
คํานํา 
 

โรงเรียนสามชัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2562   เพื่อใชเปนกรอบการ

บรหิารจัดการศึกษา  โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา ทิศทางการดําเนินงานตาง ๆ    

โดยยึดนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  เปนแนวทางนํามาพจิารณาประกอบกบัปจจัยอื่น ๆ  

ที่มีอยูในทองถ่ินและโรงเรียนวาจะกําหนดเปนมาตรการของโรงเรียนในเรื่องใด  อยางไร  ซึ่งนํามา

ปรับเปนนโยบายของโรงเรียนอีกครัง้    โดยมีคณะกรรมการทุกฝายไดรวมวางแผน และแผนงาน

โรงเรียนเปนผูรวบรวมขอมลูเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหา  ตลอดจนความตองการของกลุมงาน

ตาง ๆ  รวมทั้งปจจัยและทรัพยากรทีม่ีอยูในโรงเรียน  ที่สามารถใหการสนับสนุนได  พรอมทั้งจัด

หลอมเปนแผนปฏิบัติการประจําปโดยมีโครงการ/กจิกรรม รองรับกลยุทธของสถานศึกษาและรองรับ

การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของโรงเรียนและนําเสนอตอผูบรหิารโรงเรียนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาอนุมัติ 

ในปการศึกษา  2562  คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ไดดําเนินการเขียนโครงการ

พรอมทั้งกจิกรรม รวมถึงรายละเอียดการใชงบประมาณแตละโครงการ เปนทีเ่รียบรอย จึงใหทุกฝาย

ไดยึดถือแผนปฏิบัติการน้ีเปนกรอบในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว  งานใดที่ไมไดกําหนดไว

ในแผนปฏิบัติการเลมน้ี  โรงเรียนไมพิจารณาอนุมัติเวนแตเปนงานเรงดวนเฉพาะกิจ  ที่เกิดข้ึนตาม

นโยบายของหนวยเหนือ  ซึ่งจะกําหนดเปนเรื่อง ๆ ไป 

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คร ูและนักเรียน   ที่ใหความรวมมือในการวางแผนและเขียน

โครงการจนทําใหการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2562   สําเรจ็ลลุวงไปดวยดี  

ขอขอบคุณไว  ณ  โอกาสน้ี 

 

   โรงเรียนสามชัย 
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    บันทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงเรียนสามชัย    อําเภอสามชัย    จังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ี                                 วันที่         เมษายน  พ.ศ.  2562 
เรื่อง     ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา  2562    
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนสามชัย 
 

  ดวยโรงเรียนสามชัย  ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2562    
ที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา โดยยึดกลยุทธโรงเรียน  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   มาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน   ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  เปนเปาหมาย 
ในการพัฒนาสถานศึกษา  พรอมทัง้จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมรองรับการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน 
  โรงเรียนไดนําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา  2562  เขาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาครั้งที่       /2562  ในวันที่        เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562  เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษา 
รับทราบโครงการและกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงนโยบายที่โรงเรยีนสามชัย ไดวางเปาหมายไวในการพัฒนา 
โรงเรียนสามชัย  ใหมีคุณภาพทัดเทียมกับภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ และทัดเทียมกบัภูมิภาคในอาเซียน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
  
                    (นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา) 

                                       ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
.............................................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ) 
(นายเสกสรร   ศรีคิรินทร) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 
 

 



 
   

                       

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสามชัย 
อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
 

 

แผนปฏิบตัิการ 
ประจําปการศึกษา 2562 
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สวนที่ 1    
สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไปของโรงเรียน 

1. ประวัตโิดยสงัเขป 
โรงเรียนสามชัย ต้ังอยูเลขที่ 42 หมู 4 ตําบลสําราญ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ มเีน้ือที่ 50 ไร       

ทิศเหนือจดถนนกาฬสินธุ – อุดรธานี ทิศตะวันออก จดที่วาการอําเภอสามชัย ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ   
ทิศใตจดที่ดินเอกชน เปดการเรียนการสอนครัง้แรกในปการศึกษา 2531 โดยเปนโรงเรียนสาขาของโรงเรียน 
คํามวง ซึ่งนายประมาณ  โพนเฉลียว เปนผูอํานวยการ มีพื้นที่บริการ ตําบลสําราญ สําราญใต คําสรางเที่ยง 
และหนองชาง มีนายพทิักษ  เพิ่มศิลป  ผูชวยอาจารยใหญโรงเรียนเปนผูดูแลสาขา ในปแรกมีนักเรียนทัง้หมด 
53 คน และไดรับความชวยเหลือจาก ประชาชน ชุมชน สภาตําบลทั้ง 4 ตําบล รวมกันปลกูสรางอาคาร
ช่ัวคราว 2 หลัง เพื่อใชในการเรียนการสอน 
 ตอมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศต้ังโรงเรียนสามชัย เปนเอกเทศ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องต้ังโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 18 เมษายน 2532 สังกัดกรมสามญัศึกษา และแตงต้ังให นายพิทักษ                   
เพิ่มศิลป ดํารงตําแหนงครูใหญ บรรจุคร-ูอาจารยจํานวน 8 คน นักการภารโรง 2 คน                                       

ปจจุบัน(ปการศึกษา2562) โรงเรียนสามชัยเปนโรงเรียนขนาดกลาง เปดทําการสอนระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีจํานวนนักเรียน   750  คน  ผูบริหาร 2  คน ครู  46  คน  พนักงานราชการ 1 คน               
ครอูัตราจาง  5 คน   ครูธุรการ 1  คน ลูกจางช่ัวคราว 1 คนนักการภารโรง  1 คน  แมบาน 1 คน   อาคาร
ถาวร 3 หลัง  อาคารเรียนแบบ108 ล  2 หลัง  อาคาร 216 ล 1 หลัง  อาคารช่ัวคราว 1 หลัง โรงฝกงาน       
1  หลัง และอาคารหอประชุมแบบ 100/27  จํานวน 1 หลัง มี นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา เปนผูอํานวยการ      
คนปจจุบัน 
 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  จดถนนกาฬสินธุ - อุดรธานี 
 ทิศใต   จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่วาการอําเภอสามชัย 
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ 

2. ปรัชญาโรงเรียน 

ปรัชญาโรงเรียน คติพจน สัญลกัษณประจําโรงเรียน สปีระจาํโรงเรียน 
ปรัชญาโรงเรียน  

“ นิสมม  กรณํ  เสยโย ” 
ใครครวญกอน   แลวจึงทํา  ดีกวา 

3. คตพิจน 

แตงกายสงา  วาจาไพเราะ  เสาะหาความรู 
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4. สีประจําโรงเรียน 

สีเขียว  ,   เหลอืง 
สีเขียว   หมายถึง    “ความรมเย็น ความสมบรูณ ความเจรญิงอกงาม” 
เหลือง   หมายถึง     “ความออนนอม ความนุมนวล ความหวัง” 
 

5. สัญลักษณของโรงเรียน 
 

 
 

            
                    

 
  

ตรีเพชร  หมายถึง  ความแข็งแกรง ความเฉียบคม และความมั่นคง 

 อักษรยอ ส.ช. 

 
6.  ตนไมประจําโรงเรียน  ตนราชพฤกษ 
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สวนที่ 2 
สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 

 
ขอมูลดานการบริหาร 

 ผูอํานวยการ 
นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา ตําแหนง ผูอํานวยการ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต   

สาขา  การบรหิารการศึกษา    ดํารงตําแหนงที่โรงเรียน ต้ังแต วันที่   8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2558   
จนถึงปจจบุัน   
             
รองผูอํานวยการ   
           นางวราภรณ  โพนะทา  ตําแหนง รองผูอํานวยการ  วุฒิการศึกษาสงูสุด   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา  การวิจัยการศึกษา และการศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  ดํารงตําแหนงทีโ่รงเรียน
ต้ังแตวันที่ 6 สิงหาคม 2552   จนถึงปจจบุัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 
 

 
 

รองผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

กลุมบริหารงบประมาณ 

ผูอํานวยการโรงเรียน 

กลุมบริหารวิชาการ กลุมบริหารทั่วไป กลุมบริหารกิจการนักเรียน กลุมบริหารบุคคล 

กลุมงานพัฒนาหลกัสตูร 
-งานพัฒนาวิชาการ 
-งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 
-งานจัดการเรียนการสอน 
-งานจัดการศึกษารวมกับ
ชุมชน 
-งานแนะแนว 

กลุมงานวจิัย/วัดผล 
-งานวัดผลประเมินผล 
-งานคลังขอสอบ/วิเคราะหขอสอบ 
-งานผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 

กลุมงานประกันคุณภาพการศกึษา 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุมงานจดัการศึกษาภาคบังคบั 
   - งานสํามโนผูเรียนออกกลางคัน 
 

กลุมงานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
-งานโสตฯ/ศูนยคอมพิวเตอร 
-งานศูนยวิทยบริการ 
-งานศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 

กลุมงานทะเบียนวดัผล 
-งานทะเบียน 
-งานหลักฐานการจบหลกัสูตร 

 

กลุมงานการเงิน บญัชี พัสด ุ
-งานการเงินสวัสดิการ 
-งานบัญชี 
-งานพัสดุและสินทรัพย 
-งานสารบรรณ 

กลุมงานงบประมาณฯ 
-งานนโยบายและแผนงาน 
-งานงบประมาณ 
-งานสารบรรณ 
-งานสารสนเทศ 
-งานควบคุมภายใน 

กลุมงานอัตรากําลัง สรรหา
บรรจุ และแตงตั้ง 

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

กลุมงานพัฒนาบคุลากร 
-งานประชุม/สัมมนา 
  บุคลากร 
-งานทะเบียนประวัต ิ
 

กลุมงานสงเสริมวินัยครู/
ลูกจาง 

-งานลงเวลาปฏิบัติราชการ 
-งานออกนอกบริเวณ  
โรง เรียน 
 

กลุมงานสงเสริมกจิกรรม
นักเรียน 

-งานกิจกรรมชมรม 
-งานสหกรณโรงเรียน 
-งานกิจกรรม สอร. 
-งานสงเสริมประชาธิปไตย 

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

กลุมงานบริหารทั่วไป 
-งานรักษาความปลอดภัย 
-งานประชาสัมพันธ 
-งานธนาคารโรงเรียน 
-งานอนามัย/โภชนาการ 
-งานประกันอุบัติเหตุ  
-งานยานพาหนะนักเรียน 
 

กลุมบริหารงานอาคารสถานที ่
-งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอม 
-งานโสตทัศนูปกรณ/อินเตอรเน็ต 
-งานดูแลโรงผลิตน้ําดื่ม 
-งานรักษาความสะอาด/นักการภารโรง 
 

