 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
 กิจกรรมที่ 2.  ค่ายกล้าวรรณกรรมสู่อาเซียน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมกลุ่มสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3.ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

 
พ.ย.60 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
2.กำหนดหลักสูตรและกิจกรรม 
 3.ประสานวิทยากรจากหน่วยงานอื่น 
 4.รับลงทะเบียนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
 5.จัดกิจกรรมนอกสถานท่ี 

 
 

พ.ย.  60 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

กิจกรรมที่ 3.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมกลุ่มสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3.สำรวจประมาณราคา 

 
พ.ย.  60 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
  1.พัดลมเพดาน 
  2.โต๊ะญี่ปุ่น (ชนิดขาว) 
   

 
 พ.ค.– มิ.ย.  60 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
5. งบประมาณที่ใช้   
 กิจกรรมที่ 1.กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 รางวัลการประกวดทักษะภาษาไทย   2,500   2,500 
2 รางวัลการแสดงบนเวที 2,500   2,500 
3 ค่าชุดการแต่งกายการแสดงพิธีเปิดบนเวที 1,500   1,500 
4 ค่าป้ายและตกแต่งสถานท่ี 1,500   1,500 
5 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการออกร้านนิทรรศการของ

นักเรียน 
2,000   2,000 

 รวม 10,000   10,000 
 
กิจกรรมที่ 2.ค่ายกล้าวรรณกรรมสู่อาเซียน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 
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1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างฐาน -   งบกลาง 
2 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม -   
3 ค่าวิทยากร  2คน -   
4 ค่ารับรอง(ปฏิคม) -   
 รวม -   

 
กิจกรรมที่ 3.พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดซื้อชุดพัดลมเพดาน 2,000   2,000 
 รวม 2,000      2,000 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    12,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  ..…………………..   บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................   ..…………….…….   บาท 
     รวม    12,000  บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนในวิชา
ภาษาไทยซึ่งถือเป็นมรดกของคนไทย 
2.  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะดันพึง
ประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 

 
นักเรียนทุกคน 

 
นักเรียนทุกคน 

 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
ปีการศึกษา 2560 

 
ปีการศึกษา 2560 

ผลผลิต 
3.  มีเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์เกี่ยวกับภาษาไทย 

 
2 ชุด 

 
 

นักเรียนทุกคน 

 
แบบสำรวจ 

 
 

แบบสำรวจ 
 

 
ปีการศึกษา 2560 

 
 

ปีการศึกษา 2560 
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ผลลัพธ ์
นักเรียนทุกคนรักและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นทุก ๆ 
ด้านท้ังทางสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และ
ทางร่างกายในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดี
เย่ียม 

 
ร้อยละ  95 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ปีการศึกษา 2560 

 

    
            ผู้เสนอโครงการ 
                                                    (นางลำใย  ยวงวิภักด์ิ                                                    

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
                                
 

 
      ผู้เห็นชอบโครงการ                                  ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
     (นางวราภรณ์   โพนะทา)           (นางจริยา   จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ           ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ  
          
 
 
                         ผู้อนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานท่ี      4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     

                        แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
      5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
     10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรยีนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
           ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
    11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
         เต็มศักยภาพ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี       4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   16 พฤษภาคม  2560 – 29 กุมภาพันธ์  2561 
 
1.หลักการและเหตุผล    
   การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร จำเป็นต้องมีการส่งเสริม 
ท้ังด้านห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย เช่นการพัฒนาและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเสริมในรายวิชา  การจัด
ค่ายเสริมทักษะต่างๆ  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ อีกท้ังเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
การพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  จึงได้จัดโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น 

2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ท้ังระดับโรงเรียนและระดับชาติ 
 2. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3. เพื่อพัฒนาและซ่อมบำรุงห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
  2. โรงเรียนสามชัยมีห้องปฏิบัติการท่ีพร้อมใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 1 ห้อง 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
       1. นักเรียนโรงเรียนสามชัยมีการรับการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
   2. โรงเรียนสามชัยมีห้องปฏิบัติการท่ีพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.1 สำรวจตรวจสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
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1.2 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ขั้นดำเนินการ 
1.3 จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมบำรุง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
กิจกรรมที่ 2 ผลิต ส่ือนวัตกรรม รายวิชา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
2.2 แต่งต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลและประเมินผล 

 
1-31 พ.ค. 2560 
1-31 พ.ค. 2560 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ 
2.3 ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผลิตส่ือในรายวิชา
ตามความเหมาะสม 
2.4 ประเมินผลและจัดเก็บไว้ใช้ในกลุ่มสาระต่อไป 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
1-30 มี.ค. 2561 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
กิจกรรมที่ 3 จัดแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
3.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ 
3.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
3.4 รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจ 
3.5 แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ 
3.6 จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ 
3.7 สรุปผลประเมินผล 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้  
 กิจกรรมที่ 1  ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
ท่ี 

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดซื้อ เครื่องฉายภาพ vitual 12,000 - - - 
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  กิจกรรมที่ 2   ผลิต ส่ือนวัตกรรม รายวิชา 

 
ท่ี 

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ผลิต ส่ือนวัตกรรม รายวิชา - - - - 
    
งบประมาณทั้งโครงการ 
                เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                                               12,000     บาท 
                เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้สถานศึกษา)                                 -         บาท 
                อื่นๆ   (ระบุ)..................................................                                         บาท 
                รวม                                                                             12,000 บาท 
 
6. การวัดประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ  

แบบสังเกต,สอบถาม,สัมภาษณ์ 
 

การสังเกต,การสอบถาม,               
การสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
                                           ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นายฤทธิชัย  พ่อไชยราช) 
                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
         ผู้เห็นชอบโครงการ                                              ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
    (นางวราภรณ์  โพนะทา)                         (นางจริยา  จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ     
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                               ผู้อนุมัติโครงการ      
  (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 

                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานท่ี      4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     

                    แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
     5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
    10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรยีนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
         ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
    11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
        เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี       4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   14 พฤษภาคม  2560 – 28 กุมภาพันธ์  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการจัดการเพื่อพัฒนา
ครูและนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  และเพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้
ด้วยตนเอง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ดังนั้นในการพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จึงต้องมีการพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนท้ังทางด้านส่ือส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลโดยการจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและการสอนเสริมในรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกท้ังการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์
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ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
 2.2 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างเจตคติท่ีดีแก่นักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 2.3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
 2.4 เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมเอื้อต่อการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 

1)  ครูและนักเรียนมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2)  นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
4)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสมแก่การเรียนรู ้

 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
  1)  วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ครบครัน 
  2)  มีห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ท่ีมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
-   สำรวจ สารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
- คณะครูร่วมประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 

 

 
14-16 พ.ค. 60 

 
 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- จัดซื้อ สารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ

 
17-27 พ.ค. 60 

 
ครูในกลุ่มสาระ
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วิทยาศาสตร์ 
- นำสารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบวัด

เจตคติ/แบบสอบถาม 
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบ/ข้อสอบ 

 

 
   1 มิ.ย. 60 
 
17-21 ก.พ. 61 

 
24-28 ก.พ. 61 

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 
กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- สำรวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 

 
14-17 พ.ค. 60 

และ 
4-8 พ.ย. 60 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์  
 
- ประเมินความพึงพอใจจากกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 

 
- วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบ/ข้อสอบ 
 

 
20-27 พ.ค. 60 

และ 
11-18 พ.ย. 60 
1-4 ต.ค. 60 

และ 
17-21 ก.พ. 61 
7-11 ต.ค. 60 

และ 
24-28 ก.พ. 61 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- คณะครูร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม 
- รับสมัครนักเรียนท่ีมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทาง

วิทยาศาสตร์ 

 
1 ก.ค. 60 

2-15 ก.ค. 60 
 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
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ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- นักเรียนเสนอหัวข้อโครงงาน 
- นักเรียนดำเนินการจัดทำโครงงาน 
- นักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 
- นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

 
16-19 ก.ค. 60 

19 ก.ค.-20 ส.ค.60 
24 ก.ค.-13 ส.ค.60 

13-23 ส.ค. 60 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- คณะครูร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อม 
- คณะครูร่วมประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรมในสัปดาห์วิทย์และ

ค่ายวิทยาศาสตร์   
- สำรวจวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทย์และค่าย

วิทยาศาสตร์   
 

 
1 ก.ค. 60 
31 ก.ค. 60 

 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นดำเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีในกิจกรรมสัปดาห์วิทย์และค่าย

วิทยาศาสตร์   
- ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์สัปดาห์วิทย์และค่ายวิทยาศาสตร์   
- ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายวิชาการโดยใช้แบบวัดเจต   

     คติ/แบบสอบถาม 
-     ประเมินผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทย์และค่ายวิทยาศาสตร์   
-  สรุปและรายงานผล 

 
16-19 ก.ค. 60 

19 ก.ค.-16 ก.ย. 60 
ก.ย. 60 
พ.ย 60 
มี.ค. 60 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าสารเคมี, อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และกิจกรรม
เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

30,000   30,000 
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 รวม 30,000   30,000 
 
กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการจำนวน 5 เครื่อง 

- - - - 

2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ 
- ติดกระจกห้องปฏิบัติการ 
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 
- ซ่อมแซมปรับปรุงกระดาษไวน์บอร์ด 
- ปรับขยายห้องเก็บอุปกรณ์โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

- - - - 

3 ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ รุ่น hp 1102
และ หมึกเครื่องพิมพ์ Canon 

- - - - 

4 ค่าซ่อมโปรเจกร์เตอร์ และจัดซื้อสายแจ๊กโปร
เจกร์เตอร์   

- - - - 

 รวม - - - - 
 
 
 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าวัสดุจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการ ,สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

20,000   20,000 

 รวม 20,000   20,000 
 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าวัสดุจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และค่าย - - - - 



129 
 

วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
      
 รวม - - - - 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     50,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ……-…..  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ).............งบพัสดุ...............................   …….-….  บาท 
        รวม  50,000   บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. สารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
2. เอกสารประกอบกิจกรรมการสอน

เสริมวิทยาศาสตร์ 
3. เอกสารประกอบกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์ 
4. วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์มีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

5. รูปเล่มโครงงาน 
6. ส่ิงประดิษฐ์จากโครงงาน 
7. สภาพบรรยากาศห้องปฏิบัติการดี

ขึ้น 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
แบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 
 
 

 
ปีการศึกษา 
2560 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิยาศาสตร์อยู่ใน

 
ร้อยละ 75 

 

 
แบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 

 
ปีการศึกษา 
2560 
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ระดับดีขึ้นไป 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้ังแต่ระดับ 

3 ข้ึนไป 
3. ผลงาน/รางวัล 

 
ร้อยละ 75 

 
แบบทดสอบ/
ข้อสอบ 

 
 
ปีการศึกษา 
2560 

 
 
 
 
      ...................................ผู้เสนอโครงการ  ...................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
            (นายฐิติสิทธ   นิลโสม)              (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 

            .........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
(นางวราภรณ์  โพนะทา) 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 
 
 

        .........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 



131 
 

 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  1   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
สนองมาตรฐานท่ี       4   ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     
                               แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

       5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
       10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรยีนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
          ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
       11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
          เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี     4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ผู้รับผิดชอบ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ                ใหม่            ต่อเนื่อง 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ   พ.ค. 2560 – มี.ค. 2561 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)  โดยในกฎ
บัตรอาเซียนมาตราท่ี 34 ระบุให้ใช้ภาษาทำงานของอาเซียน คือภาษาอังกฤษ (The working language of 
ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่าประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจำชาติหรือภาษาประจำท้องถิ่นของตนเอง ทำให้ภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิต
ของคนไทยและคนท่ัวโลกมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือท่ีสำคัญยิ่งและเป็นภาษาราชการท่ีกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้ใช้ในการติดต่อส่ือสารเพื่อให้เข้าใจตรงกัน  

จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสามชัย  ปรากฏว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียนต่ำ นักเรยีนไม่กล้าพูด ไม่กล้าส่ือสาร เพราะคิดว่าภาษาอังกฤษเป็น
วิชาท่ียากต่อการเรียนรู้ ไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษา จึงไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในชีวิตประจำวัน
ได้ จึงส่งผลทำให้นักเรียนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   
        ดังนั้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษให้ประสบผลสำเร็จ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ให้
นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเต็มตามศักยภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่าง
มั่นใจมากขึ้น และให้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษาให้สามารถใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อร่วมแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมฯ 
3. เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา โดยจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 

นักเรียนโรงเรียนสามชัยมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

 3.2 ผลผลิต (Output)  
  3.2.1 มีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอ 

3.2.2 มีการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จำนวน 1 ครั้ง 
  3.2.3 มีการแข่งขันทักษะทางภาษาในวันคริสต์มาส จำนวน 1 ครั้ง  
  
4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ 

 
10 พ.ค. 2560 
12 พ.ค. 2559 

 
ครูกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศทุกคน 

ขั้นดำเนินการ 

-  สำรวจ ตรวจสอบ วัสดุ อุปกรณ์ท่ีชำรุด 
เสียหาย 

- สืบราคาสินค้าจากร้านค้า 

- บันทึกเสนอขอใช้งบประมาณต่อฝ่ายบริหาร 

- ดำเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ประเมินการใช้อุปกรณ์จากการจัดกิจกรรมพร้อม
สรุปกิจกรรม 

 
11 พ.ค. 2560 

 
12 พ.ค. 2560 
15 พ.ค. 2560 
16 พ.ค. 2560 
28 ก.พ. 2561 

 
 

ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศทุกคน 

 

 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์  

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 



133 
 

ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ 

 
10 พ.ค. 2560 
12 พ.ค. 2560 

 
ครูกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศทุกคน 

ขั้นดำเนินการ 

- ศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้นโดยการระดมสมองของ
นักเรียนและครูแต่ละระดับช้ัน 

- สรุปเรื่องท่ีจะทำโครงงานและ เลือกหัวเรื่อง 

- แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า 

 
16-18 พ.ค. 2560 

 
19 พ.ค. 2560                             
19 พ.ค. 2560 

 

ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 

ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ 

- จัดหา ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ในการทำโครงงาน 

- ฝึกปฏิบัติและนำเสนอโครงงานในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ 

- ร่วมแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและระดับภาคฯ 

- ประเมินการทำโครงงานโดยการสังเกต และ 
สัมภาษณ์พร้อมสรุปกิจกรรม 

 
26 พ.ค. 2560                    

มิ.ย.- ก.ค. 2560 
 

มิ.ย.- ส.ค. 2560 
 

31 ส.ค. 2560 

 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
 

 
กิจกรรมที่ 3  การแข่งขนัทักษะทางภาษากิจกรรมวันคริสต์มาส 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ 

 
1 ธ.ค. 2560 
6 ธ.ค. 2560 

 
ครูกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศทุกคน 

ขั้นดำเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสต์มาสและ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางเสียงตามสาย 

     ตามตารางการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ  

- แข่งขันทักษะต่าง ๆ ตามวัน เวลาท่ีกำหนด 

- จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสท่ีหอประชุม 

- มอบรางวัลกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นในวันคริสต์มาส 

 
11 ธ.ค. 2560 

 
 

18-22 ธ.ค. 2560 
25 ธ.ค. 2560 
5 ม.ค. 2561 

 

 
 
 

ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศทุกคน 
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- ประเมินกิจกรรมโดยการแจกแบบสอบถาม
พร้อมสรุปกิจกรรม 

8 ม.ค. 2561 

 
5. งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด  12,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมหรือใช้สอนในหอ้งปฏิบัติการทางภาษา 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 ไมโครโฟนจำนวน 1 ตัวพร้อมถ่าน      
2 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมลำโพงและ

เครื่องเสียง 
    

3 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์    ใช้งบพัสดุ 
4 วัสดุ อุปกรณ์ตกแต่งห้อง เช่น ไวนิล     
5 ลำโพงหรือเครื่องบันทึกเทปท่ีสามารถใช้ 