 

กลุมงานสงเสริมกจิกรรม 
-งานอนุรักษวัฒนธรรม 
-งานสมาคมผูปกครอง 
-งานสมาคมศิษยเกา 
-งานนักเรียนหมูบาน นักเรียน 

กลุมบริหารงานอาคารสถานที่ 
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ขอมูลพืน้ฐาน 

 

     ตารางที่ 1 ผูบริหารโรงเรียนสามชัย  
 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง 
 

ปท่ีดํารงตําแหนง 
 

นายพิทักษ  เพิ่มศิลป 

 

 

นายอารีย  อัยวรรณ 

นายประพันธ  ทักษิโณ 

นายกิตติพร  อินทะสีดา 

นายวีระชัย  อุดรแผว 

นายประวีณ  จําเรญิสาร 

นายวิรัติ   โสไธสง  

นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา 

ครูใหญ 

อาจารยใหญ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

ผูอํานวยการ 

 

2532 - 2533 

2533 - 2537 

2537 - 2539 

2539 - 2544 

2544 - 2546 

2546 - 2549 

2549 - 2551 

2551 - 2555 

 2555 – 2558 

2558 - ปจจุบัน 
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ตารางที ่2 จํานวนบุคลากร แสดงวิทยฐานะและเพศ  ประจําปการศกึษา 2562 

 
ตําแหนง 

วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม 

ผูอํานวยการ ชํานาญการพิเศษ 1 - 1 
รองผูอํานวยการ ชํานาญการ - 1 1 
คร(ูคศ.3) ชํานาญการพิเศษ 5 9 14 
คร(ูคศ.2) ชํานาญการ 7 7 14 
คร ู(คศ.1) - 7 6 13 
ครูผูชวย - 1 2 3 
ครมูาชวยราชการ - - - - 
พนักงานราชการ - - 1 1 
พนักงานฯมาชวยราชการ - - - - 
ลูกจางตําแหนงคร ู - 2 2 4 
ลูกจางตําแหนงครูธุรการ - - 1 1 
ลูกจางนักการภารโรง - - - - 
ชางไฟฟา - 1 - 1 
ลูกจางแมบาน - - 1 1 

รวม 24 29 53 
 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนนกัเรียน และจํานวนหองเรียน (ขอมูล ณ   วันท่ี   16   พฤษภาคม 2562) 

ชั้น จํานวนหองเรียน 
จํานวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 5 63 80 143 
ม.2 5 73 98 171 
ม.3 5 77 81 158 

รวม ม.ตน 15 213 259 472 
ม.4 3 40 64 104 
ม.5 3 28 49 77 
ม.6 3 34 58 92 

รวม ม. ปลาย 9  102 171 273 
รวมทุกระดับชั้น  24 315 430 745 
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ประมาณการรายไดโรงเรียนสามชัย  

ประจําปงบประมาณ 2562 
 

ท่ี รายการ 
จํานวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

1 งบประมาณ งบเงินอุหนุน (คาใชจายรายหัว) 
   1.1 ยอดยกมา 
   1.2 ภาคเรียนที ่1-2 

 
- 

2,552,200 

 
- 
- 

 

2   งบเงินอุดหนุน เรียนฟรี 15  ป 
   2.1  ยอดยกมา 
   2.2 ภาคเรียนที ่1-2 

 
- 

2,092,942 

 
- 
- 

 

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

 
- 

612,800 

 
- 
- 

 

4 เงินรายไดสถานศึกษา 
   4.1 ยอดยกมา 
   4.2 คาเชาโรงอาหาร 
   4.3 คาเชาสถานที ่
 

 
- 

26,000 
4,000 

 
- 
- 
- 

 

5 เงินรายไดอื่น ๆ  
   5.1 ยอดยกมา 
   5.2 ภาคเรียนที ่1-2 
 

 
- 
- 

 
- 
- 

 

 
รวม 

 

 
5,287,942 

 
- 
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ประมาณการรายจายโรงเรียนสามชัย 
ประจําปงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท่ี รายการ 
จํานวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

1 รายจายประจํา 
1. คาไฟฟา 
2. คาโทรศัพท 
3. คาเชาอินเทอรเน็ต 
4. คานํ้ามันเช้ือเพลิง 
5. คานํ้าด่ืม 

 
400,000 
30,000 

- 
50,000 

- 
 
 
 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
2 
 

 
รายจายตามโครงการ จํานวน  30   โครงการ 

 
1,994,200 

 
- 

 

 
3 

 
งบสํารองจาย 

 
510,000 

 

 
- 

 

 
4 

 
เรียนฟรี 15 ป 

1. อุปกรณการเรียน 
2. คาเครื่องแบบนักเรียน 
3. คาพัฒนาผูเรียน 
4. คาหนังสือเรียน 

 
 

323,820 
348,900 
674,710 
745,512 

 
 
- 
- 
- 
- 

 

5 งบปจจัยพื้นฐาน 612,800 -  
 

รวม 
 

 
5,689,942 

 

 
- 
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สวนที่ 2  
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของโรงเรียน 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาใหสอดคลองกบเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธจุดเนนของ สพฐ. 
 เรงประสานความรวมมือดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหครอบคลุมเด็กทุกกลุม ทั้งเด็กปกติ  
เด็กดอยโอกาส และเด็กทีม่ีความสามารถพิเศษ และพรอมทีจ่ะดําเนินการใหสอดคลองกบับทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2 
:2545 และฉบบัที่ 3 :2553) 
 

สภาพปจจุบัน ปญหา 
- เด็กทีม่ีความสามารถพิเศษไดเรียนเหมือนเด็กปกติ 
ไมมีโครงการพเิศษที่จะสนับสนุนใหไดแสดงศักยภาพ
อยางเต็มที ่
- โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ไดครอบคลุม มีความพรอมที่จะดําเนินการให
สอดคลองกบับทบัญญัติของรฐัธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542  (ฉบับที่ 2 :2545 และ
ฉบับที่ 3 :2553) 
- นักเรียนที่จบชวงช้ันที ่3 เรียนตอในชวงช้ันที ่4 ใน
โรงเรียนเดิมยังนอย 

- โรงเรียนยังไมสามารถจัดการศึกษาใหกับเด็กทีม่ี
ความสามารถพเิศษได ทั้งน้ีเน่ืองจากมปีญหา
หลากหลายประการ เชน ขาดงบประมาณสนับสนุน 
บุคลากรขาดความพรอม ขาดอุปกรณเครื่องมือ 
- การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียนยังไม
ทั่วถึง สื่อวัสดุอปุกรณไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
- โรงเรียนมีหองปฏิบัติการไมเพียงพอกับจํานวน
นักเรียนทําใหการจัดการเรียนการสอนบางกิจกรรม
ทําไดไมเต็มศักยภาพ 
- โรงเรียนขาดคร ูจํานวนครูไมเพียงพอกบัจํานวน
นักเรียนและบางสาขาไมมีคร ู
 

ความตองการของโรงเรียน 

- ขอเพิ่มจํานวนหองปฏิบัติการใหเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน 

- ขอเพิ่มสื่อและเทคโนโลยีเพื่อชวยในการจัดการ
เรียนการสอน 

- ตองการครูใหครบตามเกณฑ 
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นโยบายท่ี 2 จัดการศึกษาใหครอบคลุมและมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 เรงพัฒนากระบวนการจัดประสบการณเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ และแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พรอมทัง้เนนคุณธรรมจริยธรรม โดยเนนการนําเสนอแนวคิด หลกัการ รูปแบบ เทคนิควิธีการจัด
กิจกรรม การวัดผลและประเมินผล การพฒันาหลักสูตร และการวิจัยในช้ันเรียน 
 

สภาพปจจุบัน ปญหา 
- ครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยการยึดผูเรียน
เปนสําคัญ ใหผูเรียนไดฝกฝนคนควา สังเกต รวบรวม
ขอมูล วิเคราะห คิดอยาง สรางสรรค และสรางองค
ความรูดวยตนเอง เชนการจัดการเรียนการสอนโดย
โครงงาน เปนตน 
- ครูไมนําผลการวิจัยในช้ันเรียนมาพัฒนาการเรียน
การสอนอยางจรงิจงั 
- ครูบางสวนขาดความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร 
และแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
- ครูขาดการทําหลกัสูตรทองถ่ินและยังไมมีการนํา
หลักสูตรทองถ่ินมาใชอยางจริงจัง 
 
 

- นักเรียนมีภาระงานเพิม่มากข้ึนทําใหเปนสาเหตุ
เบื่อการเรียน 
 
- นักเรียนใชโทรศัพทในเวลาเรียนขาดสมาธิในการ
เรียน 
 
- การพฒันาหลักสูตร การวิจัยในช้ันเรียนยังไม
สงผลถึงนักเรียนเปนการทําวิจัยเพื่อผลงานของครู
เปนสวนมาก 
 
- ครูขาดความเขาใจในการประเมินตามสภาพจริง 
- เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนไมเพียงพอ 
- ครูขาดความรูดานการใชสื่อเทคโนโลยี 
-นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจนไมสามารถหา
อุปกรณการเรียนการสอนที่เพียงพอกับตนเองได
และโรงเรียนไมสามารถตอบสนองไดอยางเต็มที ่
 

ความตองการของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีความตองการเทคโนโลยีที่ชวยสงเสริม
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
- การอบรมครูเกี่ยวกับการทําวิจัยในช้ันเรียน 
- การอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลตามสภาพจรงิ 
- การอบรมการจัดทําสื่อทางเทคโนโลยีทีส่รางความ
ดึงดูดและความสนใจของนักเรียน 
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นโยบายท่ี 3 จัดการศึกษาโดยใหชุมชนเขามามสีวนรวมอยางจริงจัง 
 เรงประสานความรวมมือกบัชุมชนในการจัดการศึกษา โดยการใชแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และการระดมทรพัยากร 
 

สภาพปจจุบัน ปญหา 
- ชุมชนใหความรวมมือในการจัดการศึกษา โดยการ
สนับสนุนงบประมาณ แตยังอยูในวงทีจ่ํากัดเน่ืองจาก
มีงบประมาณนอย แตมีภาระงานมาก และผูปกครอง
ของนักเรยีนรอยละ 90 มีฐานะยากจนจงึไมสามารถ
สนับสนุนดานงบประมาณไดอยางเต็มที ่ 
-ภูมิปญญาทองถ่ินมีหลากหลายแตยังขาดการนํามา
ประยุกตใชเปนหลักสูตรทองถ่ินอยางเห็นเปนรปูธรรม 

- ชุมชนไมมีงบประมาณมาสนับสนุนอยางเพียงพอ 
- ประชากรสวนใหญมีฐานะยากจน ไมมรีายไดที่
ชัดเจน และประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม 
เปนหลัก 
- โรงเรียนขาดงบประมาณคาตอบแทนวิทยากร 
จากชุมชนที่มาใหความรูแกนักเรียน 
-โรงเรียนขาดการบรหิารจัดการความรูในภูมปิญญา 
และแหลงเรียนรูในทองถ่ิน 

 
ความตองการของโรงเรียน 

- การสนับสนุนดานตาง ๆ จากชุมชน เชน 
งบประมาณ เทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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สวนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศกึษาข้ันพื้นฐาน   
 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 40 ก 6 เมษายน 2560 
  มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 
  รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหน่ึง  เพื่อ
พัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 
  รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตามความตองการในระบบตางๆ และสงเสริมใหมี
การเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษาดังกลาวมี
คุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย ตองมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนการศึกษาแหงชาติดวย 
  การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญไดตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับ
การศึกษาตามวรรคสาม และรัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน
การศึกษาตามความถนัดของตน 
  ใหจัดต้ังกองทุนเพื่อใชในการชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย เพื่อลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา
และเพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุน หรือใช
มาตรการหรือกลไกทางภาษีรวมทั้งการใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดรับประโยชนในการลดหยอนภาษี
ดวย ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองกําหนดใหการบริหารจัดการกองทุน เปน
อิสระและกําหนดใหมีการใชจายเงินกองทุนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ไดนํากรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2558-2564 จุดเนนนโยบายของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12       
(พ.ศ.2560-2564) แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติการ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดเปนกรอบแนวทาง
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 24 และบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มาเช่ือมโยงกับอํานาจหนาที่ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
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1. ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

 คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการจัดทํากรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
(พ.ศ.2560-2579) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย
และยุทธศาสตร ดังน้ี 
 

วิสัยทัศน 
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
 

เปาหมาย 
 1. ความมั่นคง 
 1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
 1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย      
ที่เขมแข็ง เปนศูนยกลางและที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคง เปนกลไกที่นําไปสู
การบริหารประเทศที่ตอเน่ืองและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 1.3 สังคมมีความปรองดอง สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชน มีความเขมแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุน 
 1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานทํา และรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิตมีที่
อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
 1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และนํ้า 
 2. ความมั่งค่ัง 
 2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ยกระดับเปนประเทศในกลุม
รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
มากข้ึน 
 2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังภายในและภายนอก 
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคาการลงทุน การทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก       
เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
 2.3 ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาคนอยางตอเน่ือง ไดแก ทุนมนุษย     
ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม 
 3. ความยั่งยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตประชาชนใหเพิ่มข้ึนอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
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 3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม             
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม 
 3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน        
ทุกภาคสวน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน 
 3.4 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรทีส่ําคัญ  6 ดาน ประกอบดวย 

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
6. ยุทธศาสตรดานการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

 

 
2. แผนการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2560-2579 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 เปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรบัหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาของประเทศ ไดนําไปใชเปนกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและเรียนรูสําหรับพลเมืองทุก
ชวงวัยต้ังแตแรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุงหมายทีส่ําคัญของแผน คือ การมุงเนนการประกันโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาและการศึกษาเพื่อการมงีานทาํและสรางงานได ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสงัคม
ของประเทศและของโลก ที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม และความคิดสรางสรรค รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อให
ประเทศไทยสามารถกาวขามกบัดักประเทศที่มรีายไดปานกลางไปสูประเทศที่พฒันาแลว ซ่ึงภายใตกรอบ

แผนการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2560-2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสาหรับบรรลเุปาหมายของการพัฒนาการศึกษา
ใน 5 ประการ ไดแก 1) การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) 2) ความเทาเทียมทางการศึกษา (Equity) 
3) คุณภาพการศึกษา (Quality) 4) ประสิทธิภาพ(Efficiency) และ 5) ตอบโจทยบรบิททีเ่ปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) ในระยะ 15 ปขางหนา 
วิสัยทัศน 

คนไทยทุกคนไดรับการศึกษา และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลอง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที ่21 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมปีระสิทธิภาพ 
2. เพื่อพฒันาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบท บัญญตัิ

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 
3. เพื่อพฒันาสงัคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู คุณธรรมจริยธรรม รูจักสามัคค ีและรวมมือผนึกกําลัง

มุงสูการพฒันาประเทศอยางย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมลาภายใน ประเทศ

ลดลง 
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ยุทธศาสตร 
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพฒันากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพือ่สรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสรมิคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

ปจจัยและเง่ือนไขความสําเร็จ 
การดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมายของแตละยุทธศาสตรตามทีก่ําหนด จะประสบผลสําเรจ็ 

หนวยงานทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ตองยึดถือเปนแนวทางในการดําเนินงาน และมกีารทบทวน 
ปรับปรงุมาตรการ เปาหมายความสําเร็จใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในแตละพื้นทีเ่พื่อการพฒันา
ศักยภาพผูเรียนในทุกชวงวัยตองดําเนินการ ดังน้ี 

1. การสรางการรับรู ความเขาใจและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียและประชาสงัคมใน          
การสนับสนุนสงเสริมการพฒันาการศึกษาในลักษณะตางๆ อยางกวางขวาง มุงเนนท่ีการจัดระบบการศึกษา       
ที่มีประสทิธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และมุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนในทุกระดับ 

2. การสรางความเขาใจในเปาหมายและยุทธศาสตรการดําเนินงานของแผนฯ ของผูปฏิบัติ ทุก
หนวยงานทุกระดับ เพื่อใหการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายและวิสัยทัศนของการจัดการศึกษา มีคณะกรรมการ
กํากับดูแลแตละยุทธศาสตรใหเกิดการนําไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเปนกลไกสนับสนุนใหบรรลผุล
อยางเปนรปูธรรม 

3. การปรบัเปลี่ยนกระบวนทัศนของการจัดการศึกษา จากการเปนผูจัดการศึกษาโดยรัฐมาเปน การ
จัดการศึกษาโดยทุกภาคสวน ท่ีมุงการจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียม และท่ัวถงึ (Inclusive Education) 

ตลอดจนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสาหรับทุกคน ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals) 

4. การจัดใหแผนการศึกษาแหงชาติเปนเสมือนแผนงบประมาณดานการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบ
การจัดสรรงบประมาณประจําปใหยึดแผนงาน/โครงการและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไวในยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาของแผนฯ เปนหลักในการพิจารณา เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนาการศึกษาเปนไปในทิศทาง
และเปาหมายการพฒันาผูเรียนแตละชวงวัย และการพัฒนากําลงัคนตามความตองการของตลาดงานและ
ประเทศ เพ่ือการจัดการศึกษาบรรลุผลตามยทุธศาสตร ตัวชี้วัดในชวงเวลาท่ีกําหนด 

5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสรางการบริหาร งานใหมี
ความชัดเจนในดานบทบาท หนาที่และการกระจายอํานาจและการตัดสินใจจากสวนกลางสูระดับภูมิภาค และ
สถานศึกษา รวมทัง้การปรบัระบบการบรหิารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแตละระดับใหสงเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคณุภาพ ผูเรียนไดรับบริการการศึกษาที่มมีาตรฐาน 
อยางเสมอภาคและเทาเทียม 

6. การสรางระบบขอมลูและสารสนเทศทีบู่รณาการ และเชือ่มโยงกับระบบการประกันคุณภาพ ภายใน 
และการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายงานตอสาธารณชน จะเปนกลไกใน
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การสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความ
รับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อใหรัฐสามารถใชเครื่องมือทางการเงิน ใน
การกากบัการดาเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติและนโยบายรัฐบาล 
 
3. จุดเนนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

1. นอมนําแนวพระราชดําร ิ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษา ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานดานการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองคทานถือเปนพรอัน
สูงสดุ และมอบเปนนโยบาย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตัิแกหนวยงานในสังกัด ดงัน้ี 

1) พระบรมราโชบายดานการศึกษาของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู มี
ใจความสําคัญวา (1) “การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียนใน 2 ดาน คือ สงเสรมิใหนักเรียนมีทัศนคติที่
ถูกตอง (2) การศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานชีวิตหรอือุปนิสัยที่มั่นคงเขมแข็ง อาทิ การสรางบุคลกิและอุปนิสัยที่
ดีงาม (Character Education)” 

2) สืบสานพระราชปณิธานดานการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่ทรง
มีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสตางๆ เก่ียวกับนักเรียน ครู และการศึกษา 

(1) นักเรียน 
“ครูตองสอนใหเด็กนักเรียนมีนํ้าใจ เชน คนเรียนเกงชวยติวเพื่อนทีเ่รียนลาหลัง มิใชสอนใหเด็กคิดแต

จะแขงขันกับเพื่อน เพื่อใหคนเกงไดลําดับดี ๆ เชน สอบไดที่หน่ึงของช้ัน แตตองใหเด็กแขงขันกับตนเอง” (11 
มิ.ย.2555) 

“ครูไมจําเปนตองมีความรูทางเทคโนโลยีมาก แตตองมุงปลกูฝงความดีใหนักเรียน ช้ันตน ตองอบรม
บมนิสัยใหเปนพลเมอืงดี เด็กโตก็ตองทําเชนกัน” (6 มิ.ย.2555) 

“เราตองฝกหัดใหนักเรียนรูจักทํางานรวมกันเปนกลุมเปนหมูคณะมากข้ึนจะไดมีความสามัคคี รูจกั
ดูแลชวยเหลอืซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอเผื่อแผความรูและประสบการณแกกัน” (5 ก.ค.2555) 
“ทําเปนตัวอยางใหนักเรียนเปนคนดี นักเรียนรักคร ูครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.2555) 
(2) ครู 

“เรือ่งครมูีความสําคัญไมนอยกวานักเรียน ปญหาหน่ึง คือ การขาดครูเพราะจํานวนไมพอ และครูยาย
บอย ดังน้ัน กอนคัดเลอืกเด็กที่จะพัฒนาตองพฒันาครูกอน ใหพรอมที่จะสอนเด็กใหไดผลตามที่ตองการ จึง
จะตองคัดเลือกครูและพัฒนาคร ูตองต้ังฐานะในสงัคมของครูใหเหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใชปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง คือ การใหทุนและอบรม กลาวคือ ตองมีความรูทางวิชาการในสาขาทีเ่หมาะสมทีจ่ะสอน 
ตองอบรมวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพ มีความเปนครูที่แทจริง คือ มีความรักความเมตตาตอเด็ก ควรเปนครู
ทองทีเ่พื่อจะไดมีความผกูพันและคิดที่จะพฒันาทองถ่ินทีเ่กดิของตนไมคิดยายไปยายมา” (11 มิ.ย.2555) 