USB ได้ 
    

กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์  
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเข้าเล่มโครงงาน

ระดับช้ัน ม.ต้น 
1,000    

ใช้งบวิชาการ 
พัฒนาการเรียน 2 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเข้าเล่มโครงงาน

ระดับช้ัน ม.ปลาย 
1,000   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000    
 
กิจกรรมที่ 3  การแสดงและการแข่งขนัทักษะทางภาษา กิจกรรมวันคริสต์มาส 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 

  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 ซื้อป้ายกิจกรรมวันคริสต์มาส 500   500 
2 ซื้อกระดาษทำเกียรติบัตรจำนวน 3 รีมๆ 

ละ 150(2x150) 
450   450 

3 ซื้อลูกอมจำนวน 10 ห่อๆละ 40 บาท 
(10x40) 

400   400 

4 ซื้อขนมปี๊บใหญ่ จำนวน 3 ปี๊บๆละ 1,050   1,050 
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350(3x350) 
5 ลูกโป่งสีขาวแดง 4 ถุง ถุงละ 80 บาท 

(4x80) 
320   320 

6 ซื้อสายรุ้งตกแต่งต้นคริสต์มาส จำนวน 
10เส้นๆละ 20 บาท (10x20) 

200   200 

7 เงินรางวัลการแข่งขันทักษะทางภาษา 5,400   5,400 
8 เงินรางวัลการแสดง 1,680   1,680 

รวมเงินทั้งสิ้น 10,000   10,000 
 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     12,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ……-…..  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ).............งบพัสดุ...............................   …….-….  บาท 
       รวม  12,000  บาท 
 
 
 
 

6. การวัดประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เป้าหมายความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

กำหนดเวลา 
ประเมิน 
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ผลผลิต 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมใช้งาน

ในห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 

 
2. เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน

ภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณ
สูลานนท์  

 
3. การแสดงและการแข่งขัน

ทักษะภาษาอังกฤษวัน
คริสต์มาส         
 
 
 
 

 
 

 
- นักเรียนโรงเรียน 
สามชัย 100 
เปอร์เซ็นต์        
ได้เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการ 
- นักเรียนตัวแทน
โรงเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันจำนวน 1 ครั้ง 

- นักเรียนโรงเรียน
สามชัย 100 
เปอร์เซ็นต์ได้ร่วมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
การแสดงและการ
แข่งขันทักษะภาษา
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม  

 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมิน                  
ความพึงพอใจ 

 
 
 
 

 
ก.พ. 2561 

 
 

 
 

ส.ค. 2560 
 
 
 

ธ.ค. 2560 
 

 
 

 
 

ผลลัพธ ์
1. นักเรียนโรงเรียนสามชัย                

มีความรู้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์            
สูงขึ้น 

 
ร้อยละ 70 

 
แบบทดสอบ 

 
 

 
ก.พ. 2561 

 
 

 
 
 

                                      
 

      ...……………………………..  ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสริดา  อัมลา) 
                               หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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      ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ            ………………………….. ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ์  โพนะทา)              (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ            ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ...…………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐาน  ท่ี 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ   
    แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      อย่างรอบด้าน 
11. สถานศึกษามีการาจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการท่ีส่งเสริม 
     ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  2.2,2.2,2.3,2.4/4.1,4.2,4.3,4.4/5.1,5.2,5.3,5.4/10.1,10.3/11.1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 9 พฤษภาคม  2560 – 31  มีนาคม  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา
ท่ี 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
จากผลการสอบโอเน็ทและผลการสอบวัดความรู้ระดับต่าง ๆ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาพบว่านักเรียนมีผลการเรียนในระดับต่ำ ผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาคะแนนยังต่ำกว่าเกณฑ์ จาก
ผลการสอบต่าง ๆ อาจเป็นเพราะการขาดส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะสร้างความกระตือรือร้นให้กับนักเรียน 
นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งไม่ต้ังใจเรียนจึงทำให้ผลการเรียนต่ำ  และจากสภาพปัญหาดังกล่าวกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมข้ึนเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 



139 
 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
 2.2 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     ให้สูงขึ้น  
 2.3  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
                และวัฒนธรรม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์  

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางด้านสังคมศึกษาเพิ่มข้ึน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาสังคม
ศึกษา สามารถดำรงชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 3.2 ผลผลิต   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรูสั้งคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น    
   ร้อยละ 0.5 

  2. ผลสอบโอเน็ท วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ปีท่ี 6  สูงขึ้นจาก 
                        ปีการศึกษา  2559  มากกว่า 0.5  
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันการตอบปัญหาทางรัฐสภา/กฎหมาย/อาเซียนศึกษา/ทางสังคมศึกษา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการแข่งขัน 
1.2 จัดหานักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
1.3 ฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1 มิ.ย. – 31 
ส.ค. 60 

นายนำพล 
จันทร์ขอนแก่น 

น.ส.นภสร  
ปัญญาแฝง 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.4 นำนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน 
1.5 ฟังประกาศผลการแข่งขันเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป  

1-31 ก.ค. 60 นายสมชาย   
อุบลรัตน์ 
น.ส.นภสร  
ปัญญาแฝง 

  
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 จัดเตรียมบทสวดมนต์เพื่อใช้แข่งขัน 
2.2 จัดหานักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
2.3 ฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1 ก.ย. 60 –  
1 ก.พ. 61 

น.ส.นภสร 
ปัญญาแฝง 

น.ส.กาญจนา 
จันทร์จักร 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.4 นำนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน 
2.5 ฟังประกาศผลการแข่งขันและพัฒนาต่อไป 

1 – 28 ก.พ. 61 น.ส.นภสร 
ปัญญาแฝง 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(มาฆบูชา,วิสาขบูชา,อาสาฬหบูชา,เข้าพรรษา) 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 จัดทำคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงานฯ 
3.2 จัดเตรียม จัดหา เอกสารทำบอร์ดให้ความรู้วันสำคัญทางศาสนา 
3.3 จัดเตรียม จัดหา ผ้าจำนำพรรษา  เทียนพรรษา 

1- 23 พ.ค. 60 
1 – 19 ก.ค. 

61 

น.ส.ณัฐฐิพนัน  
ดุลนีย์ 

น.ส.นภสร  
ปัญญาแฝง 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4 ให้ความรู้นักเรียนก่อนร่วมทำพิธี วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
3.5 นำนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
3.6 ประเมินการจัดกิจกรรมจากแบบสอบถาม 

23 พ.ค. 60 
18,19 ก.ค. 60 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 
น.ส.นภสร  
ปัญญาแฝง 

 
กิจกรรมที่ 4  จัดทำโครงงานคุณธรรมและโครงงานประวัติศาสตร์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.1 หานักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
4.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีใช้ในการทำโครงงาน 
4.3 ให้ความรู้ให้การจัดทำโครงงาน 

14 พ.ค. 60 – 
10 มิ.ย. 60 
1 – 30 ก.ย. 

60 

ครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.4 จัดทำโครงงาน และเอกสารประกอบ 
4.5 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
4.6 นำผลการแข่งขันมาพัฒนาเพื่อร่วมแข่งขันครั้งต่อไป 

1 – 31 ก.ค. 
60 

1 ต.ค. 60 – 
15 ธ.ค. 60 

ครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระฯ 

 
กิจกรรมที่ 5  จัดหาสื่อและจัดทำสื่อการเรียนการสอน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
5.1 สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาส่ือ 
5.2 สำรวจราคาส่ือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

14 – 31 พ.ค. 
60 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
5.3 จัดหาแหล่ง สถานท่ีทำส่ือการเรียนการสอน 
5.4 จัดทำส่ือการเรียนการสอน 
5.5 นำส่ือท่ีได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5.6 ประเมินการใช้ส่ือเพื่อใช้ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

1 มิ.ย. 60 – 
31 ก.ค. 60 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 

 
กิจกรรมที่ 6 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
6.1 ประเมินการใช้หมึกเครื่องพิมพ์ในปีการศึกษา 2560  
6.2 ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อซ่อมบำรุง 

1 – 31 มี.ค. 
60 

นายนำพล 
จันทร์ขอนแก่น 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
6.3 สำรวจราคา หมึกเครื่องพิมพ์ 
6.4 สำรวจราคา การซ่อม และส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
6.5 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 
6.6 ส่งซ่อม ดำเนินการซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ 

14 – 31 พ.ค. 
60 

นายนำพล 
จันทร์ขอนแก่น 

 
กิจกรรมที่ 7 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.3 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
7.1 จัดหาวิทยากร 
7.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบ และสถานท่ีจัดติว 

1 – 30 ธ.ค. 60 นายนำพล 
จันทร์ขอนแก่น 

น.ส.นภสร  
ปัญญาแฝง 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
7.3 จัดทำตารางการติว 
7.4 ดำเนินการติวเข้มเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ตามตาราง 
7.5 นำผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาพัฒนาต่อไป 

1 ม.ค. 61 – 
10 ก.พ. 61 

นายนำพล 
จันทร์ขอนแก่น

น.ส.นภสร  
ปัญญาแฝง 
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กิจกรรมที่ 8 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.6 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
8.1 จัดหาวิทยากร 
8.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบ และสถานท่ีจัดติว 

1 – 30 ธ.ค. 60 น.ส.ณัฐฐิพนัน  
ดุลนีย์ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
8.3 จัดทำตารางการติว 
8.4 ดำเนินการติวเข้มเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ตามตาราง 
8.5 นำผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาพัฒนาต่อไป 

1 ม.ค. 61 – 
10 ก.พ. 61 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 
น.ส.ปิยนุช  
ยอยโพธิ์สัย 

 
 
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
9.1  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
9.2  จัดประชุมกลุ่มสาระฯเพื่อเตรียมดำเนินการ 

7 - 30 พ.ค. 60 น.ส.นภสร  
ปัญญาแฝง 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
9.3  จัดทำส่ือและเอกสารประกอบ 
9.4  จัดกิจกรรม”อาเซียนหรรษา” 

1 มิ.ย. – 30 
ก.ย. 60 

น.ส.นภสร  
ปัญญาแฝง 
น.ส.ปิยนุช  
ยอยโพธิ์สัย 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
  
กิจกรรมที่ 1 แข่งขันการตอบปัญหาทางรัฐสภา/กฎหมาย/ทางสังคมศึกษา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 รางวัลการแข่งขัน/จัดเตรียมการแข่งขัน/จัดทำ
เอกสาร 

-  งบพัสดุ - 

2 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน -  งบกลาง - 
 รวม 0   0 

 
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ 



143 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 รางวัลการแข่งขัน/จัดเตรียมการแข่งขัน/จัดทำ
เอกสาร 

-  งบพัสดุ - 

2 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน -  งบกลาง - 
 รวม 0   0 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา(มาฆบูชา,วิสาขบูชา,อาสาฬหบูชา,เข้าพรรษา) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ผ้าจำนำพรรษา 2,500   2,500 
2 เทียนเข้าพรรษา 2,500   2,500 
3 จัดบอร์ดป้ายนิเทศ วันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
-  งบพัสดุ - 

4 ค่าปัจจัย ถวายพระ -   - 
 รวม 5,000   5,000 

 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4  จัดทำโครงงานคุณธรรมและโครงงานประวัติศาสตร์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์โครงงานคุณธรรม  
ม.ต้น,ม.ปลาย 

0  งบพัสดุ 0 

2 ค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์โครงงานประวัติศาสตร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

0  งบพัสดุ 0 

3 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ม.ต้น,ม.ปลาย 0  งบกลาง 0 
 รวม 0  งบพัสดุ 0 

กิจกรรมที่ 5 จัดหาสื่อและจัดทำสื่อการเรียนการสอน 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 



144 
 

อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 
1 ชุดธูปเทียน 500   500 
2 เข็มทิศ,แผนท่ี เอเชีย ยุโรป แผนท่ีประวัติศาสตร์ 3,500   3,500 
3 เครื่องวางประกอบโต๊ะหมู่บูชา/พระพุทธรูป -   - 
 รวม 4,000   4,000 

กิจกรรมที่ 6  ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และค่าปร้ินเตอร์ หมึกเคร่ืองพิมพ์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ Canan G1000(แท้) 1,200    
2 ค่าปริ้นเตอร์   0    
3 ค่าซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  0    
 รวม 1,200    

กิจกรรมที่ 7 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.3 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดทำเอกสารประกอบการสอน  -   - 
2 จัดติว 0-NETวิชาสังคมศึกษา ม.3 -   - 
 รวม 0   0 

กิจกรรมที่ 8 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.6 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดทำเอกสารประกอบการสอน  -   - 
2 จัดติว O-NETวิชาสังคมศึกษา ม.6 -   - 
 รวม 0   0 

 
 
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจัดกิจกรรม “อาเซียนหรรษา” 1,800   1,800- 
2      
 รวม 1,800   1,800 
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งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    12,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  0 บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)...........-..............................   0   บาท 
       รวม  12,000 บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สูงขึ้น  
 2. ผลสอบโอเน็ท วิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ ปีท่ี 6  
สูงขึ้นจากปีการศึกษา  2558   

 
 

0.5 
 

0.5 

 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 

 
 

พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ ์
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาทางด้านสังคมศึกษาเพิ่มขึ้น มีเจตคติ
ท่ีดีต่อวิชาสังคมศึกษา สามารถดำรงชิวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
80 

 
แบบสอบถาม 

 
พ.ศ. 2561 

 
 

                ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นางสาวนภสร  ปัญญาแฝง) 
                               หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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                     ผู้เห็นชอบโครงการ                                           ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
    (นางวราภรณ์   โพนะทา)       (นางจริยา   จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ             ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณฯ 
                     
 
 
                                          ผู้อนุมัติโครงการ      

   (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

กลยุทธ์สถานศึกษา   1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบรูณาการ 
                           2 พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                              ทักษะในการดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานท่ี  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  

คิดตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
สนองมาตรฐานท่ี  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
สนองมาตรฐานท่ี  6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
        และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งช้ีท่ี   4 ( 4.1 – 4.4 ) 5 (  5.1 -5.5 ) 6 ( 6.1 -  6.4 ) 
ลักษณะโครงการ                       ใหม่            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สถานท่ีดำเนินการ    โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 16  พฤษภาคม  2560 – 31 มีนาคม  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ    
ตามศักยภาพมีคุณชีวิตท่ีดีและเป็นแรงผลักดันท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  การบริหารจัดการศึกษาจึง
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปี เพื่อให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ปรับปรุง ) พ.ศ 2545 มาตรา 6             
ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  และมาตรา 22 กล่าวว่า  การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจะต้องดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ นำเสนอ ปรับปรุงและจัดทำโครงการเพื่อให้แผนปฏิบัติการมีความ
สมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาเป้าประสงค์ 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบท้ัง 8 กลุ่มสาระ และต้องจัดกิจกรรม
สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
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 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามศักยภาพและถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน  ทักษะการ
แสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทำงานท่ีเสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง   รวมถึงมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และส่ิงแวดล้อม
ประหยัดและคุ้มค่า  ด้วยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2. วัตถุประสงค์ 

      1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
     3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความถนัดความสนใจ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง 
     4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์ช้ินงาน  หรือสร้างงานได้หลากหลาย 
     5. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงค์ของนักเรียน 
    6. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และอาชีพท่ีหลากหลายทัน 
กับการเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
 
3. เป้าหมาย 

         3.1 ผลลัพธ์ ( Outcome :ระบุผลลัพธห์รือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต ) 
 ด้านปริมาณ 
           1. นักเรียนโรงเรียนสามชัย   จำนวน 760 คน   มีส่ือวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน 

ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
  2. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลผลิตหรือช้ินงานท่ีเกิดจากนักเรียน หลากหลาย 

          3.2 ผลลัพธ์ ( Outputs :ระบุผลงานที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ) 
      ด้านคณุภาพ 
            1. นักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   จำนวน 760 คน  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
            2. นักเรียนเกิดทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
            3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
            4. นักเรียนสามารถสร้างช้ินงานท่ีมาตรฐานและนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
            5. นักเรียนสามารถนำทักษะประสบการณ์ท่ีได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทาง 

ในการศึกษาต่อได้ 
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4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1.  พัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 

กิจกรรม 
กำหนดเวล

า 
ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- . ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
- . มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
- .  เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
- . เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากฝ่ายอำนวยการแผน  
- .เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน  

 
13 มี.ค.60 

- 
  31 ม.ีค.60 
 

 
นางรัตนา   ถิตย์รัศมี 
 และครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- . ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากแผนและงบประมาณ 
- . เสนอขออนุมัติโครงการ 
- .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- . สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2560 

- 
ม.ีค. 2561 
ม.ีค. 2561 

 

 
นางรัตนา  ถิตย์รัศมี 
 

 
กิจกรรมที่ 2.  พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง  

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
 2.มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
 3. เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
 4. เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณรองฝ่ายอำนวยการแผน  
 5.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
13 มี.ค.60 

- 
  31 มี.ค.60 

 

 
นายอนุวัตร  ฉายประสาท 
และครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝ่ายงบประมาณ 
 2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2560 

- 
มี.ค. 2561 

 
นายอนุวัตร ฉายประสาท 
 

 
กิจกรรมที่ 3. พัฒนาการเรียนการสอนงานบ้าน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
2.มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
3. เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
4. เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณรองฝ่ายอำนวยการแผน  
5.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรยีน 

 
13 มี.ค.60 

- 
 31 ม.ีค.60 

 

 
นางสาวปรียนุช  ขันธ์ดวง 
และครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝ่ายแผนและ 
2.งบประมาณ เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2560 

- 
มี.ค. 2561 

 
นางสาวปรียนุช  ขันธ์ดวง 
 

 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4.  พัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
 2.มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
 3.เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
 4.เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณรองฝ่ายอำนวยการแผน  
 5.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
15 มี.ค.60 

- 
  31 มี.ค.60 

 

 
นางรัตนา  ถิตย์รัศมี 
และครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝ่ายแผนและ 
 2.งบประมาณ เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2560 

- 
ม.ีค. 2561 

 
นางรัตนา  ถิตย์รัศมี 

กิจกรรมที่ 5.  พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 

 
 

15 มี.ค.60 

 
นายชัยมงคล  กล้าขยัน 
และครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 
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- มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
- เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
- เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากรองฝ่ายอำนวยการ

แผน  
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

- 
  31 มี.ค.60 

 

 
ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝ่ายแผนและ

งบประมาณ 
- เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2560 

- 
มี.ค. 2561 

 
 
นายชัยมงคล  กล้าขยัน 
นางปิยนุช  ศรีสวัสด์ิ 
นางสาววันเพ็ญ  พรมโคตร 
 

กิจกรรมที่ 6.  พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
-  ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
-  มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
-  เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
- เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากฝ่ายอำนวยการแผน  
- เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
12 ม.ีค.60 

- 
  31 มี.ค.60 
 

 
นายณัฐชัย  โคะสัย 
 และครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากแผนและงบประมาณ 
-  เสนอขออนุมัติโครงการ 
- ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
-  สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2560 

- 
มี.ค. 2561 

 
 นายณัฐชัย  โคะสัย 
 
 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1. พัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 เครื่องรีดและอัดกลีบดอกไม้ 1 เครื่องๆละ 700 700    
2 แป้งเย็นล่ีลงผ้า จำนวน 2 ก.ก.ๆ ละ 250 500    
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3 กระดาษห่อของขวัญ 2  ห่อๆละ  385 -    
4 ผ้าเคมี 4 สี  จำนวน 10 เมตรๆละ 40  400    
5 ผ้าต่วน 5 สี จำนวน 10 เมตรๆละ 40  400    
6 ผ้าลูกไม้สีขาว/ชมพู จำนวน 5 เมตรๆละ 40  200    
7 ลวดสำหรับทำดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 10 มัดๆ35 350    
8 อุปกรณ์เบ็ตเตล็ด(ด้าย/ฟลอร่าเทป/ลวดปลือย) -    
9 กรรไกร/คีมตัดลวด/คีมปากจ้ิงจก (ขนาดใหญ่,กลาง) 100    
10 ด้ายวีนัส (สำหรับเย็บ) 1  โหล 100     
11 เข็มสำหรับงานประดิษฐ์ต่างๆ   100    
12 ฟลอรัลโฟม จำนวน 1 กล่อง -    
13 ดอกรักพลาสติก จำนวน 1 ถุงๆละ 200 -    
14 ตะปูเข็ม / กาวแท่ง / ปืนกาว จำนวน 1 กก.ๆละ 100 100     
15 มีดแกะสลัก 1 กล่องๆ  200    
 รวม 3,150      

 
 กิจกรรมที่ 2. พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง    

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 สายไฟฟ้าขนาด 2 x 1.5 ตร.ม.  750    
2 เข็มขัดรัดสายเบอร์ 3 จำนวน 1 กก.ๆ 350    
3 เข็มขัดรัดสายเบอร์ ¾ จำนวน 1 กก. 350    
4 หลอดอินแคนเดสเซนต์  จำนวน 10 หลอด 400    
5 ขั้วอินแคนเดสเซนต์  จำนวน 10 ข้ัว 250    
6 กระด่ิงไฟฟ้า จำนวน 5 ตัว -    
7 ปล๊ัก จำนวน 24 ตัว 500    
8 สวิตซ์ จำนวน 24 ตัว 500    
9 กล่องพร้อมฝาครอบ จำนวน 5 ชุด 250    
10 สายพันสายไฟ จำนวน 5 ม้วน 250    
 รวม 3,600      

กิจกรรมที่ 3.พัฒนาการเรียนการสอนงานบ้าน และปรับปรุงห้องคหกรรม (ห้องเก็บสื่อและช้ินงาน ) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 
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1 ถ้วยของหวาน  2  โหล ๆ 237.50  -   -  
2 ถ้วยตักแกง ต้ม 5 โหล ๆ 420 -   -  
3 จานขนาด 8  นิ้ว 3 โหล ๆ 475 -    -  
4 หม้อหุงต้ม 1 ชุด -     
5 หม้อเบอร์ 28,30,32       
6 ตะหลิว 3 อัน  -     
7 เขียงขนาดใหญ่ 2 อัน  -     
8 ชุดถาดสำหรับจัดสวนแก้ว       
 รวม -     -   

กิจกรรมที่ 4.  พัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 แข่งขันทักษะอาชีพวันวิทยาศาสตร์ 500   500 
2 กิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยทำบัญชีรับจ่าย

ประจำตัวนักเรียน 
-    

3  เครื่องปริ้นเตอร์ canon พร้อมติดแท้ง 1 เครื่อง -    
4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 ชุด -    
6 กิจกรรมอื่นๆ -    
 รวม 500   500 

กิจกรรมที่ 5. พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร์ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ปูพื้นกระเบ้ืองขนาด16*16 นิว้ 64 ตารางเมตร 
ตรม.ละ 315  (รวมปูนทราย) 

-   - 

2 ค่าแรงปูกระเบ้ือง  64 ตรม.ๆ 125  บาท -   - 
3 อุปกรณ์เดินสายไฟ,สายแลน (รวมคาแรง) 10,000    
4 โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ (โต๊ะ 25  ตัว เก้าอี้ 35 ตัว) -   - 
 รวม 10,000   10,000 

 
 
กิจกรรมที่ 6. พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
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อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 
1 จอบด้ามไม้อย่างดี 5 อันๆ 300 1,500     
2 เสียมด้ามไม้ 5 อันๆ 100 500     
3 กรรไกรตัดกิ่ง 5 อันๆ 150 750      
4 กรรไกรตัดหญ้า 5 อันๆ 250 -     
5 บัวรดน้ำ 5 อันๆ 100 -    
 รวม 2,750     - 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   20,000    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)        .……………-……บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................  ..……… …-.…บาท 
      รวม     20,000    บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
-นักเรียนจำนวน 900 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานฯสูงขิ้น 
-นักเรียนจำนวน 900 คน มีความพึงพอใจต่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนของกลุ่มสาระ 
-ครูในกลุ่มสาระมีส่ือและอุปกรณ์ช่วยสำหรับ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

 
90 
 

90 
 

100 

-แบบสอบถาม
ของรายวิชา 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ผลลัพธ ์

- ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระสูงขึ้น 

- นักเรียนมีความพึงพอใจกับการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ 

- ครูมีความพึงพอใจด้านการบริหาร

 
90 
 

90 
 

95 

 ตลอดปี
การศึกษา 
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งบประมาณสำหรับการสอน 
 
 
 
 
  
                                                     ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางรัตนา  ถิตย์รัศมี) 
                           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
      ผู้เห็นชอบโครงการ                                           ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
     (นางวราภรณ์   โพนะทา)           (นางจริยา   จ้ีกระโทก)         
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ                      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ           
 
 
 
 
 
                              ผู้อนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

              ข้อท่ี 2  พัฒนาและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ      
                                ทักษะ ในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน    1  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ   
               4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินแก้ปัญหา  
                ได้อย่างมีเหตุผล  
               6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี 
       เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
              10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        อย่างรอบด้าน  
ตัวบ่งช้ีท่ี    1.4,1.5,1.6 ,4.4,ถ6.2,6.3,10.3            
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน   16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวด 4  มาตรา 22  ระบุว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และนักเรียนมีความสำคัญ
ท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
ท้ังนี้เป็นหน้าท่ีของครูผู้สอนท่ีต้องจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  ส่ือการเรียนรู้  พร้อมท้ังอำนวยความ
สะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  แต่จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปศึกษา  ในปี
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การศึกษาท่ีผ่านมา  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนจำนวนหนึ่งยงัไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จึงจัดทำโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน และทำงานให้สำเร็จ 
 2.2   เพื่อให้นักเรียนมีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
 2.3   เพื่อให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข  พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 2.4   เพื่อให้นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
 2.5   เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างมีระบบ  

และมีความคิดแบบองค์รวม 
 2.6   เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ 
 2.7  เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
 2.8  เพื่อให้นักเรียนช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

2.9  เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ 
2.10 เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง เป็นท่ีประจักษ์ และสามารถเข้าศึกษาต่อ   
       ระดับมหาวิทยาลัยได้ 
2.11 เพื่อให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

 2.12  เพื่อให้ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและนำไปใช้ 
3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนจำนวน     800     คน 
3.2 ด้านคุณภาพ 
 1.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
           2.  นักเรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติท่ีดี 

ต่ออาชีพสุจริต 
3.  นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  
ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ 

 4.  นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
 5. นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 

6.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ 
7. นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง เป็นท่ีประจักษ์ และสามารถเข้าศึกษาต่อ   
ในระดับมหาวิทยาลัย 

 8. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
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4. วิธีดำเนินการ 
 
         กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงพัฒนาวงโยธวาทิต 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
- สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการปรับปรุงเครื่องดนตรี 
- สำรวจราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 พ.ค. 60- ม.ิย. 61 

 

นายสุติเชษฐ์  
ศรีชัยทอง 

 
 
 

นายสุติเชษฐ์  
ศรีชัยทอง 

 

ขั้นดำเนินการ 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
- ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซม 
- สรุปประเมินผลโครงการ 

 
มิ.ย. 60 – มี.ค. 61 

 
 
 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2  จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองดนตรีไทย 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 ประชุมกลุ่มงานเพื่อหาข้อสรุป 
2.2 เขียนโครงการ 
2.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
 พ.ค. 60- มี.ค. 61 

 
นายสุติเชษฐ์  
ศรีชัยทอง 

 
 

 
นายสุติเชษฐ์  
ศรีชัยทอง 

 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
2.5 สำรวจราคา 
2.6 ประสานงานจัดซื้อ 
2.7 ตรวจสอบรับ 
2.8 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
พ.ค. 60 – ม.ีค. 61 
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กิจกรรมที่ 3  จัดซ้ือเสื้อผ้าอุปกรณ์การแสดง 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 ประชุมกลุ่มงานเพื่อหาข้อสรุป 
3.2 เขียนโครงการ 
3.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
 พ.ค. 60- มี.ค. 

61 

นางสาวกรรณิกา ขันทอง 
 
 
 
 
 

นางสาวกรรณิกา ขันทอง 
 
 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
3.5 สำรวจราคา 
3.6 ประสานงานจัดซื้อ 
3.7 ตรวจสอบรับ 
3.8 ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
พ.ค. 60 – ม.ีค. 

61 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนางานห้องปฏิบัติการดนตรี- นาฏศิลป ์

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค -   - 
2 เครื่องปริ้นเตอร์cannon(ถ่ายเอกสารได้) -   - 
3 เครื่องเสียงชุดเล็ก -   - 
 รวม -   - 

 
 
 
        กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงพัฒนาวงโยธวาทิต 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 กลองสแนร์  15,000   15,000  
     

 รวม 15,000   15,000 
 

กิจกรรมที่ 3  จัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองดนตรีไทย 
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ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 อังะลุง   14   ตัว                                       3,000   3,000 
2 ระนาดเอก (ไม้ชิงชัน) 1 ราง                      3,000   3,000 
3 ระนาดทุ้ม (ไม้ชิงชัน) 1 ราง                  4,000   4,000 
4 กลองแขก   2 ตัว                                  5,000   5,000 
 รวม 15,,000   15,,000 

 
กิจกรรมที่ 4  จัดซ้ือเสื้อผ้าอุปกรณ์การแสดงและทำเคร่ืองประดับ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1.  ผ้าถุงอีสาน,เกาะอก,ผ้าแพรวา 7,000   7,000 
2. อุปกรณ์ทำเครื่องประดับศิราภรณ์นาฏศิลป์ 8,000   8,000 
 รวม 15,000   15,000 

 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                45,000   บาท             
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)      ..…………-….……บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................                .…………-….…….บาท 
               รวม  45,000    บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เป้าหมาย เคร่ืองมือที่ใช้ วัน เวลา 
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ความสำเร็จ 
ผลผลิต 
1.   นักเรียนมีทักษะในการทำงาน และ
ทำงานให้เสร็จ 
2.   นักเรียนมีความเพียรพยายาม  ขยัน  
อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
3.   ให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุข  
พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
4.   นักเรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  
5.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  
สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างมีระบบ และ
มีความคิดแบบองค์รวม 
6.  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มองโลก
ในแง่ดี  และมีจินตนาการ 
7.  นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
8.  นักเรียนช่ืนชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
9.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
การประเมินระดับชาติ 
10.  นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัด
เฉพาะทาง เป็นท่ีประจักษ์ และสามารถเข้า
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ 
11.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
12.  ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนและนำไปใช้ 
 

 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 98 
 
ร้อยละ 98 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

1.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
2.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
3. ผลงานของ
นักเรียนในรายวิชา
ศิลปะพื้นฐานและ
สาระเพิ่มเติม 
4.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
5. แบบสังเกต 
6.แบบสังเกต 
7.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
8. แบบสังเกต 
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
10.ผลการเข้าศึกษา
ต่อในสาขาท่ีเป็น
ความสามารถเฉพาะ
ทางด้านศิลปะ 
11. แผนการสอน,
แบบประเมินการ
นิเทศการสอน 

พ.ค.60-
มี.ค.61 
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12. งานวิจัยทางการ
สอนของครู 
 

 
      

      ........................................ ผู้เสนอโครงการ                   ..................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
       ( นายทรงศักดิ์  คาดีวี )                                       ( นางจริยา  จ้ีกระโทก )           
     หัวหน้ากลุ่มสาระฯการเรียนรู้ศิลปะ                       ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ       
 
 
    
 

........................................ผู้เห็นชอบโครงการ         ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางจริยา  จ้ีกระโทก )                                      ( นางวราภรณ์  โพนะทา ) 
       ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 