“ตองปรับปรุงครู ครูจะอาย ุ40-50 ป ก็ตองเรียนใหม ตองปฏิวัติครูอยางจริงจัง” (6 มิ.ย.2555) 

“ปญหาปจจบุันคือ ครูมุงเขียนงานวิทยานิพนธ เขียนตาราสงผูบริหารเพือ่ใหไดตําแหนงและเงินเดือน
สูงข้ึน แลวบางทีก็ยายไปที่ใหม สวนครูที่มุงการสอนหนังสอืกลบัไมไดอะไรตอบแทนระบบไมยุติธรรม เราตอง
เปลี่ยนระเบียบตรงจุดน้ี การสอนหนังสือตองถือวาเปนความดีความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่งสวนมากคือมี
คุณภาพและปริมาณ ตองม ีreward” (5 ก.ค.2555) 
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“ครูบางสวนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไมหมดแตเก็บไวบางสวน หากนักเรียนตองการรูทั้งหมดวิชา ก็
ตองเสียเงนิไปสมัครเรียนพเิศษกับครทูานน้ัน จะเปนการสอนในโรงเรียนหรือสวนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 
 
2. การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยทุธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579)ภายใต
วิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง” ซึ่งไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตรชาติเปนจุดเนนดานการศึกษาท่ีจะ
ดําเนินการ 6 ดาน คือ 

(1) ความมั่นคง 
(2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 
(3) การพฒันาและเสริมสรางศักยภาพคน 
(4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
(5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

3. จุดเนนการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
1) ดําเนินการอยูภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
2) ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการตองเนนความโปรงใส และตอตานการทจุริตคอรรปัช่ัน 
3) กระทรวงศึกษาธิการ ตองมีคุณลกัษณะ MM = Modernized MOE มีการดําเนิน การสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร พุทธศักราช 2560 
4) ดําเนินการเรงดวนตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีใหเหน็ผลการดาเนินการเปนรูปธรรม 

4. จุดเนนสําคัญนโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของกระทรวง ศึกษาธกิาร โดยยึด
กรอบยุทธศาสตรชาติ 6 ดานเปนหลักในการดาเนินการใหเปนรูปธรรม ดังน้ี 

1) ดานความมั่นคง 
แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
เนนการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนชวยเพื่อนโดยใชรูปแบบ Active Learning 

2) ดานการผลิต พัฒนากําลังคนและสรางความสามารถในการแขงขัน 
แนวทางหลัก : ผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

2.1) การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลกัสูตร สื่อ และครูดานภาษา 
2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาองักฤษในสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ข้ันพื้นฐานอยางตอเน่ือง 
2.1.2) ขยายการพฒันาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ดวยการอบรมโดย Boot 

Camp ตลอดจนพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบตางๆ อาทิ หลักสูตรภาษา 
อังกฤษระยะสั้น Application และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย 

2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน หลักการเดยีวกับวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงในป 2560 จะดาเนินการเปน
กลุมเลก็ โดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
 
 



18 

3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน รับผิดชอบดูเด็กระดับ ช้ันอนุบาล 

1 ถึงระดับช้ันอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4 - 5 ป) 
2) หนวยงานอื่น เชน กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนยเด็กเล็ก 

3.1.2) การสงเสรมิ ปลกูฝงคุณธรรม จริยธรรม 
1) เรื่องคุณธรรม เนนการพฒันาคุณลักษณะที่พงึประสงคในเด็ก เยาวชน 

และตอยอดการสรางความดี ทั้งในโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธและโครงการยุวทูตความดี 
2) รณรงคใหเด็ก “เกลียดการโกง ความไมซื่อสัตย” 

3.1.3) การพัฒนา ปรับปรงุหลักสูตร การเรียนการสอน 
1) หลักสูตรมีความยืดหยุน ชุมชนทองถ่ินสามารถออกแบบหลักสูตรเองได 
2) ปรับปรุงหลักสตูร โดยเพ่ิม 3 วิชาซ่ึงอยูในกรอบเดิม คือ วิชาภูมิศาสตร ICT และ 

Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เปนการสนับสนุน

ชวยเหลือจากประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมรกิา 
3) เนนกิจกรรมการอานและการปรบัปรุงหองสมุด 
4) เนนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning ในหองเรียนปกติและ

กิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนกิจกรรม/วิธีการยอย โดยเฉพาะ
รองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
3.1.4) การวัดและประเมินผล 

1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพื่อใหผลคะแนนสูงขึ้น 

2) การประเมินผล O–Net ในวิชาสังคมศึกษาให สพฐ. เปนผูประเมิน สาหรับวิชา
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ให สสวท.เปนผูออกขอสอบ 

3) การออกขอสอบวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ดําเนินการในรูปคณะ ทางาน
ออกขอสอบ 

3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
3.2.1) การสรรหาคร ู

1) โครงการพัฒนาครูเพือ่พัฒนาทองถ่ิน มอบให สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงานหลักดําเนินการสรรหา
คร(ูการผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแตงต้ัง การติดตาม พรอมการพฒันา) 

2) เปดโอกาสใหคนเกงมาเปนคร ู
3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูใหเปนการเช่ือมโยงกบัการเรียนการสอน 
3.2.3) การพัฒนาคร ูการอบรมคร ู

1) หลักสูตรในการอบรมครูใหมีความเช่ือมโยงกับการไดรบัวิทยฐานะและการไดรบั
ใบอนุญาตวิชาชีพคร ูโดยตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
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2) หนวยดําเนินการ ใหหนวยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารยและบคุลากรทางการ
ศึกษา คือ สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบคุลากรทางการ
ศึกษา 

 
4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 สรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ที่ตองการความ

ชวยเหลือและพฒันาเปนพิเศษอยางเรงดวน (ICU) โดยแตงตัง้คณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 

4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผานเทคโนโลยีดิจิทลั โดยบรูณาการเทคโนโลยดีิจิทัล เพื่อการศึกษาให
สามารถใชประโยชนรวมกัน ทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขาย ดานระบบขอมูล สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา องคความรู รวมถึงการพฒันาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีดิจทิัล อยางสรางสรรค และรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง 

4.3 จัดระบบการคัดเลือกเขาเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสรางความ เทาเทียม ในการใช
สิทธ์ิเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาผานระบบ Clearing-House 
5) ดานการเสรมิสรางคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การสรางจิตสาํนึก/ความตระหนัก 
ในการพัฒนาอยางยั่งยืน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ดานการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการแนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

6.1 เรื่องกฎหมาย 
6.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6.3 การจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา ที่เปนรูปธรรม ชัดเจน 
6.4 การขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที ่ ใหสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจงัหวัด 

เปนฐานในการขับเคลื่อนนโยบายเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. การขับเคลื่อน กํากับและการติดตามการนําจุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการสู
การปฏิบัติ 

1)   จัดทาแผนปฏิบัติการตามจดุเนนเชิงนโยบายทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน 
2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดกรอบการติดตามประเมินผลและรายงาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
5.1 ใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเนนเชิงนโยบาย ฯ 

ระดับกระทรวงและระดับหนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 6 ดาน 
5.2 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลกัและกําหนดกรอบการติดตามประเมินผล 

และรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
5.2.1 จัดต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนําจุดเนนเชิงนโยบายสูการ  
   ปฏิบัติ เพื่อเปนกลไกในการขับเคลือ่นและติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
5.2.2 ติดตามการนําจุดเนนเชิงนโยบายนโยบายสูการปฏิบัติ การประชุมติดตามรายไตรมาส  
        6 เดือน และ 12 เดือน รายงานขอมูลเปนเอกสาร/e-report และการตรวจราชการ 
5.2.3 จัดทารายงานและสรปุผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เปนจุดเนนที่ตองเรงรัด 
 ใหปรากฏผล โดยเร็วในทุกเดือน (กอนวันพุธสัปดาหสุดทายของเดือน) 
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5.2.4 จัดทํารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามจุดเนนเชิงนโยบายทุกนโยบายเปนรายไตร 
        มาสรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
5.2.5 การรายงานและสรปุผลการปฏิบัติตามขอ 5.2.1 –5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง  
       ซึ่งจะมีการสัง่การ ใหทราบเพื่อใหการดําเนินการเกิดความเหมาะสมตอไป 

 
4. ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดกาฬสินธุ  (พ.ศ. 2561-2564) 

วิสัยทัศน 
กาฬสินธุเมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปญญาวิถีถ่ินไทย นาอาศัย ทองเที่ยว และลงทุน 

พันธกิจ 
1) ผลักดันใหจังหวัดกาฬสินธุเปนแหลงผลิต แปรรูป อาหารปลอดภยัแบบครบวงจร โดยเนนการ

พัฒนาการผลิตขาว GAP ขาวอินทรีย ขาว GI และการผลิตอาหารตามมาตรฐาน KS 
2) เพิ่มศักยภาพการผลติพืชเศรษฐกิจ (ขาว มันสําปะหลัง และออย) โดยเนนกระบวนการผลิต 

การแปรรปูและการสงออก เพื่อเพิ่มมูลคา 
3) สงเสริมและพฒันาศักยภาพผลิตภัณฑจากภูมปิญญาทองถ่ิน โดยเนนการใชนวัตกรรมเชิง

สรางสรรคใหไดมาตรฐานและแขงขันได 
4) พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ทั้งทางดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

กระบวนการจัดการดานการศึกษา และการพฒันาคุณภาพระบบสาธารณสุข เพื่อกาวไปสูการเปนเมืองนา
อาศัย นาทองเที่ยวและนาลงทุน ตามวาระจังหวัด ในการพฒันาสูเมืองแหง “สุข สวย รวย ดี” 

5) สงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 

6) สรางสังคมแหงความมั่นคงและปลอดภัยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

เปาประสงค 
1) ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด GDP เพิ่มข้ึนรอยละ 2 ตอป 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) อยางนอยรอยละ 90 

ของจํานวนตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
1) สงเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจแบบครบวงจร 

2) ยกระดับผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินดวยนวัตกรรม ใหไดมาตรฐานและแขงขันได 
3) พัฒนาศักยภาพของจงัหวัด ใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน 
4) พัฒนาการบรหิารจัดการภาครฐัตามหลักธรรมาภิบาล 
5) สรางสังคมแหงความมั่นคงและปลอดภัย 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/เปาประสงค/ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย/กลยุทธการพัฒนา            
ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเท่ียวและ    
นาลงทุน 

1) เปาประสงค 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

2) ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
(1)  จํานวนถนนทีเ่ช่ือมโยง การคา การขนสง ไดรับการกอสราง ปรบัปรงุ และพฒันา (5 สาย ตอป) 
(2) รอยละเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของประชาชนชาวกาฬสินธุทุกชวงวัยที่ไดรับบริการ  

และการดูแล (รอยละ 80 ตอป) 
(3) รอยละของผูดอยโอกาสไดรบัการจัดสวัสดิการอยางทั่วถึง (รอยละ 80 ตอป) 
(4) รอยละของหมูบานชุมชนทีผ่านเกณฑชุมชนเขมแข็ง (รอยละ 80) 
(5) รอยละทีเ่พิ่มข้ึนของพื้นที่ที่มสีภาพเปนปา (รอยละ 1 ตอป) 
(6) รอยละของหมูบาน/ชุมชน ที่มีการจัดตัง้ “จุดรวบรวมขยะอันตราย” (รอยละ 100 ตอป) 

(7) รอยละทีเ่พิ่มข้ึนของคาเฉลี่ย O-NET มัธยมศึกษาปที ่3 (รอยละ 1 ตอป) 
(8) รอยละทีเ่พิ่มข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว (รอยละ 2 ตอป) 

3) กลยุทธ 
(1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการนํ้า เพ่ือสนับสนุน 

การขับเคลื่อนวาระจังหวัดใหเปนเมืองนาอาศัย นาทองเที่ยว และนาลงทุน 
(2) เสริมสรางและพฒันาศักยภาพทุนมนุษยทุกชวงวัย การดูแลผูดอยโอกาส ตามกรอบ

กิจกรรม 3 ดี (คนดี รายไดดี สุขภาพดี) 
(3) สนับสนุนการเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการคุณภาพสิง่แวดลอมเชิงพ้ืนท่ี การเพ่ิมพ้ืนท่ี        

สีเขียวและการบรูณาการการจัดการขยะอยางถูกสุขอนามัย 
(4) พัฒนาสงัคมแหงการเรียนรูและยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
(5) สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรม การทองเท่ียวยคุกอนประวัติศาสตร และ

การทองเที่ยวเชิงเกษตร 

 
5. นโยบายสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

วิสัยทัศน 
สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสงัคมอนาคตที่ย่ังยืน 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนให

มี ความรูทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที ่21 
3. สงเสรมิการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมอือาชีพ 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรับบริการทางการศึกษา

อยาง ทั่วถึงและเทาเทียม 
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5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมติรกับสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญา
ของ เศรษฐกจิพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบรูณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมสีวนรวมใน การ
จัดการศึกษา 
เปาหมาย 

1. ผูเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ 
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที ่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถใน การพึ่งพา
ตนเอง และปรบัตัวตอ เปนพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2. ผูเรียนทีม่ีความตองการจําเปนพเิศษ กลุมชาติพันธุ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูใน
พื้นที ่ หางไกลทรุกันดารไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากล ตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. ครูเปนผูเรียนรูมจีิตวิญญาณความเปนครูมีความแมนยําทางวิชาการ และมทีักษะการ
จัดการเรียนรูทีห่ลากหลายตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล เปนผูสรางสรรคนวัตกรรม และทักษะใน
การใชเทคโนโลยี 

4. ผูบริหารสถานศึกษา มีความเปนเลศิสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนํา
ทางวิชาการ มีสํานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 

5. สถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื้นที ่ จัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อการ
เรียนรูใน ทุกมิติเปนโรงเรียนนวัตกรรม 

6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบรูณาการ เปนสํานักงานแหงนวัตกรรม 
ยุคใหม ใชขอมูลสารสนเทศและการวิจัยและพฒันาในการขับเคลือ่นคุณภาพ กํากับ ติดตาม ประเมิน
และ รายงานผลอยางเปนระบบ 

7. สํานักงานสวนกลาง ปรบัเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน โดยกระจายอํานาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบขอมลูสารสนเทศทีม่ีประสทิธิภาพ 
กํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ 

นโยบาย 
1. จัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
3. พัฒนาผูบรหิาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อมลา  
    ทางการศึกษา 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

 

กลยุทธเชิงนโยบาย 
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกจิจงัหวัดชายแดนภาคใตและเขตพ้ืนท่ีพิเศษเฉพาะ ไดรับการ
บริการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกบัสงัคมพหุวัฒนธรรม 
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2. เสรมิสรางคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที ่
หางไกลสูงในถ่ินทุรกันดาร อาท ิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง เพื่อสราง ความมั่งคงของ
ประเทศในระยะยาว 
ประเด็นกลยุทธ 

1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนในเขตพื้นทีเ่ฉพาะ กลุมชาติพันธุ กลุมที่ดอยโอกาส และกลุมที่อยู

ในพื้นที่หางไกลทรุกันดาร เชน พื้นที่สงู ชายแดน ชายฝงทะเล และเกาะแกง ไดรับการบรกิารดานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตองการ 
นโยบายท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
เปาประสงค 

1. ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen) 

2. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสงัคมและ
ผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ีมีวินัย รักษาศีลธรรม 

3. ผูเรียนทุกคนไดรบัการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที ่21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มทีักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 มีนิสัยรัก
การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด 

4. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีพฒันาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งในดานที่ม ี
พัฒนาการปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรูหรอืความสามารถ พิเศษ ตามที่
ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการใหบริการชวยเหลือเฉพาะ ครอบครัว ซึ่งจัดทําข้ึนบน
พื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน 

5. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอ (Transitional 
Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที ่ สูงข้ึน หรือการอาชีพหรือการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล 

6. ผูเรียนทุกคนมทีักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถ 
พึ่งตนเองไดในสังคมอนาคตที่ซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรปูแบบใหม สามารถปองกันตนเอง
จากปญหายาเสพติดได 
ประเด็นกลยุทธ 

1. ปรับปรงุ และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนาสมรรถนะผูเรียน เปน
รายบุคคล มีทักษะทีจ่ําเปนในศตวรรษที ่21 นําไปสูการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทํา (Career Education) 

2. พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมือง
ดีของชาติและพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่ 21 มีความเปนเลิศ ดานวิชาการ 
นําไปสูการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูใน สังคมไดอยางมี
ความสุข 
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5.การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน (SDGs) เพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิง่แวดลอม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ 
7. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา นํา Digital Technology มาใชในการจัดการเรียนรู ใหแกผูเรียน

เปนรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตองการ และความถนัด สรางสังคม ฐานความรู (Knowledge-Based 
Society) เพื่อการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงค 

ผูบริหาร คร ู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เปนบุคคลที่มีคุณภาพ มีประสทิธิภาพ เปนมือ
อาชีพ และมีทักษะวิชาชีพข้ันสูง 
ประเด็นกลยุทธ 

1. สรางเครือขายความรวมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูในการผลิตและพัฒนาคร ู ใหตรงกบั
สาขาวิชา และสอดคลองกับการพฒันาในศตวรรษที ่21 

2. พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ   
มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. นํา Digital Technology มาใชในการพัฒนาผูบรหิาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกประเภท
ทั้งระบบ 
นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา 
เปาประสงค 

สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคน เขาถึงการบริการการเรียนรูทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 
และลดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา 
กลยุทธ 

1. รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงาน ที่เกี่ยวของในการจัด การศึกษาให
สอดคลองกบับริบทของพื้นที ่

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ใหมีมาตรฐานตามบริบทของ พื้นที่ เพื่อให
พัฒนาผูเรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน 

3. สรางความเขมแข็งในการบรหิารจัดการศึกษาสําหรับผูเรยีนที่มีความตองการจําเปนพเิศษ 
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
5. สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา หนวยงานทุกระดับนํา Digital Technology มาใชเปนเครื่องมือ

ในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
เปาประสงค 

สถานศึกษา และหนวยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพฒันาผูเรียน ใหมี
คุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกบับริบทของพื้นที ่
กลยุทธ 

1. เพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ ศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
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2. สรางเครือขายความรวมมือและสงเสรมิ ใหทุกภาคสวนของสังคม เขามามสีวนรวมบริหารจัด
การศึกษา 

3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมอีิสระ นําไปสูการกระจายอํานาจ 4 ดาน              
ใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจดัการศึกษาตามบรบิทของพื้นที ่

4.    ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
5.   สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา หนวยงาน ทุกระดับนํา Digital Technology มาใชใน การเพิม่

ประสิทธิภาพการบรหิารอยางเปนระบบ นําไปสูการนําเทคโนโลยี Big Data เพื่อ เช่ือมโยงขอมลู ดานตาง ๆ 
ต้ังแตขอมูลผูเรียน ขอมูลคร ู ขอมูลสถานศึกษา ขอมูล งบประมาณ และขอมูลอื่น ๆ ที่จําเปนมาวิเคราะห
เพื่อใหสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรูเพื่อพฒันาผูเรียน เปนรายบุคคลตามสมรรถนะและความถนัด และ
สามารถ วิเคราะห เปนขอมูลในการวางแผน การพัฒนาทรัพยากร มนุษยของประเทศตอไป 
 
6. นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา เขต 24 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ไดนํานโยบายของรัฐบาล กระทรวง ศึกษาธิการ 
จังหวัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวของมาวิเคราะหความเช่ือมโยง 
เพื่อกําหนดแนวทางในการบรหิารจัดการ และพฒันาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
วิสัยทัศน 

สรางคุณภาพทุนมนุษย สูสงัคมอนาคตที่ย่ังยืน 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมัน่คงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. พัฒนาศักยภาพผูเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันโดยพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหม ี
ความรูทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที ่21 

3.  สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 
4. สรางโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ํา ใหผูเรียนทุกคนไดรบับริการทางการศึกษาอยาง 

ทั่วถึงและเทาเทียม 
5. สงเสริมการจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม ยึดหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพียง และเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
6. พัฒนาระบบบรหิารจัดการแบบบูรณาการ และสงเสริมใหทุกภาคสวนมสีวนรวมในการจัด

การศึกษา 
เปาหมาย 

1. ผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู คิดริเริ่มและสรางสรรคนวัตกรรม มีความรู มีทักษะและ 
คุณลักษณะของผูเรียนในศตวรรษที ่21 เปนพลเมอืงและพลโลกที่ดี 

2.  ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ กลุมผูดอยโอกาส ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียม 
และมีคุณภาพ พรอมกาวสูสากลตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเปนผูเรียนรูมีจิตวิญญาณความเปนครมูีความแมนยําทางวิชาการ มีทักษะการจัดการเรียนรูที่
หลากหลาย ตอบสนองผูเรียนเปนรายบุคคล และทักษะในการใชเทคโนโลยี 