                          
            .................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนเชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐาน ท่ี   1,4,5,6,10,11 
ตัวบ่งช้ีท่ี   ม. 1 (1.1 – 1.6) ม. 4 ( 4.1– 4.4) ม.5 ( 5.1 -5.4) ม.6 ( 6.1 -6.4)  

ม.10( 10.1,10.3) ม.11(11.1) 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน พฤษภาคม  2559– มกราคม 2560 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 การศึกษาเป็นการพัฒนา
บุคคลให้มีความพร้อมท้ังด้านความรู้ ความสามารถควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมท่ีสำคัญท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติดและการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษานั้นจำเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีอุปกรณ์มาใช้เป็นส่ือ
ในการฝึกซ้อมและทำการแข่งขัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถออกทางด้านกีฬา 
 2.2.เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขันกีฬา 
 2.3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 2.4.เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักกีฬาและค้นหานักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  2. นักเรียนเข้ากิจกรรมในการแข่งขันกีฬาภายใน 
  3. ได้นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 

1.กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์การแข่งขันกีฬาและกระบวนการในการทำงานร่วมกนั 
3.นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 

 
 
 
 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1. ประชุมคณะทำงาน 
1.2.  แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการดำเนินการ 
1.3. ดำเนินการตามแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 

พฤษภาคม 
2560 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.4. ลูกฟุตบอล 
1.5. ลูกวอลเลย์บอล 
1.6. ลูกบาสเกตบอล 
1.7. ลูกฟุตซอล 
1.8. ลูกตะกร้อ 
1.9. สูบ 
1.10. ตาข่ายตะกร้อ 
1.11. ตาข่ายวอลเลย์บอล 
1.12. ตาข่ายฟุตบอล 
1.13. ตาข่ายฟุตซอล 
1.14. ลูกแฮนด์บอล 
1.15. ชุดตาข่ายเทเบิลเทนนิส 

พฤษภาคม 
2560 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
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1.16. เส้ือเอี้ยม 
กิจกรรมที่ 2   การแข่งขันกีฬาภายใน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 ประชุมคณะทำงาน 
2.2  แต่งต้ังคำส่ังคณะกรรมการดำเนินการ 
2.3 ดำเนินการตามแผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 

พ.ย – ธ.ค 60 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.4 ค่าบำรุงสี 
2.5 ค่าปฎิคม 
2.6 ค่าปูนขาว 
2.7 ค่าพลุตะไล 
2.8 ค่าแต่งตัวของโรงเรียน 
2.9 ค่าผ้าป้ายสี 
2.10 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
2.11 ค่าอาหาร 
2.12 ค่าน้ำมันรถ 
2.13 ค่ากระดาษทำเกียรติบัตร 

พ.ย – ธ.ค 60 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

5. งบประมาณที่ใช้    
 กิจกรรมที่ 1 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ลูกฟุตบอล พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
2 ลูกวอลเลย์บอล "   " 
3 ลูกบาสเกตบอล "   " 
4 ลูกตะกร้อ "   " 
5 สูบ "   " 
6 ตาข่ายตะกร้อ "   " 
7 ตาข่ายวอลเลย์บอล "   " 
8 ตาข่ายฟุตบอล "   " 
9 ตาข่ายฟุตซอล "   " 
10 ลูกแฮนด์บอล "   " 
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11 ชุดตาข่ายเทเบิลเทนนิส "   " 
12 เส้ือเอี้ยม "   " 
 รวม     

กิจกรรมที่ 2 กีฬาภายใน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าบำรุงสี 10,000   10,000 
2 ค่าปฎิคม 1,000   1,000 
3 ค่าปูนขาว 2,000   2,000 
4 ค่าพลุตะไล 2,000   2,000 
5 ค่าผ้าป้ายสี 3,000   3,000 
6 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,000   2,000 
7 ค่าอาหาร 5,000   5,000 
9 ค่าน้ำมันรถ 1,000   1,000 
10 ค่าตกแต่งสถานท่ีพิธีเปิด 1,000   1,000 
11 ค่าแต่งตัวของโรงเรียน 3,000   3.000 
 รวม 30,000   30,000 

กิจกรรมที่ 3. ซ้ือแท่นนั่งผู้ตัดสิน 2  อัน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าเหล็กกลม ขนาด 2.00 มม.  ยาว 6 ม. จำนวน 
4 ท่อนๆละ 3,000 บาท = 3,000 x 2 

-   - 

 รวม -   - 

กิจกรรมที่ 4. ซ้ือท่ีอุปกรณ์กีฬา  1อัน3 ช่อง 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าเหล็กกลมอลูมิเนียม ขนาด 2.00 มม.     ยาว 
6 ม. ตาข่ายเหล็ก  

-   - 

 รวม -   - 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     50,000  บาท 
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 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)     บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................        -  บาท 
       รวม  50,000  บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.นักเรียนได้แสดงออกทางกีฬาท่ีตนเองถนัด
และสนใจ 
2.นักเรียนมีพฒันาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา 

 
1.นักเรียนประสบ
ผลสำเร็จในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
1แบบสอบถาม 
2. แบบทดสอบ
การปฏิบัติ 

 
พ.ศ. 2560 

ผลลัพธ ์
1.รางวัลท่ีได้รับจากแข่งขัน 

 
ร้อยละ  100 

 
แบบสำรวจ 

 
 

 
.............................................ผู้เสนอโครงการ ................... …………………………………ผู้ตรวจสอบงบฯ 
   ( นายปณิธาน  ผ่านสอน )         ( นางจริยา จ้ีกระโทก )                                                                                                         
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา        ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ ...............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
     ( นายปณิธาน  ผ่านสอน )    ( นางวราภรณ์  โพนะทา ) 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา            รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
    ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

โครงการพัฒนากิจกรรมรักษาดินแดน 
 

สนองกลยุทธ์    ข้อ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลัก 
                                      ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน                                 
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สนองมาตรฐาน.  ท่ี  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี            2.1,2.2,2.3,2.4 
ผู้รับผิดชอบโครงการ        นางลำใย  ยวงวิภักด์ิ    
สถานท่ีดำเนินการ    โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน 16  พฤษภาคม  2560 – 31  มีนาคม  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมรักษาดินแดนเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นต่อการพัฒนาเยาวชน  ซึ่งเป็นกำลังสำรองของ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะการปลูกฝังด้านระเบียบวินัย ความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์   
ความสามัคคี  อดทน เสียสละ  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม จำเป็นต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้กิจกรรม
รักษาดินแดนดำเนินไปด้วยดีความเรียบร้อย จึงต้องจัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัยให้กับ นศท. ซึ่งเป็นกำลังสำรองของประเทศชาติ 
          2.2  เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้รับการฝึกอบรมจราจร ประจำปี 2560 
 
3.เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    3.1.1 นักเรียนท่ีเรียนรักษาดินแดนได้รับการฝึกดา้นระเบียบวินัย  จำนวน  60  นาย 

              3.1.2 นักศึกษาวิชาทหารได้รับการฝึกอบรมจราจร    ประจำปี  2560      จำนวน 1   ครั้ง                   
3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      3.2.1 นักศึกวิชาทหารทุกนายมีระเบียบวินัย เสียสละ อดทนและมีภาวะของความเป็นผู้นำได้ 
และ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

       3.2.2 นักศึกวิชาทหารทุกท่ีผ่านการฝึก เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ให้เกียรติซึ่งกัน 
และกัน มีความรักชาติ สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. ร้อยละ  95  ของนักศึกษาวิชาทหาร มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและเช่ือฟังผู้บังคับบัญชาอย่าง
เคร่งครัด 
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5. กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณ 2,000   บาท 

กิจกรรม 
งบประมารจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
วัสดุ
น้ำมัน 

กิจกรรม1  ฝึกอบรมจราจรให้ นศท. 1,000  1,000 -  
กิจกรรม2. จัดกิจกรรมเดินป่า(รับน้อง) - - - -  
กิจกรรม3. จัดซี้อกรวยสีส้ม เส้ือจราจร - - - -  
กิจกรรม5. จัดซื้อชุดผู้กำกับ     - - - -  
กิจกรรม 6. สอบภาคทฤษฏี ช้ันปีท่ี 3 - - - -  
กิจกรรม 7.ฝึกภาคสนาม ปี 2 และปี 3  (14  
วัน) 

- - - - 
 

รวม 1,000 - 1,000 - 2,000 บาท 
 
6. การประเมินผล 
 6.1  ตารางบันทึกคะแนนทดสอบร่างกาย 
 6.2  การสังเกต 
 6.3 การสัมภาษณ์ 
          6.4 แบบประเมิน 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย และเป็นกำลังสำรองของประเทศชาติได้ 
 7.2 นักศึกษาวิชาทหารมีความสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกนัและให้เกียรติผู้อื่นรุ่นน้องเคารพรุ่นพี่ 
          7.3 นักศึกษาวิชาทหารท่ีผ่านการฝึกอบรมรู้กฎระเบียบจราจร ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นจราจรได้ 
 
 
 

       ผู้เสนอโครงการ                                       ผู้ตรวจสอบงบประมาณ 

                     (นางลำใย  ยวงวิภักด์ิ)                                (นางจริยา    จ้ีกระโทก) 
                       ตำแหน่ง       ครู                               ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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    ผู้เห็นชอบโครงการ    ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นางวราภรณ์  โพนะทา)                  (  นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา )                                                                 

รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ                  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
    

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
                                              
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรนาการ 
                               2. พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                               4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
สนองมาตรฐานท่ี      1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ  
                                2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
                               6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
                               และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งช้ีท่ี               1.4/1.5/2.1/2.4/6.1/6.2/6.3  
ลักษณะโครงการ                      ใหม่             ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ          นายณัฐพงษ์  บัวชะตา          
สถานท่ีดำเนินการ     โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน     15  พฤษภาคม  2560  –  1 กุมภาพันธ์ 2561 
 

 
1.หลักการและเหตุผล 

           กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
หลักสูตรของโรงเรียนสามชัย  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่  และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น  
 
2.วัตถุประสงค์ 
      1.เพื่อเสริมสร้างความประพฤติ ระเบียบวินัย  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
      2.เพื่อบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
      3.เพื่อให้รู้จักการใช้ชีวิต  ความรับผิดชอบ  และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
      4.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังและสร้างนิสัยรักส่ิงแวดล้อม 
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3.เป้าหมาย 
  3.1 ผลลัพธ์ 
    1. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญผ่านการเข้าค่ายพักแรม 100 เปอร์เชนต์ 
    2. โรงเรียนสามชัยมีห้องลูกเสือท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ 
     
3.2 ผลผลิต 
      1. การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
      2. การมีห้องลูกเสือท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
4.วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรม ที่ 1 (เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ) 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับชอบ 

ขั้นเตรียมการ  
1.ประชุมวางแผนดำเนินงาน 
2.หาสถานท่ีเข้าค่ายพักแรม 
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ติดต่อวิทยากร 
 

 
พ.ย.60-ธ.ค.60 
พ.ย.60-ธ.ค.60 
พ.ย.60-ธ.ค.60 
 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
และคณะ 

ขั้นดำเนินการ 
4.เตรียมสถานท่ีเข้าค่ายพักแรม 
5.เข้าค่ายพักแรม 
6.สรุปผล 
 

 
ธ.ค.60-ม.ค.61 
ม.ค.61-ก.พ.61 
ก.พ.61 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
และคณะ 

กิจกรรม ที่ 2  (จัดซ้ืออุปกรณ์สำหรับงานกิจกรรมลูกเสือและปรับปรุงห้องลูกเสือ)  
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  
2.1ประชุมกลุ่มงานเพื่อหาข้อสรุป 
2.2เขียนโครงการ 
2.3ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นดำเนินการ 
2.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 

 
 
พ.ค.60 
 
 
พ.ค.60-มิ.ย.60 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
และคณะ 
 
 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
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2.5สำรวจราคา 
2.6ประสานงานจัดซื้อ 
2.7ตรวจสอบรับ 
2.8ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 และคณะ 

 
5.งบประมาณที่ใช้           
กิจกรรมที่ 1 (เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ) 

 

ท่ี 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าเตรียมสถานท่ีเข้าค่ายพักแรมและอุปกรณ์   งบเรียนฟร ี  
2 ค่าน้ำมันดำเนินงาน   งบเรียนฟร ี  
3 ค่าเอกสาร   งบเรียนฟร ี  
4 ค่าวิทยากร   งบเรียนฟร ี  
5 ค่าปฏิคม   งบเรียนฟร ี  
6 บำรุงลูกเสือแต่ละหมู่   งบเรียนฟร ี  
 รวม     

กิจกรรม ที่ 2  (จัดซ้ืออุปกรณ์สำหรับงานกิจกรรมลูกเสือและปรับปรุงห้องลูกเสือ)  
 

ท่ี 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ปรับปรุงและพัฒนาห้องลูกเสือ 
   -ป้ายไวนิล 
   -เอกสารต่างๆเกี่ยวกับลูกเสือ 

5,000    

2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง -    
3 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง -    
4 เครื่องเสียงภาคสนาม   พร้อมไมค์  1 ชุด -    
      
 รวม 5,000    

 
งบประมาณทั้งโครงการ 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                                           5,000      บาท  
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)                                     บาท 
อื่นๆ (ระบุ) ............งบเรียนฟรี.............                                              บาท 
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                                                                      รวม              5,000      บาท  
 
6.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เป้าหมายความสำเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือ
วิสามัญ 
 
 

 
1)ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
 

 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 
 
 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 

ผลลัพธ์ 
1)ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือ
วิสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 

 
1)ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
2) ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนสามชัย 
ผ่านการอบรมทุกคน 
 

 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 

 
 
 
                                                         .......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นายณัฐพงษ์  บัวชะตา)  
                                                หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 
 

 
            .....................................ผู้เหน็ชอบโครงการ        .......................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
         (นางวราภรณ์  โพนะทา)              ( นางจริยา  จ้ีกระโทก ) 
  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
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                                               .........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานอนามัยและโรงอาหาร 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา  3 สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 
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       พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสง 

ตัวบ่งช้ีท่ี    11.1 , 11.2 / 2.4 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  มิถุนายน 2560  -  มีนาคม 2561 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การมีสุขอนามัยท่ีดีเป็นส่ิงสำคัญ  ท่ีจะทำให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง   เมื่อร่างกายท่ีแข็งแรงแล้ว
จะนำมาซึ่งสุขภาพจิตท่ีดี  และจะส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีดีไปด้วย  ดังนั้นการดูแลสุขภาพ
ท่ีถูกต้องจึงเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่ง  และควรเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพ 

2. เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง  สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อื่น 

4. เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 

3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
1.  นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ   ร้อยละ  100 

2. โรงเรียนมีระบบโรงอาหารท่ีถูกสุขนิสัย 

3. มีเวชภัณฑ์ยาให้บุคลากรในโรงเรียนรับบริการ 

 
ด้านคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแล  สุขภาพ 

2. นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง  สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อื่น 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 

 

 
 



176 
 

4.ตัวชี้วัด 
 1.  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี 
 2.  มีห้องพยาบาล เหมาะแก่การให้บริการและรับบริการ  
 3.  มีเวชภัณฑ์ยาให้บริการ 
 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณทั้งสิ้น   8,000   บาท 

รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะการจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
งบบุคคล งบดำเนินการ งบลงทุน  

1. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/อุปกรณ์ทำแผล 
2.  กิจกรรม  อย.น้อย 
3.  กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
4. ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ และซีพียู 
5.  ซื้อเครื่องทำนำร้อน เย็น 

 7,000 
500 
500 

 

  
 
 
 
 

  8,000   
                                                                              รวม                            8,000 
 
6. การวัดผลประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เคร่ืองมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1.นักเรียนมีสุขภาพกาย  
   สุขภาพจิตท่ีดี 
2.มีห้องพยาบาล  ท่ีเหมาะแก่การ  
  ให้และรับบริการ 
3.มีเวชภัณฑ์ยาให้บริการ 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบสอบถาม 

-การร่วมกิจกรรม/การสังเกต 
-การสัมภาษณ์/การตรวจผลงาน 
-การสังเกต/การสัมภาษณ์ 
 
-การสังเกต/การสัมภาษณ์ 
 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ 
 2.  นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.  นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 
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.............................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางยุวิไล   ขันธุแสง) 

     เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 
 

     ...................................ผู้เหน็ชอบโครงการ              ..........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณ           
    (นางวรารัตน์  นามโนรินทร์)                 ( นางจริยา    จ้ีกระโทก) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ 
   
 

    
 
 

............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นางวราภรณ์   โภนะทา ) 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 

............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายภูมิศักดิ์แสนกันยา ) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนากายภาพภายในโรงเรียน 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา  3 สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี    11.1 , 11.2 / 2.4 
ลักษณะโครงการ   ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน   1 เมษายน 2560 ถึง 1 กรกฎาคม 2560 
 

 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารท่ัวไป เป็นงานอีกงานหนึ่งท่ีต้องให้บริการ ส่ือสาร  ประสาน
สัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
         1) พัฒนากายภาพภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดบรรยากาศของการเรียนรู้กับนักเรียน 
          2) เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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          3) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารท่ัวไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็น
ขั้นตอนและมีระบบแบบแผนท่ีดี 
          4) เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดี 
 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
4. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมกลุ่มงานเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

 
 

มีนาคม 
2560 

 
นางวรารัตน ์

และ 
คณะครูกลุ่มงาน 

 
ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- สำรวจราคา 
- ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ตรวจสอบ-รับ 
- ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 

เมษายน – 
กรกฎาคม 

2560 
 

 
นางวรารัตน ์

และ 
คณะครูกลุ่มงาน 

 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงกายภาพบรรยากาศภายในโรงเรียน 
 

ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
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อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 
1 ทาสีรั้วโรงเรียน      
2 ทาสีสวนหย่อมบริเวณเสาธง อาคารหอประชุม     
3 ทาสีลานนั่งเล่นหลังอาคาร 2     
4 ทาสีโรงจอดรถท่ี 1 และ 2     
5 ทาสีฟุตบาธขาว แดงหน้าแอร์บัส     
      
      
      
 รวม 16,500   16,500 

  
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     ………. 16,500…..…บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ..…………………………...บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................              ..…………….…………….บาท 
         รวม …….16,500…….บาท 
                         (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
 

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบสำรวจ 

 

 
กรกฎาคม 
2560 
 

ผลลัพธ ์
ห้องสำนักงานเอื้อต่อการบริการนักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนบุคลากรของ
โรงเรียนให้ปฏิบัติงานและใช้บริการ 

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบสำรวจ 

 

 
กรกฎาคม 
2560 
 



181 
 

 
 
 
 
 
 
    ……………………………….. ผู้เสนอโครงการ             .............................................    ผู้เสนอโครงการ 
      ( นางยุวิไล  ขันธุแสง )                                    (นายพัลลภ ฤทธิมาร) 
  เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป                          เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
 
 
 
 

      ...................................ผู้เหน็ชอบโครงการ          ..........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ      
    (นางวรารัตน์  นามโนรินทร์)                (นางจริยา    จ้ีกระโทก ) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารท่ัวไป        ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ  
 
 
 
 
    ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

 ( นายภูมิศักดิ์แสนกันยา ) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

 
 

 
โครงการพัฒนาสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา  3  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน  ท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

         พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสง 
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ตัวบ่งช้ีท่ี    11.1 , 11.2 / 2.4 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน 15   พฤษภาคม 2560   ถึง    1 กรกฎาคม 2560 
 

 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารท่ัวไป เป็นงานอีกงานหนึ่งท่ีต้องให้บริการ ส่ือสาร  ประสาน
สัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
          1)เพื่อให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
          2)เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารท่ัวไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็น
ขัน้ตอนและมีระบบแบบแผน 
          3)เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดี 
 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 
4. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมกลุ่มงานเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

 
 

พฤษภาคม 
2560 

 
นางวรารัตน ์

และ 
นายพัลลภ 

 
ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- สำรวจราคา 
- ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ตรวจสอบ-รับ 
- ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

2560 
 

 
นายพัลลภ 

และ 
นายอนุวัตร 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงห้องบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 เครื่องปริ้นเอกสารเลเซอร์ประจำสำนักงาน 1 
เครื่อง 

-   - 

2 ตู้เย็น ขนาด 3.5q 1 เครื่อง -   - 
3 กระดาษ A4 [Double A] 2 กล่อง -   - 
4 เครื่องPrinter+Ink tank 1 เครื่อง(ซ่อมบำรุง) -   - 
5 ถังบรรจุน้ำด่ืม 20 ลิตร  จำนวน 2 ถัง -   - 
6 ซ่อมแซม/ปรับปรุงพัดลมติดเพดาน -   - 
7 ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบไฟฟ้า -   - 
8 ปล๊ักพ่วง 3 อัน -   - 
9 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) 1 เครื่อง 2,000   2,000 
 รวม 2,000   2,000 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     ……….2,000.…บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ..…………………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................              ..…………….…….บาท 
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         รวม …….2,000…….บาท 
                              (สองพันบาทถ้วน) 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบสำรวจ 

 

 
กรกฎาคม 
2560 
 

ผลลัพธ ์
ห้องสำนักงานเอื้อต่อการบริการนักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชนตลอดจนบุคลากรของ
โรงเรียนให้ปฏิบัติงานและใช้บริการ 

 
ร้อยละ 100 

 

 
แบบสำรวจ 

 

 
กรกฎาคม 
2560 
 
 

 
 

............................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นายพัลลภ ฤทธิมาร) 

    เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
 
 
 

          ...................................ผู้เหน็ชอบโครงการ          ..........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ     
       (นางวรารัตน์  นามโนรินทร์)                       (นางจริยา    จ้ีกระโทก) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป            ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ 
   

 
 
 

………………………  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
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                                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
    ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

 (นายภูมิศักดิ์แสนกันยา ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

 
 

โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี  3  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี 
สนองมาตรฐานท่ี    13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู ้
ตัวบ่งช้ีท่ี      13.2 
ลักษณะโครงการ    ใหม่     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ ์
สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน    16  พฤษภาคม 2560 -31 มีนาคม 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล  

    งานประชาสัมพันธ์เป็นงานท่ีสำคัญกับทุกหน่วยงาน เพราะสามารถสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
หน่วยงานได้ ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจึงเห็นความสำคัญในด้านการจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็น
เครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งท่ีช่วยสร้างความเข้าใจอันดีให้กับบุคคลท้ังภายใน และภายนอกได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้อง และเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสามชัย ด้านคุณภาพการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี 13 คือ  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และนอกจากการประชาสัมพันธ์จะเป็นส่ือกลางความเข้าใจจากโรงเรียนสู่ชุมชนแล้ว ยังเป็น
เครื่องมือฝึกฝนนักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีกล้าแสดงออกในทางท่ีถูกต้อง ฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี  
มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามท่ีดี 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียนสู่
สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามชัยอย่างกว้างขวางต่อไป  



186 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียน  
สู่สาธารณชน 

 2.2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 
 2.3 เพื่อฝึกให้นักเรียนท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี รู้จักวางแผน  
               คิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 ผลผลิต (OUTPUT) 

3.1.1 โรงเรียนได้จัดทำจดหมายข่าวเผยแพร่เดือนละ 70  ฉบับ 
3.1.2 โรงเรียนจัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข่าวสารโรงเรียนเป็นประจำ 
3.1.3 โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นผ่านทาง Website เป็นปัจจุบันเสมอ 

 3.1.4 โรงเรียนสามชัยได้จัดรายการเสียงตามสายทุกวัน 
    
 3.2 ผลลัพธ์ (OUTCOMES) 

โรงเรียนสามชัยได้ประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียน
ให้บุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำจดหมายข่าวและวารสารโรงเรียน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางดำเนินงาน 
      -    จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการ 

 
มี.ค.60 -พ.ค.61 

 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

ขั้นดำเนินการ 
- เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์แบ่งหน้าท่ีติดตามผลงานแต่ละกลุ่มงาน
และสาระฯ รวมถึงความเคล่ือนไหวท่ีเกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
- จัดทำจดหมายข่าวและวารสารประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ออกแบบรูปภาพ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลงาน 
- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบความเคล่ือนไหว 
- สรุปและประเมินความพึงพอใจ 

 
     พ.ค. 2560 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
   ก.พ.2560 

 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนา Website โรงเรียน 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางดำเนินงาน 
     -    จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ 

 
มี.ค.60 -พ.ค.60 

 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

ขั้นดำเนินการ 
     -     รวบรวมผลงานครู นักเรียน รวมถึงความเคล่ือนไหวต่าง ๆ  
           ท้ังในรูปแบบรูปภาพ และ file word ภายในโรงเรียน 

- จัดรูปแบบ ออกแบบการนำเสนอ ให้สวยงามและน่าสนใจ 
พร้อมนำผลงานดังกล่าวลง Website โรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน 

- สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ก.พ.2560 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

 
 
 

 
กิจกรรมที่ 3 จัดทำป้ายนิเทศ นำเสนอข่าวสารภายในโรงเรียน 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางดำเนินงาน 
     -    จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ  

 
มี. ค. 60 - พ.ค.

2560 
 

 
เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

 
ขั้นดำเนินการ 
- จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดป้ายนิเทศ เช่น กระดาษ กรรไกร 
- สืบค้นข้อมูล ข่าวสารท่ีสำคัญในแต่ละช่วงเวลาเพื่อนำมาจัดป้าย 
  นิเทศ  
-จัดทำป้ายนิเทศให้สวยงาม น่าสนใจ พร้อมปรับเปล่ียนตามความ
เปล่ียนแปลงและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ  

 
พ.ค.2560 

ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

ก.พ. 2560 

 
 

เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

 
กิจกรรมที่ 4 เสียงตามสาย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางดำเนินงาน 
     -    จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการฯ  

 
มี. ค. - พ.ค.2560 

 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคนและนักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ขั้นดำเนินการ 
- ครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบประชุมวางแผน 
- แบ่งเวรนักเรียนทำหน้าท่ีจัดรายการเสียงตามสาย 
- ดำเนินการจัดรายการเสียงตามสาย 
- สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ 

 
พ.ค. 2560 
พ.ค. 2560 

ตลอดปีการศึกษา 
ก.พ.2560 

 
เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์                
ทุกคนและนักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
5. งบประมาณที่ใช้จำนวน   6,000    บาท 
กิจกรรมที่ 1  จัดทำจดหมายข่าว 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 จดหมายข่าว เดือนละ 50 ฉบับ เบิกพัสดุ   2,000.- 
2 ค่าซ่อมเครื่องปริ้น    1,000.- 
3 ซื้อหมึก เบิกพัสดุ - - - 
4 กระดาษ เอ 4 จำนวน 6 รีม เบิกพัสดุ - - - 
5 กระดาษ Photo จำนวน 2 ห่อ เบิกพัสดุ - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - 3,000 
 
กิจกรรมที่ 2  พัฒนา Website โรงเรียน 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 แผ่น CD รวบรวมข้อมูล เบิกพัสดุ   - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    - 
กิจกรรมที่ 3  จัดทำป้ายนิเทศ 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  
1 วัสุด อุปกรณ์ ตกแต่ง เบิกพัสดุ - - - 
2 กระดาษปริ้นข้อมูล ข่าวสาร จำนวน 4 รีม เบิกพัสดุ - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - 
 
กิจกรรมที่ 4 เสียงตามสาย 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อื่น ๆ  



189 
 

1 ซื้อสายแจ๊ค วัสุด อุปกรณ์ ต่อเครื่องขยายเสียง 1,000 - - 1,000 
2 รางวัลนักเรียนตอบปัญหาช่วงพักกลางวัน 1,000 - - 1,000 
4 กระดาษบันทึกข้อมูล ข่าวสาร จำนวน 2 รีม     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 - - 2,000 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     5,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ……-…..  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ).............งบพัสดุ...............................   …….-….  บาท 
       รวม  5,000  บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  ผลลัพธ์ 

: ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1. จัดทำจดหมายข่าว เดือนละ 70 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
2. Website โรงเรียนนำเสนอผลงาน 
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
3. จัดป้ายนิเทศเผยแพร่ข่าวสาร น่าสนใจ 
 
 
 

 
นักเรียนและครูโรงเรียนสาม
ชัย 90 เปอร์เซ็นต์        
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จำนวน 70 หน่วยงาน                 
ได้รับรู้ข่าวสาร ผลงานและ
ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ     
ทางจดหมายข่าว  
 
นักเรียนและครูโรงเรียนสาม
ชัย 90 เปอร์เซ็นต์        
ได้รับรู้ ผลงานและความ
เคล่ือนไหวต่าง ๆ ทาง 
Website โรงเรียน 
-นักเรียนและครูโรงเรียนสาม
ชัย 90 เปอร์เซ็นต์        
ได้รับรู้ข่าวสารท่ีสำคัญ และ
น่าสนใจจากป้าย                  

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 

 
 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-การสัมภาษณ์ 

 
 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 

 
ก.พ.2560 

 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 2560 
 
 
 
 

ก.พ. 2560 
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4. จัดรายการเสียงตามสาย 

นิเทศ 
-นักเรียนและครูโรงเรียน                     
สามชัย 90 เปอร์เซ็นต์        
ได้รับรู้ข่าวสารท่ีน่าสนใจ 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

 
ก.พ2560 

ผลลัพธ ์
โรงเรียนสามชัยได้ประชาสัมพันธ์

ผลงาน ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ
ทราบผลงาน ความเคล่ือนไหว
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนสามชัย 

 
การสอบถาม 

 
ก.พ. 2560 

 
 

 
            ...……………………….  ผู้เสนอโครงการ 

                                                    (นางสาวเพ็ญศรี  ปัสสะ) 
                                                   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
       ……………………………………  ผู้เห็นชอบโครงการ          ……………………………….ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
        (นางวรารัตน์   นามโนรินทร์)                           ( นางจริยา   จ้ีกระโทก ) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 
 

………………………  ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
                                    รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 

 
.………………………….  ผู้อนุมัติโครงการ 

                                           (นายภูมิศักด์  แสนกันยา) 
                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานปฏิคมโรงเรยีนสามชัย 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

กลยุทธ์สถานศึกษา   1. สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานท่ี  8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งช้ีท่ี   (8.5 ) 
ลักษณะโครงการ                    ใหม่                     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
สถานท่ีดำเนินการ    โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ 15  พฤษภาคม  2560 – 31 มีนาคม  2561 

1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตาม
ศักยภาพมีคุณชีวิตท่ีดีและเป็นแรงผลักดันท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  การบริหารจัดการศึกษาจึง
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจำปี เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ปรับปรุง ) พ.ศ 2545 มาตร6 ว่า
ด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  และมาตรา 22 กล่าวว่า  การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นกิจกรรมท่ี
โรงเรียนจะต้องดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ นำเสนอ ปรับปรุงและจัดทำโครงการเพื่อให้แผนปฏิบัติการมีความ
สมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาเป้าประสงค์ 

 ดังนั้นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องจัดให้มีการสนับสนุนส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน  
ท้ังนี้เพื่อการให้บริการกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจในการให้บริการใน
ทุกๆด้านเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด 

2. วัตถุประสงค์ 

    1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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    2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
    3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการให้บริการกับผู้รับบริการครอบคลุมทุกงาน 
    4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักความผูกพันหวงแหนในสถาบันของตนเอง 
3. เป้าหมาย 
        3.1 ผลลัพธ์ ( Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต ) 
 ด้านปริมาณ 
           1. นักเรียนโรงเรียนสามชัย   และผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจกับการให้บริการ 

ของโรงเรียนในทุกงาน 
  2. ชุมชนเกิดความภูมิใจ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน 
  3. บุคลากรของโรงเรียนเกิดความสำนึกรักและรับผิดชอบร่วมกัน 
           