4. ผูบรหิารสถานศึกษา มีความเปนเลิศสวนบุคคล คิดเชิงกลยุทธและนวัตกรรม มีภาวะผูนําทาง
วิชาการ มีสํานึกความรบัผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบรวมมือ 
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5. สถานศึกษา มีความเปนอสิระในการบรหิารงานและจัดการเรียนรู รวมมือกับชุมชน ภาคเอกชน 
และผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับพื้นทีจ่ัดสภาพแวดลอมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรูในทุกมิติเปน
โรงเรียนนวัตกรรม 

6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีการบรหิารงานเชิงบูรณาการ โดยกระจาย
อํานาจการบรหิารงาน และการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา เปนสํานักงานแหงนวัตกรรมยุคใหม มีและใชระบบ
ขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กํากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอยางเปนระบบ ใชวิจัยและ
นวัตกรรมในการพฒันาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
คานิยมองคกร 

มุงผลสัมฤทธ์ิ คิดคูคุณธรรม นําทีมพฒันา กาวหนาทันสมัย ใสใจบริการ 

นโยบาย 
1. จัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง 
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
3. พัฒนาผูบรหิาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อมล้ํา  
   ทางการศึกษา 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ 

 

กลยุทธเชิงนโยบาย 
นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
เปาประสงค 

1. สงเสรมิ สนับสนุนชวยเหลือผูเรียนในเขตพื้นที่ชายขอบจังหวัด ใหไดรับการบริการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกบัสงัคมพหุวัฒนธรรม และบรบิทความจำเปน และเดือดรอน 

2. เสริมสรางคุณภาพนักเรียนกลุมดอยโอกาส และกลุมเสี่ยง เพื่อสรางความมั่งคงของประเทศใน
ระยะยาว 
(1 กลยุทธ 2 แนวทาง และ 1 ตัวช้ีวัด) 
 

กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
สงเสริม และสรางเครือขายให
ความชวยเหลือผูเรยีน นักเรียน
ดอยโอกาส กลุมเสี่ยงในเขตพื้นที่
หางไกล ทุรกันดารไดรับบรกิาร
ทางการศึกษา และมีคุณภาพ และ
นักเรียนกลุมเสี่ยงไดรบัการดูแล
ชวยเหลือ  

1. สงเสริม สรางเครือขายใหการดูแล 
ชวยเหลือสนับสนุนในดานตาง ๆ 
ตามความเหมาะสม  
2. อบรมพัฒนานักเรียนแกนนํา เพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา โรงเรียนท่ีตัง้ในเขตพ้ืนท่ี
หางไกล ทุรกันดาร ชายขอบจังหวัด  
3. ควบคุมปจจัยเสีย่งในพ้ืนท่ีรอบ
สถานศึกษา  

1. นักเรียนกลุมเสี่ยง กลุมเสพ ไดรับ
การดูแลชวยเหลือ และ ไดรับ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ  
2. พ้ืนท่ีปจจัยเสีย่งรอบสถานศึกษา
ลดลง  
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นโยบายท่ี 2 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
เปาประสงค  

1. ผูเรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง และเปนพลเมืองดีของชาติ
และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)  

2. ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสงัคมและ
ผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอาร ีมีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผูเรียนทุกคนไดรบัการพัฒนาและสรางเสริมศักยภาพในแตละชวงวัยอยางมีคุณภาพมีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที ่21 มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มทีักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที ่3 มีนิสัยรัก
การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และม ีทักษะอาชีพตามความตองการและความถนัด  

4. ผูเรียนทีม่ีความตองการจําเปนพเิศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแตละบุคคล ทั้งในดานที่มี
พัฒนาการปกติและดานที่มีความบกพรองหรือความแตกตางทางการเรียนรูหรอืความสามารถ พิเศษ ตามที่
ระบุไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลซึ่งจัดทาข้ึนบนพื้นฐานความตองการจําเปนเฉพาะของผูเรียน  

5. ผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ มีความพรอมสามารถเขาสูบริการชวงเช่ือมตอ (Transitional 
Services) หรือการสงตอ (Referral) เขาสูการศึกษาในระดับเดียวกันและที่สงูข้ึน หรือการอาชีพหรือการ
ดําเนินชีวิตในสังคมไดตามศักยภาพของแตละบุคคล  

6. ผูเรียนทุกคนมทีักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเขมแข็ง อดทน และสามารถ 
พึ่งตนเองไดในสังคมอนาคตที่ซับซอนและการปองกันตนเองจากภัยคุกคามรปูแบบใหม สามารถปองกันตนเอง
จากปญหายาเสพติดได  

ประกอบดวย 7 กลยุทธ 45 แนวทาง 31 ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสตูรทุก
ระดับการศึกษา ใหเอ้ือตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียน เปนรายบคุคล มี
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 นา
ไปสู การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงาน
ทา (Career Education)  

 

1. พัฒนาหลักสตูรระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานใหสอดคลองกับทักษะ 
การเรียนรู ในศตวรรษท่ี 21 โดยเนน 
การพัฒนาสมรรถนะผูเรียนเปน
รายบุคคล เพ่ือสงเสริม ใหผูเรียนมี
หลักคิดท่ีถูกตองรักในสถาบันหลัก
ของชาต ิและยดึม่ันการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
เปนพลเมืองด ีของชาตแิละพลเมือง
โลกทีดีมีความเปนเลิศทางดาน
วิชาการ มีทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพตามความตองการไดและ มี
ทักษะชีวิตในการปองกันตนเอง จาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม  
 
  

1. รอยละของสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให
สอดคลองกับทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยเนนการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียน เปนรายบคุคล เพ่ือ
สงเสริมใหผูเรียนมีหลักคดิท่ีถูกตอง 
รักในสถาบันหลักของชาต ิและยึดม่ัน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย ทรงเปน
ประมุข เปนพลเมืองดีของชาติและ
พลเมืองโลกท่ีดีมีความเปนเลิศ 
ทางดานวิชาการ มีทักษะชีวิตและ
ทักษะอาชีพตามความตองการ และมี
ทักษะ ในการปองกันตนเองจากภัย
คุกคามรูปแบบใหม  
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 2. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา

พัฒนาหลักสตูรสถานศึกษาและ
ปรับเปลีย่นการ จัดการเรียนรูให
ตอบสนองตอความตองการของ
ผูเรียนและบริบทของพ้ืนท่ี  
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา 
จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ซ่ึงจัดทาขึ้นบนพ้ืนฐานความ
ตองการ จาเปนเฉพาะของผูเรียนท่ีมี
ความตองการจาเปนพิเศษ หรือ
ความสามารถพิเศษ 

2. รอยละของสถานศึกษาท่ีพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน  
3. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรม ท่ี
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาต ิยดึม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข  
4. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรม ท่ี
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดตีอ
บานเมือง เปนพลเมืองดขีองชาต ิมี
คุณธรรม จริยธรรม 

2. พัฒนาผูเรียนทกุคน ใหมีความ
รักในสถาบัน หลกัของชาติ และยึด
มั่น การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ
และพลเมอืงโลก ที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

4. สงเสริม และสนับสนุนให สถาน 
ศึกษาปรับปรุงหลักสตูร จัด
บรรยากาศสิ่งแวดลอม และการ
เรียนรูใหผูเรียนแสดงออก ถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาต ิยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มี
ทัศนคติท่ีดตีอบานเมือง มีหลักคิดท่ี
ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาต ิและ
พลเมืองโลกท่ีด ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
5. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
นอมนาพระบรมราโชบายดาน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการ จัดกิจกรรม
การเรียนรู ใหผูเรียน มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคตามที่กําหนด  

5. รอยละของสถานศึกษาท่ีปรับปรุง
หลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม 
และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาต ิยดึม่ันการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีดีตอ
บานเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม  
6. รอยละของสถานศึกษาท่ีนอมนา
พระบรมราโชบายดานการศึกษาของ
ในหลวง รัชกาลท่ี 10 และ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ อันพึง
ประสงคตามท่ีกําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

3. พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ใหมี
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 มี
ความเปนเลิศ ดานวิชาการ นําไปสู
การสรางขดีความสามารถในการ
แขงขัน  

 

6. พัฒนาผูเรียนสูความเปนเลศิทาง
วิชาการ โดยเนนการพัฒนา  
1) การรูเรื่องการอาน  
2) การรูเรื่องคณิตศาสตร  
3) การรูเรื่องวิทยาศาสตร  

7. พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะดาน
ดิจิทัล (Digital Competence) และ
สมรรถนะ ดานการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3  

8. มีความรู และทักษะในการปองกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม  

ดานผูเรียน  
7. รอยละของผูเรียนท่ีอานออกเขียน
ได คิดเลขเปน มีนิสัยรักการอาน  
8. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะการ
คิด วิเคราะห  
9. รอยละของผูเรียนท่ีผานการ
ประเมินสมรรถนะท่ีจาเปนดาน  
1) การรูเร่ือง การอาน  
2) การรูเร่ือง คณิตศาสตร  
3) การรูเร่ือง วิทยาศาสตร  
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 9. สงเสริมผูเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษ ดานศิลปะดนตรีและกีฬาโดย
จัดเปน หองเรียนเฉพาะดาน  
10. พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตาม 
ความถนัด และเปนนวัตกร ผูสราง
นวัตกรรม  

10. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะ
สื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษา ท่ี 3 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
11. รอยละของผูเรียนท่ีมีทักษะดาน 
Digital Literacy ในการเรียนรูได
อยาง มีประสิทธิภาพ  
12. รอยละของผูเรียนท่ีมีความรู 
และทักษะในการปองกันตนเองจาก
ภัย คุกคามรูปแบบใหม  
13. รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนน ผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มากกวารอยละ 
50 ในแตละวิชาเพ่ิมขึ้นจาก ป
การศึกษาท่ีผานมา  
14. รอยละ 60 ของผูเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถนะ การ
เรียนรู เร่ืองการอานตัง้แตระดับขั้น
พ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตาม
แนวทางการ ประเมิน PISA  
15. รอยละ 80 ของผูเรียนท้ังหมด
ไดรับการประเมินทักษะการคดิ
แกปญหา ตามแนวทางการประเมิน 
PISA  

 11. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
จัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรู
ผาน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 

Learning)  

12. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ท่ี
มีการจัดการเรียนรูใหผูเรียนใน
ลักษณะของ STEM ศึกษา  
13. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
จัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 

ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS: 
Independent Study)  
14. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูอยางเปนระบบมุงเนนการใช
ฐานความรู และระบบความคดิใน
ลักษณะสหวิทยาการ  