3.2 ผลลัพธ์ ( Outputs :ระบุผลงานที่เกิดจากการดำเนินโครงการ ) 
      ด้านคุณภาพ 
            1. นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการให้บริการ 
            2. ชุมชน โรงเรียนมีความสัมพันธ์อันดี  และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
            3. บุคลากรของโรงเรียนสามชัยมีความสุขในการให้บริการในทุกๆ ด้านอย่างเต็มความสามารถ 
   4. ส่งผลให้การพัฒนาการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาโรงเรียนสามชัย          
 
4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1.  พัฒนาปฏิคมโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- . ประชุมบุคลากรภายในฝ่าย และผู้เกี่ยวข้อง 
- . มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
- .  เสนอโครงการเพื่อผ่านความเห็นชอบจากฝ่ายงานวิชาการ 
- . เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากฝ่ายอำนวยการแผน  
- .เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
15 มี.ค.60 

- 
  31มี.ค.61 
 

 
นางวรารัตน์  
          นามโนรินทร์ 
 และครูทุกคนในฝ่ายฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- . ขอดำเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากแผนและงบประมาณ 
- . เสนอขออนุมัติโครงการ 
- .ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
- . สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2560 

- 
ม.ีค. 2561 

 
นางวรารัตน์   
         นามโนรินทร ์
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1. พัฒนางานปฏิคมโรงเรียนสามชัย 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดหาจัดซื้อวัสดุส้ินเปลือง ( กาแฟ/กระดาษ/น้ำตาล
ฯลฯ)  จำนวน 12 เดือน 

-    

2 จัดหาน้ำด่ืมสำหรับครูอาจารย์ประจำสำนักงาน -    
3 จัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (ภาชนะใช้สอย ) -    
 รวม -    

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                   ..……..….…บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)          .……………-……..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................  ..……… …-.…….บาท 
                รวม    ………….บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
-นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้รับบริการของโรงเรียนอย่าง
ครอบคลุม 
-บุคลากรของโรงเรียนเห็นด้วยกับการบริหาร

 
100 

 
 

100 

-แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม 
ผู้เรียน 
-แบบสำรวจ 

ตลอดปี
การศึกษา 
2561 
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จัดการของฝ่ายบริหารของโรงเรียน และมี
ส่วนร่วมในการให้บริการ 
- โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการให้กับนักเรียนใน
ทุกด้านและครอบคลุมงาน 

 
 

100 

ผลลัพธ ์

- นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึง
พอใจกับการบริการของโรงเรียน 

-  ครูมีความพึงพอใจด้านการบริหาร
งบประมาณสำหรับการให้บริการใน
ทุกด้าน 

- ผู้รับบริการได้รับสวัสดิการจาก
โรงเรียนจัดให้อย่างท่ัวถึง 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 ตลอดปี
การศึกษา 
2560 

  
 

                                           .....................................................ผู้เสนอโครงการ                                  
                                             (นางวรารัตน์    นามโนรินทร์ )                       
                                             หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป     
                        
 
 
    ..............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ         ........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ      
    ( นางวรารัตน์  นามโนรินทร์ )                      ( นางจริยา   จ้ีกระโทก  ) 
  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
    
 
    
 
 ..............................................ผู้เหน็ชอบโครงการ       ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   ( นางวรารภรณ์  โพนะทา )                               (   นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา  )  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย                              ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

 
 



195 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานโภชนาการ 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
  

กลยุทธ์สถานศึกษา  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
สนองมาตรฐาน  ท่ี   1  ผลการจัดการศึกษา   ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี    11.1 , 11.2 / 2.4 

ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  มิถุนายน  -  สิงหาคม 2560 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การมีสุขอนามัยท่ีดีเป็นส่ิงสำคัญ  ท่ีจะทำให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง   เมื่อร่างกายท่ีแข็งแรงแล้ว
จะนำมาซึ่งสุขภาพจิตท่ีดี  และจะส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีดีไปด้วย  ดังนั้นการดูแลสุขภาพ
ท่ีถูกต้องจึงเป็นส่ิงจำเป็นอย่างยิ่ง  และควรเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง 
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2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพและการเลือกบริโภค 

เพื่อให้นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง  สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อื่น 

เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 

 

3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
 นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ  ร้อยละ  100 

โรงเรียนมีระบบโรงอาหารท่ีถูกสุขนิสัย 

 
 

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแล  สุขภาพและการเลือกบริโภค 

นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูง  สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อื่น 

นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 

 
 
 
4. ตัวชี้วัด 
 1  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี 
 2.  มีโรงอาหารท่ีเป็นระบบ  
 3.  มีส่ือให้ความรู้แก่นักเรียนด้านโภชนาการ 
 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ   

รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะการจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
งบบุคคล งบดำเนินการ งบลงทุน  

1.ปรับปรุงพัดลมเพดาน            -    

2.ซ่อมแซมห้องโภชนาการ -    
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                                                                              รวม                             
 

6. การวัดผลประเมินผล 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1.นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี 
2.มีโรงอาหาร ท่ีเป็นระบบ 
3.นักเรียนมีโภชนาการท่ีดี 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 

-การร่วมกิจกรรม/การสังเกต 
-การสัมภาษณ์/การตรวจผลงาน 
-การสังเกต/การสัมภาษณ์ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  นักเรียนมีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพ 
 2.นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
 4.นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 
 

                                  ผู้เสนอโครงการ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางสาวปรียนุช  ขันธ์ดวง)                    ( นางวรารัตน์   นามโนริน) 
             พนักงานราชการ                 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 

                                  ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางจริยา    จ้ีกระโทก)                    ( นางวราภรณ์  โพนะทา) 
             ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย     รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา ) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                              และทักษะในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี     2.1,2.2,2.32.4 
ผู้รับผิดชอบ        งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                      ใหม่                ต่อเนื่อง 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561 
 
1.หลักการและเหตุผล    
   ในยุคปัจจุบัน  ปัญหาทางด้านสังคมมีมากมายและข่อนข้างรุนแรงและจะส่งผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนอย่างมาก  โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีนักเรียนจำนวนมากต้องมาอยู่รวมกัน  นักเรียนนั้นมีความแตกต่าง
กัน เช่น  พื้นฐานครอบครัว  เพศ  อายุ  ค่านิยมและพื้นฐานความรู้ซึ่งส่งผลให้แสดงความคิดเห็นและ 
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกันอาจมีข้อขัดแย้งกันได้ในบางโอกาส ปัญหายาเสพติด เพศศึกษา ทักษะชีวิต และความ
ปลอดภัย  การมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  การเรียนรู้คุณธรรม การเป็นผู้มีระเบียบวินัย
และมีวัฒนธรรมอันดีงามและความปลอดภัยในชีวิตจึงเป็นส่ิงจำเป็น  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม มี
ความปลอดภัย ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 - โรงเรียนมีข้อมูลเชิงลึกของนักเรียน มีระบบการทำงานร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีความปลอดภัย 
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพ 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
        - นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีระบบการให้การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 -  โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานในด้านระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
4. วิธีดำเนินการ 
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กิจกรรมที่  1  จัดทำเอกสารระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 นำเสนอปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร 

 
1  พ.ค. 50 

10 – 15 พ.ค. 60 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.3 ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
1.4 ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 
1.5 จัดทำเอกสารสารระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
1.6 สรุปและรายงานเอกสารในระบบดูแลและ

ช่วยเหลือนักเรียนท้ังหมด 

 
15 พ.ค. 60 
15 พ.ค. 60 

15 – 20 พ.ค. 60 
ปีการศึกษา 60 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ครูตามคำส่ัง 
งานระบบดูแลฯ 

กิจกรรมที่  2  จัดทำระบบคัดกรองนักเรียน(SDQ) 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
2.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.2 นำเสนอปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร 

 
10  พ.ค. 60 

10 – 12 พ.ค. 60 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.3  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
2.4  ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 
2.5  คัดกรองนักเรียน 
2.6  สรุปและรายงานผล 
2.7 นำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
12 พ.ค. 60 
13 พ.ค. 60 

 16 พ.ค.-30 มิ.ย. 60 
       30 มิ.ย. 60 

ปีการศึกษา 60 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ครูตามคำส่ัง 
ครูตามคำส่ัง 

งานระบบดูแลฯ 
กิจกรรมที่ 3   เยี่ยมบ้านนักเรียน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.2 บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
3.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
1  มิ.ย. 60 
3 มิ.ย. 60 
5  มิ.ย. 60 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
3.5  ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 
3.6  ประชุมนักเรียนหมู่บ้านหรือนักเรียนประจำช้ัน 
3.7  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งท่ี  1 

 
7  มิ.ย. 60 
11 มิ.ย. 60 
12  มิ.ย. 60 

16 – 22 มิ.ย. 60 

 
งานระบบดูแลฯ 

ครูตามคำส่ัง 
โรงเรียนสามชัย 
ครูตามคำส่ัง 
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3.8  สรุปรายงานการออกเย่ียมบ้านนักเรียนครั้งท่ี  1 
3.9  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งท่ี  2 
3.10  สรุปรายงานการออกเย่ียมบ้านนักเรียนครั้งท่ี  2 

23 - 30 มิ.ย. 60 
17 – 23 พ.ย. 60 
24 – 30 พ.ย. 60 

ครูตามคำส่ัง 
ครูตามคำส่ัง 
ครูตามคำส่ัง 

 
กิจกรรมที่ 4   อบรมทักษะชีวิต 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
4.1  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.2  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
4.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
1  ส.ค. 60 

     3 ส.ค. 60 
4  ส.ค. 60 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดุแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นดำเนินการ 
4.4  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
4.5  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
4.6  อบรมทักษะชีวิต 
       -  เพศศึกษารอบด้าน 
       -  The  tenner 
4.7  สรุปรายงานประเมินผล 

 
5  ส.ค. 60 

     6 ส.ค. 60 
8  ส.ค. 60 
 1  มี.ค. 60 

    5  ม.ค. 61 
6 – 15 ม.ค. 61 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

กรรมการตามคำส่ัง 
 

กรรมการตามคำส่ัง 
งานระบบดูแลฯ 

 
กิจกรรมที่ 5   กิจกรรมเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
5.1  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5.2  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
5.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
15  พ.ค. 60 

     18 พ.ค. 60 
20  พ.ค. 60 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดุแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นดำเนินการ 
5.4  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
5.5  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
5.6  เฝ้าระวังและดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีต้องได้รับการ
ช่วยเหลือ    
5.7  สรุปรายงานประเมินผล 

 
25  พ.ค. 60 

     25 พ.ค. 60 
  ปีการศึกษา 60 
 
1 – 15 มี.ค. 61 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

กรรมการตามคำส่ัง 
 

กรรมการตามคำส่ัง 
งานระบบดูแลฯ 

 



201 
 

5. งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่  1  จัดทำเอกสารระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าเข้าเล่ม -   - 
 รวม - 

 
 
กิจกรรมที่  2  จัดทำระบบคัดกรองนักเรียน(SDQ) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าจัดทำเอกสาร -   - 
2 ค่าวัสดุ -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมที่ 3   เยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าน้ำมันออกเยี่ยมบ้านครั้งท่ี  1 13,000   13,000 
2 ค่าน้ำมันออกเยี่ยมบ้านครั้งท่ี  2 13,000   13,000 
 รวม 26,000 

 
กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมทักษะชีวิต 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดทำส่ือและป้ายนิเทศ 2,500   2,500 
2 จัดอบรม  The  Tenner 2,500   2,500 
 รวม 5,000 

 
กิจกรรมที่ 5   กิจกรรมเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือนักเรียน 
 

ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
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อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 
1 ค่าน้ำมันสายตรวจ -   - 
2 ค่าดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนเบ้ืองต้น -   - 
 รวม - 

 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)        31,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)               บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................                             บาท 
              รวม               36,000            บาท 
 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนดเวลา
ประเมิน 

ผลผลิต   
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้เข้าร่วมกิจกรรม 
-  นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนได้รับการดูแล
จากระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
-  สรุปรายงานกิจกรรมตามโครงการ 

 
นักเรียนโรงเรียน 
สามชัยทุกคน 

 
-เอกสารระบบ
ดูแลและ
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
-ระบบดูแลและ
ช่วยเหลือ
นักเรียน
โรงเรียนสามชัย 

 
ปีการศึกษา 
2560 
 
 
 
 ผลลัพธ ์

- นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
-  โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานด้าน
การดุแลและช่วยเหลือนักเรียน 
  
 
 

ผู้เสนอโครงการ                                         ผู้ตรวจสอบงบประมาณ 
         (นายประสงค์  เกษาพรม)                                 (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
 หัวหน้างานระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน      ผู้ช่วยอำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
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ผู้เห็นชอบโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายสมชาย   อุบลรัตน์)           (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

 
 

 
 
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                            และทักษะในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี     2.1,2.2,2.32.4 
ผู้รับผิดชอบ        งานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                     ใหม่                ต่อเนื่อง 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561 

1. หลักการและเหตุผล  
   โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีนักเรียนต้องมาอยู่รวมกับผู้อื่น  ซึ่งนักเรียนท่ีมาศึกษาเล่าเรียนนั้นมีความ
แตกต่างกัน  เช่น  พื้นฐานครอบครัว  เศรษฐกิจ  เพศ  อายุ  ค่านิยม  พื้นฐานความรู้ พื้นฐานทางด้าน
คุณธรรม และปัญหายาเสพติด ซึ่งอาจส่งผลให้แสดงความคิดเห็น  การกระทำท่ีแตกต่างกัน อาจมีข้อขัดแย้ง
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กันได้ในบางโอกาส  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม  จึงเป็นส่ิงจำเป็น  ดังนั้นจึงได้จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม และ
ห่างไกลจากยาเสพติด 
 2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้เข้าร่วม ตระหนักถึงความสำคัญและเรียนรู้กิจกรรมในวันสำคัญ
ต่างของชาติ  
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 
 - นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด 
 - นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้เข้าร่วมและเรียนรู้กิจกรรมในวันสำคัญต่างของชาติ 

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 
- รายงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ 

 
4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเข้าค่ายต้านยาเสพติดพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
- บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์ 

 
2  พ.ค. 60 
11 พ.ค. 60 
16 พ.ค. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
- ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน ประสานหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
- แจงให้นักเรียนท่ีต้องเข้าอบรมและออกหนังสือ

อนุญาตผู้ปกครอง 
- นำนักเรียนเข้าอบรมตามกำหนดการ 
- สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
17 พ.ค. 60 
18 พ.ค.  60 

 
19 พ.ค. 60 

 
22 – 26 พ.ค. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

 
งานกิจการนักเรียน 

 
คณะทำงานตามคำส่ัง 

 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมวันไหว้ครู 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
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ขั้นเตรียมการ 
2.1  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.2  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
2.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
1 มิ.ย.60  
3 มิ.ย. 60 
6 มิ.ย. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.4  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
2.5  ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 
2.6  จัดสถานท่ี ฝึกซ้อมพิธี จัดทำงาน 
2.7  จัดพิธีไหว้ครู ประกวดพาน 
2.8  สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
7 มิ.ย. 60 
12 มิ.ย. 60 
13 มิ.ย. 60 
15 มิ.ย. 60 

13 – 20 มิ.ย. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ครูตามคำส่ัง 
โรงเรียนสามชัย 

งานกิจการนักเรียน 
 
กิจกรรมที่ 3   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
3.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
3.2 บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
3.3 ประชาสัมพันธ์ 

 
1  ส.ค. 60 

     3 ส.ค. 60 
4  ส.ค. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ 
3.4 บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
3.5 ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
3.6 จัดกิจกรรมประกวด 
3.7 จัดสถานท่ี  ซ้อมพิธี 
3.8 จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ 
3.9 สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
7  ส.ค. 60 

     8 ส.ค. 60 
9  ส.ค. 60 
 10 ส.ค.60 

     12 ส.ค. 60 
14 – 20 ส.ค. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
กรรมการตามคำส่ัง 
กรรมการตามคำส่ัง 

โรงเรียนสามชัย 
งานกิจการนักเรียน 

 
 
 
กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมวันพ่อ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.2 บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 

 
21  พ.ย. 60 
24 พ.ย. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
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4.3 ประชาสัมพันธ์ 28  พ.ย. 60 งานกิจการนักเรียน 
ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.4  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
4.5  ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 
4.6  จัดสถานท่ี ประกวดกิจกรรม 
4.7  จัดพิธีวันพ่อแห่งชาติ 
4.8  สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
30  พ.ย. 60 

      1  ธ.ค. 60 
4 ธ.ค. 60 
5  ธ.ค. 60 

6 – 20 ธ.ค. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ครูตามคำส่ัง 
โรงเรียนสามชัย 

งานกิจการนักเรียน 
 
กิจกรรมที่ 5   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสามชัย 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
5.1  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
5.2  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
5.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
16  พ.ค. 60 

     18 พ.ค. 60 
22  พ.ค. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ 
5.4  บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
5.5  ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
5.6  จัดกิจกรรมประกวด 
5.7   ประเมินกิจกรรม ประกาศผลการประกวด 
5.8  สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
23  พ.ค. 60 

    26 พ.ค. 60 
30  มิ.ย. 60 
20 ก.ค. 60 

 25-28 ก.ค. 60   

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
กรรมการตามคำส่ัง 
กรรมการตามคำส่ัง 
งานกิจการนักเรียน 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่  1  เข้าค่ายต้านยาเสพติดพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม(เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าสถานท่ี   - - 
 2 ค่าวิทยากร   - - 
 3 ค่าอาหาร   - - 

รวม - 
หมายเหตุ : ใช้งบเรียนฟรี 15 ปี  
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กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมวันไหว้ครู 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดสถานท่ี 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดพาน 2,500   2,500 
3 ค่าปฏิคม 500   500 

รวม 4,000 
 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดสถานท่ี 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดกิจกรรมวนัแม่ 2,500   2,500 
3 ค่าปฏิคม 500   500 

รวม 4,000 
 
กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 จัดสถานท่ี 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดกิจกรรมวนัแม่ 500   500 
3 ค่าปฏิคม 500   500 

รวม 2,000 
 
กิจกรรมที่ 5   กิจกรรมจิตอาสา 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ประกวดโครงการจิตอาสา -   - 
 รวม - 
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งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     10,000            บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)              บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................                           บาท 
              รวม            10,000           บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

 
เป้าหมายความสำเร็จ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

กำหนดเวลา
ประเมิน 

ผลผลิต   
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้เข้าร่วมกิจกรรม 
-  นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
-  สรุปรายงานกิจกรรมตามโครงการ 

 
 

นักเรียนโรงเรียน 
สามชัยทุกคน 

 
 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

 
 

ปีการศึกษา 
2560 

ผลลัพธ ์
- มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 
-  โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนท่ีได้มาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  
 

ส่ือสารสนเทศ
ต่างๆ 

 
 

ปีการศึกษา 
2560 

 
 

 
ผู้เสนอโครงการ                                         ผู้ตรวจสอบงบประมาณ 

         (นางสาวนภสร  ปัญญาแฝง)                                 (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
 หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม                     ผู้ช่วยอำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

                                                                                                                          
ผู้เห็นชอบโครงการ                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายสมชาย   อุบลรัตน์)           (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 

โครงการพัฒนางานสภานักเรียน 

สนองกลยุทธ์ท่ี 2  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                            และทักษะในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี     2.1,2.2,2.32.4 
ผู้รับผิดชอบ        งานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม่              ต่อเนื่อง 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม 2560 – มนีาคม 2561 
 
1.หลักการและเหตุผล    
   โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีนักเรียนต้องมาอยู่รวมกับผู้อื่น  ซึ่งนักเรียนท่ีมาศึกษาเล่าเรียนนั้นมีความ
แตกต่างกัน  เช่น  พื้นฐานครอบครัว  เพศ  อายุ  ค่านิยมและพื้นฐานความรู้  ซึ่งอาจส่งผลให้แสดงความ
คิดเห็น  การกระทำท่ีแตกต่างกันและอาจมีข้อขัดแย้งกันได้ในบางโอกาส  การเรียนรู้คุณธรรม การเป็นผู้มี
ระเบียบวินัยและมีวัฒนธรรมอนัดีงาม รู้จักพี่รู้จักน้อง จึงเป็นส่ิงจำเป็น  ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมท่ีดี
งาม การปลูกฝังความรักความสามัคคีการมีระเบียบวินัย  ฝึกการทำงานของคณะกรรมการนักเรียน จึงได้จัด
โครงการส่งเสริมงานสภานักเรียนขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงามและ นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
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3.เป้าหมาย 

 3.1 ด้านปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
        - นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 
 
4. วิธีดำเนินการ 
    4.1 กิจกรรมที่ 1 รับน้อง 
 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.2 บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
1.3 ประชาสัมพันธ์ 

 
1  มิ.ย. 60 
2 มิ.ย. 60 
3  มิ.ย. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.4 ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
1.5 ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 
1.6 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและน้องม.1, ม.4 
1.7 จัดกิจกรรมรับน้อง 

5  มิ.ย. 60 
6 มิ.ย. 60 
8  มิ.ย. 60 
10  มิ.ย. 60 
- 30 มิ.ย. 60 

งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ครูตามคำส่ัง 
โรงเรียนสามชัย 

 
4.2  กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. บันทึกขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์ 

 
1  มิ.ย. 60 
2 มิ.ย. 60 
3  มิ.ย. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.ออกคำส่ังปฏิบัติงาน 
4.ประชุมช้ีแจงคณะทำงาน 
5.ศึกษาดูงาน โรงเรียนชุมแพศึกษาและโรงเรียนจตุรมิตร 
อำเภอชุมแพขอนแก่น 

 
5  มิ.ย. 60 
6 มิ.ย. 60 
8  มิ.ย. 60 
10  มิ.ย. 60 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการ 
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6.ประเมินผล/ นำความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ - 30 มิ.ย. 60 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรม 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 กิจกรรมที่ 1 รับน้อง     
 - ค่าอาหาร 5,000   5,000 
2 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน     
 -ค่าอาหารคณะกรรมการนักเรียน 40X100 4,000   4,000 
 -ค่าน้ำมันรถหกล้อ -   - 
 -ค่าของท่ีระลึก 1,000   1,000 
 รวม 10,000                10,000              

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    10,000             บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)             บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................                        บาท 
       รวม      10,000           บาท 
 
6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เป้าหมายความสำเร็จ เคร่ืองมือที่ใช้ 
กำหนดเวลา

ประเมิน 
ผลผลิต   
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยม.1 ,ม.4 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 
-คณะกรรมการนักเรียนมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

 
95 
 

95 

 
-แบบสังเกต 
 

 
พ.ค.59-มี.ค.60 

ผลลัพธ ์
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม 
มีความรักและสามัคคีทำงานเป็นหมู่คณะ 
 

 
95 

 
แบบสอบถาม 

 
พ.ค.59-มี.ค.60 
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         ...……………………….    ผู้เสนอโครงการ  ……………………………. ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
        (นายชัยมงคล   กล้าขยัน)    (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
       หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 

 
……………………………….  ผู้เห็นชอบโครงการ          ……………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายสมชาย  อุบลรัตน์)             (นางวราภรณ์ โพนะทา) 

     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 

    ...………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาท่ี 2  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงค์และทักษะ                              

ในการดำรงชีวิตผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี   2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี      1.3 
ลักษณะโครงการ            ใหม่      ต่อเนื่อง 
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ผู้รับผิดชอบ   งานกิจการนักเรียน 
สถานท่ีดำเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินงาน   16 พฤษภาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561 
  
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป็นส่วนหนึง่ของชุมชนและสังคม  นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  แก่นักเรียนแล้วยังต้องมี
หน้าท่ีรับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษา ต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงมีความ
จำเป็นท่ีจะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงให้แก่นักเรียน 
 2.2  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจท่ีเข้มแข็งให้แก่นักเรียน 
 2.3  เพื่อสร้างความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติดในระดับประเทศ 
 2.4  เพื่อสร้างความตระหนักด้านมหันตภัยของยาเสพติดในระดับสถานศึกษา 
 2.5  เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ป้องกัน เฝ้าระวัง ยาเสพติดท้ังในสถานศึกษา  
 2.6  เพื่อร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และป้องกัน ยาเสพติดอย่างในชุมชนบ้านเกิด 
 2.7  เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
3.  เป้าหมาย  
 3.1  ผลผลิต   นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคน  ไม่ติดยาเสพติด 
 3.2  ผลลัพธ์  นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็น ผู้มีพลานามัยท่ีสมบูรณ์ มีจิตใจท่ีเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด และสามารถร่วมเป็นกำลังของสังคม ประเทศชาติ ในการต่อต้านยาเสพติดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมที่  1  ตรวจปัสวะ  (Re – X – Ray) 
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กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
1.2  ประชาสัมพันธ์ประสานงานติดต่อกับทางบ้าน ประสานงานกับ
อำเภอและสาธารณะสุข 
1.3  ประชุมร่วมมือ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

พ.ค.  60 

งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ขั้นดำเนินการ 
1.4 ออกคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
1.5 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  1 
1.6 สรุปรายงานผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  1 
1.7  ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  2 
1.8 สรุปรายงานผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  2 
1.9 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  3 
1.10 สรุปรายงานผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งท่ี  3 
1.11 สรุปรายงสนกิจกรรม 

 
มิ.ย. 60 

 
ก.ย. 60 

 
ก.พ. 61 

 
มี.ค. 61 

 

 
งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 

 
กิจกรรมที่  2  ส่งต่อนักเรียนกลุ่มติดสารเสพติด 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
2.1 ประชุมปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
2.2  สำรวจนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปลอดยาเสพติด  
กลุ่มท่ีมีความเส่ียงต่อการติดยาเสพติด  และกลุ่มท่ีติดยาเสพติด 
2.3  ประสานงานติดต่อกับทางบ้าน  หาข้อมูลต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัยของนักเรียน   
2.4  ประชุมร่วมมือ หลายฝ่ายโดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

ปีการศึกษา 
2560 

 
งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ขั้นดำเนินการ 
2.5   ส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหายาเสพติดตามความรุนแรงของแต่ละ
กรณีตามความเหมาะสม 

 
ปีการศึกษา 

2560 

งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 

กิจกรรมที่  3  เข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด/พบปะครูพระสอนศีลธรรม/เข้าค่ายอบรม
คุณธรรมต้านยาเสพติด/กิจกรรมในโครงการครู D.A.R.E 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ    งานป้องกันและแก้
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3.1 ประชุมปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
3.2 ประสานงานติดต่อผู้ปกครองนักเรียน 
3.3  ประชุมร่วมมือ หลายฝ่ายโดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

พ.ค.60 –มิ.ย. 
61 

ไข้ปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

ขั้นดำเนินการ 
3.4 จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด/พบปะ
ครูพระสอนศีลธรรม/เข้าค่ายอบรมคุณธรรมต้านยาเสพติด/กิจกรรม
ในโครงการครู D.A.R.E 
3.5 สรุปรายงานกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหาร  

 
ปีการศึกษา 

2560 

 
งานป้องกันและแก้
ไข้ปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา 

 
กิจกรรมที่  4  กิจกรรม   TO  BE  NEMBER  ONE 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
4.1 ประชุมปรึกษาหารือฝ่ายบริหาร ขออนุญาตดำเนินกิจกรรม 
4.2 ประชาสัมพันธ์/ประสานงานติดต่อผู้ปกครองนักเรียน 
4.3  ประชุมร่วมมือ หลายฝ่ายโดยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
พ.ค. 60 

 

งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ขั้นดำเนินการ 
4.4 ออกคำส่ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
4.5 จัดต้ังชมรม  TO  BE  NEMBER  ONE 
      -  ให้นักเรียนทำกิจกรรมตามกลุ่มความสนใจ  เช่น  กลุ่มเต้น 
Cover  dace  กลุ่มร้องเพลง  กลุ่มสิทธิสตรีและเยาวชน  กลุ่มจิต
อาสา 
    -  ส่งเสริมกิจกรรมโดยการส่งเข้าประกวดต่างๆ 
4.6  สรุปรายงานกิจกรรมเสนอฝ่ายบริหาร 

 
ปีการศึกษา 

2560 

 
งานป้องกันและ
แก้ไข้ปัญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่  1  ตรวจปัสสาวะ(Re – X – Ray) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าวัสดุ(ชุดตรวจปัสสาวะ)     
2 ค่าจัดสถานท่ี/ปฏิคม -   - 
 รวม  
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กิจกรรมที่  2  ส่งต่อนักเรียนติดสารเสพติด 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าติดต่อประสานงาน/ค่าน้ำมันเดินทาง     
 รวม  

 
 
 
กิจกรรมที่  3  เข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด/พบปะครูพระสอนศีลธรรม/เข้าค่ายอบรม
คุณธรรมต้านยาเสพติด/กิจกรรมในโครงการครู D.A.R.E 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร -   - 
2 ค่าจัดทำป้ายนิเทศ/ป้ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด -   - 
3 ค่าปฏิคม -   - 
4 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 3,000   3,000 
 รวม 3,000 

 
กิจกรรมที่  4  กิจกรรม  TO  BE  NEMBER  ONE 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1 กิจกรรม  TO  BE  NEMBER  ONE -   - 
 รวม - 

 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                              3,000.…………… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   .………………….. บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................    ..…………….…… บาท 
     รวม                           3,000……………. บาท 
 
6. การประเมินผล 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมายความสำเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต  
        1.  นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ 
ห่างไกลยาเสพติด 
 2.  ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
 
 

 
95 
 

95 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
-รายงานการ
ป้องกันยาเสพ
ติด 

 
 
พ.ค.59-มี.ค.60 

ผลลัพธ ์
โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีปลอดยาเสพติด 
 

 
95 

 
แบบสอบถาม 

 
พ.ค.59-มี.ค.60 

 
 

 
                                                                                                                                  
          ...……………………….    ผู้เสนอโครงการ  ……………………………. ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
        (นายภาณุวัชร  อัศวภูมิ)    (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
หัวหน้างานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 

 
……………………………….  ผู้เห็นชอบโครงการ          ……………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายสมชาย  อุบลรัตน์)             (นางวราภรณ์ โพนะทา) 

     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 

    ...………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อวยพรวันปีใหม่ ปี 2560 
 
สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                              และทักษะในการดำรงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานท่ี 1   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ตัวบ่งช้ีท่ี     2.1,2.2,2.32.4 
ผู้รับผิดชอบ        นางลำใย  ยวงวิภักด์ิ   
ลักษณะโครงการ    ใหม่              ต่อเนื่อง 
สถานท่ีดำเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ   31  ธันวาคม  2560 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ถือเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย ซึ่งได้ปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้แสดงความรักความสามัคคี  ตลอดจนเป็นการอวย
พรปีใหม่ เพื่อให้เกิดความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกนั  จึงจำเป็นต้องจัดโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
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 2.1 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรอวยพรปีใหม่ซึ่งกันและกัน มีความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรมอันดีงามและรักในความเป็นไทย 
 2.3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 
 
3.เป้าหมาย 

3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสามชัยเข้าร่วมกิจกรรมอวยพรปีใหม่ทุกคน 
          3.1.2. นักเรียนได้มอบของขวัญซึง่กันและกันแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีทุกคน  
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
 
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 1. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

2. บุคลากรเห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย 
3 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอวยพรปีใหม่ ทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  งบประมาณ 10 ,000  บาท 

กิจกรรม 
งบประมารจำแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ 

ค่าตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
วัสดุ
น้ำมัน 

กิจกรรม1.จัดซื้อรางวัลการประกวด
และการแสดงบนเวที 

  3.000  
    ธ.ค 60 

กิจกรรม2. ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
ตกแต่งสถานท่ี 

  1,500  
 

กิจกรรม3.ซิ้อของขวัญ ขนม สำหรับ
นักเรียนทุกห้อง 

  5,500  
 

รวม 10,000   
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6. การประเมินผล 
 6.1  แบบประเมินการจัดกิจกรรม 
 6.2  การสังเกต 
 6.3 การสัมภาษณ์ 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บุคลากรในโรงเรียนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีคุณธรรมจริยธรรม  
               อันพึงประสงค์และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
 7.2  นักเรียนมีความสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
   
 
          ...……………………….    ผู้เสนอโครงการ  ……………………………. ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
        (นางลำใย  ยวงวิภักด์ิ)    (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 

ตำแหน่ง  ครู    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 

 
……………………………….  ผู้เห็นชอบโครงการ          ……………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายสมชาย  อุบลรัตน์)             (นางวราภรณ์ โพนะทา) 

     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

    ...………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 

 

โครงการพัฒนางานจรจร 
 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อ  3.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับช้ัน 
มาตรฐาน สพฐ ท่ี ม.     15.   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย   
ตัวบ่งช้ีท่ี  15.3  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ  และความถนัด

ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
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สนองกลยุทธ์โรงเรียนท่ี   2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัยมงคล   กล้าขยัน,   และกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม่              ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ      กรกฎาคม 2560 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อำเภอสามชัย   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  จากสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการใช้รถใช้ถนนทำเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก   
จากสภาพรถ ถนน  และจำนวนผู้ใช้การจราจรมีมากขึ้น   โรงเรียนในฐานะผู้ให้การศึกษาจึงจำเป็นท่ีต้องการมี
กระบวนการพฒันาผู้เรียนให้  มีความรู้  ความเข้าใจ   และจิตสำนึก   ด้านการใช้รถใช้ถนน  รู้กฎแห่งความ
ปลอดภัยด้านจราจร  และนำความรู้สู่ผู้ปกครอง  ชุมชน  การดำรงชีวิตประจำวันเรื่องความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนร่วมกันด้วยความปลอดภัยต่อไป    
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมการศึกษา  เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
2. เสริมสร้างวินัยจราจร แก่ครูและนักเรียน 
3. นักเรียนท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์  (อายุ 15 ปีข้ึนไป)  มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
4. อบรมอาสาจราจรจำนวน  60 คน  
5. ปรับปรุงโรงจอดรถ/ตีเส้นแบ่งเลนถนนภายในโรงเรียน 

 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. อบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  จำนวน  2 รุ่น รวม   790  คน 
- รุ่นท่ี 1   นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนปลาย   
- รุ่นท่ี 2   นักเรียนระดับช้ัน มัธยมศึกษาตอนต้น   

  2.  ร้อยละ 70 ของผู้เข้ารับการอบรม  มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
3. สร้างหลังคาโรงจอดรถ จำนวน 1 แห่ง 
4. ตีเส้นแบ่งเลนถนนภายในโรงเรียน ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

 เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน  และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตลอดจนนำความรู้

ท่ีได้ไปแนะนำบุคลใกล้ชิดได้  
4. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
                 - จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ 
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5. กิจกรรม/รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

งบประมาณรวมทั้งส้ิน                                       3,000.-  บาท (สามพันห้าบาทถ้วน) 

รายละเอียดกิจกรรม 
 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
หมายเหตุ งบบุคคล งบ

ดำเนินงาน 
งบลงทุน 

1. อบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนนนักเรียน (ขับข่ีปลอดภัย  สร้างวินัย
จราจร) 
     1.  ค่าตอบแทนวิทยากร       
     2.  ค่าอาหาร(วิทยากร) 
     3. ค่าของท่ีระลึก/ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
2.การสอบใบขับข่ีรถจักรยานยนต์ 
      1. ค่าจ้างเหมารถ  นำนักเรียนเข้า
สอบ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. อบรมอาสาจราจรจำนวน  60 คน  
     1.  ค่าตอบแทนวิทยากร       
     2.  ค่าอาหาร(วิทยากร) 
     3. ค่าอุปกรณ์ 20 ชุด ๆ ละ 500 
        - ชุดอาสาจราจร 
       - ชุดสะท้อนแสง 
       - ถุงมือ 
      -  นกหวีด     

  
 

1,000.- 
1,000.- 
1,000.- 

- 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรม
จ่ายค่าเดินทาง
ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น                        3,000.-  บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 
6. การวัดผลประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล วิธีการวัดและประเมินผล 
1.  ผู้เข้ารับการอบรมมีใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

1. แบบรายงาน 1. สังเกต  /ตรวจรายงาน 

2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการขับ
ขี่และวินัยจราจร 

2. แบบทดสอบสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 

2. ทดสอบ 

 3. แบบประเมินโครงการ 3. สอบถาม 
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          ...……………………….    ผู้เสนอโครงการ  ……………………………. ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
        (นายชัยมงคล   กล้าขยัน)    (นางจริยา  จ้ีกระโทก) 

หัวหน้างานจรราจร   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 

 
……………………………….  ผู้เห็นชอบโครงการ          ……………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายสมชาย  อุบลรัตน์)             (นางวราภรณ์ โพนะทา) 

     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 

    ...………………………… ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานอาคารสถานท่ี 
งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา  3  สร้างพลังขับเคล่ือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน  ท่ี  11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 

พัฒนาเต็มศักยภาพ 
2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสง 

ตัวบ่งช้ีท่ี    11.1 , 11.2 / 2.4 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างานฝ่ายอาคารสถานท่ี 
สถานท่ีดำเนินการ   โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  
ระยะเวลาดำเนินงาน   31 มีนาคม 2560  ถึง 1 มีนาคม  2561 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารจัดการอาคารสถานท่ีให้สามารถเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความจำเป็นและ
สำคัญอย่างยิ่ง เพราะบรรยากาศท่ีดีย่อมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีและยั่งยืน  อีกท้ังการบริหารจัดการท่ีเป็น
ระบบและต่อเนื่องจะทำให้ส่งผลต่อผู้เรียนและบุคลากรโดยตรง ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถขับเคล่ือนไปได้
ด้วยดี เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการจัดการดังกล่าวจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการดูแลอาคารสถานท่ีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรองรับและสนับสนุนการบริหาร
จัดการการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 
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 2.2  ปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนใหส้ะอาดเรียบร้อย ร่มรื่นน่ามองน่าเรียนรู้ เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 2.3  จัดหาต้นไม้ดอกไม้ประดับกระถางสำหรับตกแต่งอาคารสถานท่ี 
 2.4  จัดหาเครื่องอุปกรณ์ทำสวนและอุปกรณ์ตรวจซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์ 
 2.5  จัดหาอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้ในงานอาคารสถานท่ี 
 2.6  ซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์และห้องสำนักงาน 
 2.7  ต่อเติมห้องเรียน 
 2.8 จัดหาโต๊ะ – เก้าอี้ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรยีน 
          2.9 เพื่อให้อาคารสถานท่ีมีความมั่งคงสะอาดและปลอดภัยและไม่ก่ออันตรายต่อนักเรียนครูและ
บุคลากรของโรงเรียน 

2.10. เพื่อปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี 
2.11 เพื่อดูแลความสะอาดความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต) 

        1.  มีอาคารสถานท่ีสะอาดร่มรื่น 
        2.  มีต้นไม้ดอกไม้ประดับตามบริเวณต่างๆสวยงามน่ามอง 
        3.  ต้นไม้ กิ่งไม้ ต้นหญ้าได้รับการดูและตกแต่งอย่างท่ัวถึง 
        4.  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวก สะอาด ปลอดภัย 
        5.  นักเรียนได้รับการบริการด้านอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 

         6.  ระบบการบริหารจัดการและบริหารเกี่ยวกับงานอาคารสถานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
                  7.อาคารสถานท่ี มีความมั่งคงสะอาด และปลอดภัยอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

       8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่าอยู่ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
       9. มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง

เรียนรู้สำหรับผู้เรียนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่าอยู่  อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ท่ีเกิด จากการดำเนินโครงการ) 

       1.  มีอาคารสถานท่ีสะอาดร่มรื่น 
       2.  ภูมิทัศน์ท้ังโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงามน่ามอง 
       3.  มีอุปกรณ์ทำสวนและอุปกรณ์ตัดหญ้าตรวจซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์ 
       4.  มีระบบสาธารณูปโภคน้ำด่ืม น้ำใช้  ห้องน้ำและมีไฟฟ้า 
       5.  มีอุปกรณ์สำนักงานทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
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        6.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ และห้องสำนักงานท่ีมีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 
        7.  มีห้องเรียนพิเศษท่ีได้มาตรฐาน 
        8. มีโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรียน 

       9.งานอาคารสถานท่ีในโรงเรียนได้ให้การบริการแก่บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      และประสิทธิผล 
       10.ครูและนักเรียนมีอาคารเรียน แหล่งแหล่งรู้ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 

4. วิธีดำเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ 
กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมกลุ่มงานเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
นายอนุวัตร 
นายสุชาติ 
นายสุชาติ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- สำรวจราคา 
- ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ตรวจสอบ-รับ 
- ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
นายสุภัคสร 

นายเฉลิมชัย 
นายสุชาติ 
นายอนุวัตร 
นายอนุวัตร 

 
 กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบำรุง-ปรับปรุงสาธารณูปโภคงานอาคารสถานที่ 

กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ประชุมกลุ่มงานเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
- เขียนโครงการ 
- ขออนุมัติโครงการ 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
นายอนุวัตร 
นายสุชาติ 
นายสุภัคสร 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
- ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
- สำรวจราคา 
- ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
- ตรวจสอบ-รับ 
- ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
นายสุภัคสร 
นายเฉลิมชัย 
นายสุชาติ 
นายอนุวัตร 
นายอนุวัตร 
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กิจกรรม กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 ประชุมกลุ่มงานเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
3.2 เขียนโครงการ 
3.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

 
นายอนุวัตร 
นายสุชาติ 
นายสุชาติ 

ขั้นดำเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4  ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
3.5  สำรวจราคา 
3.6  ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
3.7  ตรวจสอบ-รับ 
3.8  ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
นายสุภัคสร 
นายเฉลิมชัย 
นายสุชาติ 
นายอนุวัตร 
นายอนุวัตร 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 

 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 

 
 

 

ท่ี 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1. เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหลังอาคารอุตสาหกรรม 20.000.-   20,000.- 
2. ต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารอุตสาหกรรม 10,000.-   10,000.- 
3. จัดประกวดห้องเรียน การจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 5,000.-   5,000.- 
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์เสาธง -   - 
5. ทาสีอาคาร 2 -   - 
6. ทำหลังคาโรงจอดรถโรงเรียน ( รถบรรทุกหกล้อ ) 20,000.-   20,000.- 
 รวม 55,000.-   55,000.- 

กิจกรรมที่ 2 จัดซ้ือวัสดุ-ครุภัณฑ์งานอาคารสถานที่ 
 

 

ท่ี 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1. สว่านไฟฟ้า  จำนวน 1  ตัว ๆ 3,500.-บาท 3,500.-   3,500.- 
/. เครื่องเจียร์เหล็กขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 ตัว 5,500.-   5,500.- 
3. เครื่องปริ้นซ์  จำนวน 1 เครื่อง 4,500   4,500.- 
 รวม 13,500.-   13,500.- 

 
 กิจกรรมที่ 3  ซ่อมบำรุง-ปรับปรุงสาธารณูปโภคอาคารเรียนงานอาคารสถานที ่
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ท่ี 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได้ อื่นๆ 

1. ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบน้ำอุปโภค-บริโภค- สุขภัณฑ์ 
-  ระบบน้ำอุปโภค– สุขภัณฑ์ 
-  ระบบน้ำบริโภค 
         -ไส้เครื่องกรองน้ำ  จำนวน 8 ไส้ ๆละ 500.-บาท 
         - ไส้แมมเบล จำนวน 2 ไส้ๆละ 15,000.-บาท 
         - น้ำยา อาร์-โอ จำนวน 1 แกลลอน 

 
 
 

31,500.- 
 
 

   
 
 

31,ถ00.- 

2. ซ่อมแซมโต๊ะ – เก้าอี้ – กระดานไวท์บอร์ด   
- ไม้อัดบางนา 10 มม.จำนวน 15 แผ่นๆละ 750.-บาท 
- อุปกรณ์ในการซ่อม (เหล็ก/ลวดเช่ือม/ตะปู/สกรู ฯลฯ) 

 
- 

   
- 

3. ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วมสุขสันต์ -   - 
4. ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประตู หน้าต่าง -   - 
5. พัดลมติดเพดาน(ติดต้ังใหม่)     -   - 
7. ติดต้ังพัดลมติดผนังอาคารพลศึกษา -   - 
8. ติดต้ังระบบไฟฟ้าอาคารพลศึกษา -   - 
9. ปรับปรุง  ซ่อมแซมประตูอาคารคหกรรม - 

 
  - 

 รวม 31,500-   31,500- 
  
 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    ……….100,000.-.…บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  ..………………….……..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................   …………………….…….บาท 
             รวม …….100,000…….บาท 

          (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
6. การประเมินผล 

 

 
ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ 

 
กำหนด 
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ผลลัพธ์ : ร้อยละ) เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.  มีอาคารสถานท่ีสะอาดร่มรื่น 
2.  ภูมิทัศน์ท้ังโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงามน่ามอง 
3.  มีอุปกรณ์ทำสวนและอุปกรณ์ตัดหญ้าตรวจซ่อม
วัสดุ - ครุภัณฑ์ 
4.  มีระบบสาธารณูปโภคน้ำด่ืม น้ำใช้  ห้องน้ำและมี
ไฟฟ้า 
5.  มีอุปกรณ์สำนักงาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
6.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ และห้องสำนักงานท่ีมีสภาพ
สมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 
7.  มีห้องเรียนพิเศษท่ีได้มาตรฐาน 
8. มีโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนเพียงพอกับจำนวนนักเรยีน 
9.งานอาคารสถานท่ีในโรงเรียนได้ให้การบริการแก่
บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
10.ครูและนักเรียนมีอาคารเรียน แหล่งแหล่งรู้ท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 90 
 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
 
แบบสำรวจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์  
2561 
 
 
 
 

ผลลัพธ ์
1.  มีอาคารสถานท่ีสะอาดร่มรื่น 
2.  มีต้นไม้ดอกไม้ประดับตามบริเวณต่างๆสวยงามน่า
มอง 
3.  ต้นไม้ กิ่งไม้ ต้นหญ้าได้รับการดูและตกแต่งอยา่ง
ท่ัวถึง 
4.  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวก สะอาด ปลอดภัย 
5.  นักเรียนได้รับการบริการด้านอาคารสถานท่ีและ
ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
6.  ระบบการบริหารจัดการและบริหารเกี่ยวกับงาน
อาคารสถานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 

 
แบบสำรวจ 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 
 
แบบสำรวจ 

 
แบบสำรวจ 

 

 
 
 
 
 
กุมภาพันธ์  
2561 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 

เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

เคร่ืองมือที่ใช้ 
กำหนด 

เวลาประเมิน 

7. อาคารสถานท่ี มีความมั่งคงสะอาด และปลอดภัย
อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่าอยู่ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
9.  มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่า
อยูอ่าคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิง
อำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
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          ....................................ผู้เสนอโครงการ      ............................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
          (นายอนุวัตร  สายประสาท)    ( นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอาคารสถานท่ีฯ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
   
 
            ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ    .................................... ผู้เห็นชอบโครงการ    
 ( นางวราภรณ์  โพนะทา)                                 ( นางจริยา  จ้ีกระโทก) 
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
                                                                             
 

                    ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายภูมิศักดิ์  แสนกันยา ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามชัย 
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