ดานสถานศึกษา 
16. รอยละของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผาน
กิจกรรม การปฏิบตัิจริง (Active 
Learning)  
17. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนในลักษณะ
ของ STEM ศึกษา  
18. รอยละของสถานศึกษาท่ีการ
จัดการเรียนรูตามกระบวนการ 5 
ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น (IS)  
19. รอยละของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรูและบรรยากาศส่ิงแวดลอม ที่
สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูและ
ฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 
3 ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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 15. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
ประเมินสมรรถนะตามแนวทางการ
ประเมิน PISA ดวยระบบการสอบ 
แบบ Online ใหกับผูเรียนทุกคน  
16. สงเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในทางการประเมินทักษะการคดิ
แกปญหาตาม แนวทางการประเมิน 
PISA ใหแกครูผูสอน  
17. ใหบริการเคร่ืองมือการวัดและ
ประเมินอิงสมรรถนะตามแนว
ทางการ ประเมินผลผูเรียนรวมกับ
นานาชาต ิ(PISA) ดวยระบบ Online 
Testing  
18. สงเสริมใหสถานศึกษาจัด
หลักสูตร และแผนการเรียนนาไป สู
ความเปนเลิศในแตละดาน  

 

4. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ 

อาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่
ดีสามารถดารงชีวิตอยูใน สังคมได
อยางมีความสุข  

19. สรางกลไกของระบบแนะ
แนวทางการศึกษาเพ่ือสงเสริม
กระบวนการเรียนรู อิงสมรรถนะและ
เตรียมความพรอมสูการประกอบ
สัมมาอาชีพ  
20. พัฒนารายวิชาท่ีสงเสริม
การศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  

21. สงเสริมใหสถานศึกษาจัด
หลักสูตร ทักษะอาชีพควบคูกับ วิชา
สามัญ เชน ทวิศึกษาหลักสตูรระยะ
สั้น  
22. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
จัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความ
สนใจ ในทักษะอาชีพท่ีถนัด เพ่ือ
เตรียมความพรอมกอนเขาสู
ตลาดแรงงาน และการพัฒนา
ประเทศ  
23. สงเสริมการเรียนรูและพัฒนา 
ดานอารมณ และสังคมในทุกชวงวัย  

24. สถานศึกษามีระบบการปองกัน
และแกไขปญหาในสถานศึกษา  

20. รอยละของผูเรียน มีID plan 
และ Portfolio เพ่ือการศึกษาตอ
และการประกอบอาชีพ  
21. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรู และบรรยากาศสิ่งแวดลอมท่ี
เอ้ือตอการพัฒนาทักษะอาชีพตาม
ความถนัด  
22. รอยละของผูเรียนท่ีมีสขุภาวะท่ีดี
ทุกชวงวัย  
23. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบ
ปองกันและแกไขปญหาใน
สถานศึกษา  
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5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุ
เปาหมายโลกเพือ่การพัฒนาอยาง
ย่ังยืน (SDGs) เพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิตทีเ่ปนมิตรกบั
สิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง  

25. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
จัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
26. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา 
การจัดการศึกษาเปาหมายโลก เพ่ือ
การพัฒนาอยางยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable 
Development)  
27. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
และหนวยงานทุกสังกัดจัด
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจให
สอดคลองกับหลัก Zero waste และ
มาตรฐานสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (EESD)  
28. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา
จัดกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
และการ ประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยางตอเน่ือง  

24. รอยละของผูเรียนท่ีมีพฤติกรรม
แสดงออกถึงการดาเนินชีวิตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และการ
ประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
25. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการ
จัดสภาพแวดลอมท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐาน สิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยืน 
(Environmental Education 
Sustainable Development: EESD)  

26. ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษา
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายโลก เพ่ือ การ
พัฒนา อยางยัง่ยืน  

6. พัฒนาคุณภาพผูเรียน ที่มีความ
ตองการจาเปนพิเศษ  

29. สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาหรับ
ผูเรียนท่ีมีความตองการ จาเปนพิเศษ 
ดวยระบบและรูปแบบท่ีหลากหลาย  
30. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง  
31. สงเสริม สนับสนุนการจัด
กิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 
การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ 
การคิดวิเคราะห และการคดิอยางมี
วิจารณญาณ  
32. สงเสริม สนับสนุน การจัดการ
เรียน การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพ ทักษะการดารงชีวิต ปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ
และการดารงชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

27. รอยละของผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจาเปนพิเศษ มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
แตละระดับ  
28. รอยละของผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจาเปนพิเศษ ไดรับการ
พัฒนาดานทักษะ อาชีพ ทักษะ การ
ดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และ
มีจิตสาธารณะ  
29. รอยละของผูเรียนท่ีมีความ
ตองการจําเปนพิเศษ ไดรับการ
สงเสริมใหมีความสามารถพิเศษดาน
ตาง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ
เทคโนโลยีเปนตน  
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กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 33. สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนตามโครงการอันเน่ืองมาจาก 
พระราชดําริฯ 
34. สงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนมี
ทัศนคติท่ีถูกตองตอการปกครองตาม
ระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข  
35. สงเสริม สนับสนุน การใชสื่อ
เทคโนโลย ีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยาง ถูกตอง เหมาะสม และ
สรางสรรค  
36. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมี
ความตองการจําเปนพิเศษ ท่ีมี
ความสามารถ พิเศษในดานวิชาการ 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และอ่ืนๆ เพ่ือ
ยกระดับสูความเปนเลิศพรอมกาวสู
สากล  
37. สงเสริม สนับสนุนการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัด 
การเรียน การสอน  
38. จัดใหมีระบบการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการ  
39. สงเสริม สนับสนุนใหมีแนวทาง
ปฏิบตั ิและมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัของ สถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ  
40. สงเสริม สนับสนุนใหเครือขาย
สงเสริมประสิทธิภาพและกลุม
สถานศึกษา ขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
41. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษา
รวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และ
องคกร ปกครองในพ้ืนท่ี พัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนและ
ระบบแนะแนว ใหมีประสิทธิภาพ  
42. สงเสริม สนับสนุนการจัด 
สภาพแวดลอมและแหลงเรียนรู ให
เอ้ือตอการจัดการศึกษา  

 



33 

กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
7. สงเสรมิ สนับสนุนให
สถานศึกษานํา Digital 
Technology มาใชในการจัดการ
เรียนรู ใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล
ตามสมรรถนะ ความตองการ และ
ความถนัด สรางสงัคม ฐานความรู 
(Knowledge-Based Society) 
เพื่อการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอด
ชีวิต  

43. พัฒนาระบบคลังขอมูล องค
ความรู เพ่ือใหบริการ Digital 
Textbook ตาม เน้ือหาหลักสูตรท่ี
กําหนด สื่อ วิดีโอ และองคความรู
ประเภทตาง ๆ และใหบริการแก
ผูเรียนใหการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต  
44. พัฒนา Digital Platform เพ่ือ
ตอบสนองตอการพัฒนาการเรียนรู
ของผูเรียน เปนรายบคุคล  
45. สถานศึกษาสนับสนุน สงเสริมให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองผาน Digital 
Platform  

30. รอยละของผูเรียนท่ีเรียนรูผาน 
Digital Platform  
31. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการ
เรียนรูเพ่ือใหพัฒนาตนเองผาน 
Digital Platform  

 
นโยบายท่ี 3 พัฒนาผูบริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
เปาประสงค  ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทกุประเภท เปนบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสทิธิภาพ 
เปนมืออาชีพ และมีทกัษะวิชาชีพข้ันสูง  

ประกอบดวย 3 กลยุทธ 23 แนวทาง 8 ตัวช้ีวัด 
 

กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.สรางเครือขายความ รวมมือกบั
สถาบัน ทางการศึกษาทีผ่ลิตคร ูใน
การผลิตและพัฒนาคร ูใหตรงกับ
สาขาวิชา และสอดคลองกับการ
พัฒนา ในศตวรรษที ่21  

1 .ประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษา ในสังกัดในการวิเคราะห
ขอมูล ความขาดแคลน ตองการครู 
และกลุมงาน ใน สพฐ. เพ่ือประสาน
และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู  
2. ประสานความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาในการกาหนด
สมรรถนะครู ใหสอดคลองกับการ
พัฒนาในศตวรรษท่ี 21  
3. ประสานความรวมมือ ในการ
วางแผนในการผลิตครูท้ังระบบ  
4. สถาบันการศึกษาผลติครูตาม
ความตองการและความขาดแคลนครู 
20 ป  

5. ประสานความรวมมือ ติดตาม 
ประเมินผล การผลิตครู  

1. สถานศึกษามีแผนความตองการ
ครูระยะ 20 ป  
2. สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครู 
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาในศตวรรษ
ท่ี 21 และสอดคลองกับบริบทของ
พ้ืนท่ี  
3. สถานศึกษาทุกแหงมีจานวนครู 
อยางเหมาะสม และพอเพียงตอ การ
พัฒนา คุณภาพของผูเรียน  
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กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
2 พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท ใหมี
สมรรถนะตามมาตรฐาน วิชาชีพ มี
ศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  

6. ศึกษาวิเคราะห ความตองการ
จําเปนในการพัฒนาตนเองของ
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือวางแผนการพัฒนาอยาง
เปน ระบบและครบวงจร  
7. กาหนดกรอบและวิเคราะห
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู 
และบุคลากร ทางการศึกษา ให
เชื่อมโยงกับความกาวหนาในวิชาชีพ 
(Career Path)  
8. ประสานกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันคุรุพัฒนา หรือหนวยงานอ่ืน 
ๆ จัดทําหลักสตูรท่ีมีคุณภาพให
สอดคลองกับกรอบหลักสตูรท่ี
กําหนด  
9. สนับสนุนใหผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา วางแผนและ
เขารับการ พัฒนาตามหลักสูตรท่ี
กําหนดท่ีเชื่อมโยงความกาวหนาใน
วิชาชีพ (Career Path)  
10. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC)  
11. สงเสริมและพัฒนาครูให
ออกแบบการเรียนรูการจัดการเรียนรู 
ใหสอดคลองกับการวัดประเมินผลท่ี
เนนทักษะการคิด ขั้นสูง ผาน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง  
12. สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท ใหมีความรูทักษะดาน 
Digital Literacy, Digital 
Pedagogy ทักษะสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3  
13. สงเสริมพัฒนาและยกระดับ
ความรูภาษาอังกฤษของครูท่ีสอน
ภาษาอังกฤษ โดย ใชระดับการ
พัฒนาทางดานภาษา (CEFR) ตาม
เกณฑท่ีกําหนด  
  

4. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพ ใน
การ ปฏิบัตงิานครบตามความจาเปน 
ในการจัดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ  
5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การจัดการเรียนรูและ
การวัดประเมินผลอยางมีคุณภาพใน
รูปแบบท่ี หลากหลาย ตามศักยภาพ
ของผูเรียนแตละบุคคล  
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 14. สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรู
และทักษะในการจัดการเรียนรู
สําหรับผูเรียน ท่ีมีความแตกตาง 
(Differentiated Instruction)  
15. สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรู
และทักษะในการสรางเคร่ืองมือการ
วัดและ ประเมินผลการเรียนรูดาน
ทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order 
Thinking)  
16. สงเสริมและพัฒนาครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็ก ใหมีความรู ความสามารถ
จัดการเรียนรูเปนรายบคุคล และการ
สอนแบบคละชั้น  
17. สงเสริมและพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนท่ีมีความ
ตองการ จําเปนพิเศษ ตามศักยภาพ
ของผูเรียนแตละบุคคล และตาม
สภาพและ ประเภทของความพิการ  
18. สงเสริมสนับสนุนใหครูพัฒนา
ตนเองผานระบบ Online และแบบ 
Face-to-Face Training  
19. ปรับเปลีย่นกระบวนการวิธีการ
ประเมินครู โดยเนนการประเมิน
สมรรถนะ ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนเปน
หลัก และประเมิน จรรยาบรรณของ
ครู ทุก ๆ 5 ป (ประเมิน 360 องศา) 

 

3. นํา Digital Technology มาใช
ในการพัฒนาผูบริหาร คร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทุก
ประเภททั้งระบบ  

20. พัฒนา Digital Platform เพ่ือใช
ในการพัฒนาผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทท้ัง
ระบบ  
21. พัฒนา Digital Platform ระบบ
บริหารจัดการผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท 
ท้ังระบบ  
22. พัฒนา Digital Content ในองค
ความรูการจัดการศึกษาในสาขาท่ี
ขาดแคลน เชน การพัฒนาทักษะการ
คิดขั้นสงู การจัดการศึกษาสาหรับ
ผูเรียนท่ีมีความ ตองการจําเปนพิเศษ 

6. สถานศึกษา และหนวยงานใน
สังกัดทุกแหงมีระบบฐานขอมูล
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและ
พัฒนาครูท้ังระบบ  
7. รอยละของบุคลากรในสังกัดท่ี
พัฒนาตนเองผานระบบ Digital 
Technology  
8. รอยละของ Digital Content 
เก่ียวกับองคความรูในสาขาท่ีขาด
แคลน  
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และผูเรียนท่ีมีความแตกตาง เปนตน  
23. สงเสริม สนับสนุนใหผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองผานระบบ 
Digital Technology  

 
นโยบายท่ี 4 สรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา  
เปาประสงค  

สรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคน เขาถึงการบรกิารการเรียนรูทีม่ีคุณภาพ มีมาตรฐาน เสมอกัน 
และลดความเหลื่อมลาดานการศึกษา  

ประกอบดวย 5 กลยุทธ 12 แนวทาง 10 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. รวมมือกับองคกรปกครองระดับ
ทองถ่ิน ภาคเอกชน หนวยงาน ที่
เกี่ยวของในการจัด การศึกษาให
สอดคลองกบับริบทของพื้นที ่ 

1. สถานศึกษารวมกับองคกร
ปกครองระดับพ้ืนท่ี ภาคเอกชน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ วางแผนการจัด
การศึกษาใหสอดคลองเหมาะสมกับ
บริบทของ พ้ืนท่ี  
2. สถานศึกษารวมมือกับองคกร
ปกครอง ชุมชน เอกชน และ
หนวยงานท่ี เก่ียวของระดับพ้ืนท่ี 
จัดทําแผนการรับนักเรียนทุกระดับ  

1. รอยละของนักเรียนออกกลางคัน  
2. รอยละของสถานศกึษาท่ีมีระบบ
การดูแลชวยเหลือและคุมครอง
นักเรียนและการแนะแนวท่ีมี
ประสิทธิภาพ  

2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุก
ระดับ และทุกประเภท ใหมี
มาตรฐานตามบรบิทของ พื้นที่ 
เพื่อใหพฒันาผูเรียนมีคุณภาพ มี
มาตรฐานเสมอกัน  

3. จัดทํามาตรฐานสถานศึกษาโดย
พิจารณาจากปจจัย หรือ
องคประกอบขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสราง
โอกาสใหผูเรียนเขาถึงบริการการ
เรียนรูท่ีจะพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี
มาตรฐานเสมอกัน ตามบริบทเชิง
พ้ืนท่ี  
4. สงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง 
พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐาน
ตามท่ีกําหนด  

3. สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มี
กรอบมาตรฐานสถานศึกษา  
4. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการ
ประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ี
กําหนด  

3. สรางความเขมแข็งในการ
บรหิารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน
ที่มีความตองการจําเปนพเิศษ  

5. จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของ 
การจัดการศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยง
กับหนวยงานท่ี เก่ียวของทุกระดับ 
และนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ  
6. สงเสริม สนับสนุน ใหทุก
สถานศึกษา ในสังกัดมีความพรอมท้ัง
ระบบ เพ่ือสามารถจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม  

5. มีขอมูลสารสนเทศของการจัด
การศึกษาพิเศษ ท่ีเชื่อมโยงกับ 
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกระดบั  
6. ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความ 
พรอมท้ังระบบ เพ่ือสามารถการจัด
การศึกษาแบบเรียนรวม  
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กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
4. จัดสรรงบประมาณ 

สนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษา
อยางเหมาะสม เพียงพอ  

7. ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรร
งบประมาณใหกับผูเรียน และสถาน 
ศึกษา ท้ังดานความเหมาะสม 
เพียงพอ  
8. จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน และ
สถานศึกษาโดยตรง  

7. มีรูปแบบหรือแนวทางในการ จัดสรร
งบประมาณใหกับผูเรียน และ
สถานศึกษา โดยตรงอยางเหมาะสม  
8. ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษาไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เรียนรู อยางเหมาะสมและเพียงพอ ตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

5. สงเสรมิ สนับสนุน ให
สถานศึกษา หนวยงาน ทุกระดับ
นํา Digital Technology มาใช
เปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผูเรียน  

9. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา 
มีโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมท่ีมี 
ประสิทธิภาพ และปลอดภยั  
10. สงเสริม สนับสนุน ให
สถานศึกษา มีระบบคอมพิวเตอร 
และอุปกรณท่ีใช เปนเคร่ืองมือใน
พัฒนาทักษะดาน Digital Literacy 
แกผูเรียน  
11. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance Learning 
Information Technology: DLIT)  
12. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดวยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล ผานดาวเทียม  

9. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบ 
โครงขายสื่อสารโทรคมนาคม ท่ี
สามารถเชื่อมตอกับ โครงขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และปลอดภัย  
10. สถานศึกษามี Digital Device 
เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 
ของผูเรียน และเปนเคร่ืองมือในการ
จัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 
นโยบายท่ี 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
เปาประสงค  

สถานศึกษามีความอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรยีนใหมีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคลองกับ
บริบทของพื้นที ่ 

ประกอบดวย 2 กลยุทธ 30 แนวทาง 15 ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการ ศึกษาของสํานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา  

1. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการ ท่ี
มีประสิทธิภาพ โดยยดึหลัก  
ธรรมาภิบาล  
2. สงเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ของสถานศึกษาใหเขมแข็ง  
3. ยกยองเชิดชูเกียรต ิสถานศึกษา 
และองคคณะบุคคลท่ีมีผลงาน เชงิ
ประจักษ  
4. กําหนดใหหนวยงานในสงักัด ใช

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยม ศึกษา เขต 24 มีผลการดาเนิน
งาน ผานเกณฑการประเมินท่ีสา
นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ กําหนด  
2. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการ
ประเมินภายนอกในระดับดขีึ้นไป  
3. สานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยม ศึกษา เขต 24 ผานการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปรงใส
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ระบบการบริหารจัดการท่ีมุงเนน 
คุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ทํางานตามหลักการประเมินคุณธรรม
และ ความโปรงใสในการดาเนินงาน 
ของหนวยงานภาครัฐ (ITA: Integrity 
& Transparency Assessment)  

ในการดาเนินงาน ของหนวยงาน 
ภาครัฐ (ITA : Integrity & 

Transparency Assessment)  

2. สรางเครือขาย ความรวมมือ
และสงเสรมิ ใหทุกภาคสวนของ
สังคม เขามามีสวนรวมบรหิาร จัด
การศึกษา  

5. สงเสริมการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
ในสังกัด โดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน (Area-
based Management) รูปแบบ 
การบริหาร แบบกระจายอํานาจ 
“สหวิทยาเขต”  
6. สงเสริมการมีสวนรวม จัดทําแผน 
บูรณาการจัดการศึกษา ในระดับ
พ้ืนท่ี  
7. สรางความเขมแขง็ในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย 
เชน เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพ 
การจัดการศึกษา เครือขายโรงเรียน 
ขนาดเล็ก ศูนยพัฒนากลุมสาระการ
เรียนรู สหวิทยาเขต  
8. สงเสริมใหทุกภาคสวนของสงัคม 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา แบบ
บูรณาการท่ีตอบสนองความ ตองการ
ของพ้ืนท่ี  
9. สงเสริม สนับสนุน ผูปกครอง 
ชุมชน สังคม และสาธารณชน ใหมี
ความรู ความเขาใจ และ มีสวนรวม
รับผิดชอบ ) ในการบริหารจัด 
การศึกษา  
10. สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคม 
เขามามีสวนรวมสนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา  

4. รอยละของสถานศึกษาหนวยงาน 
มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม  
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กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

3. ยกระดับการบริหารงานของ
สถานศึกษาใหมีอสิระ นําไปสูการ
กระจายอํานาจ 4 ดาน ให
สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการ
จัดการศึกษาตามบรบิทของพื้นที ่ 

11. ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุง 
เปลี่ยน แปลงระบบการบริหารงาน
ของหนวยงาน บทบาทหนาท่ีท้ัง
ระดับ ปฏิบัต ิและรับการกํากับ
ติดตาม  
12. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และ 
พัฒนารูปแบบการกระจายอํานาจ 
การจัดการศึกษา 4 ดาน ใหสถาน 
ศึกษา โดยในปงบประมาณ 2562 ให
ศึกษานารองรูปแบบ การกระจาย
อํานาจ เชน  
1) เขตพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
2) โรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership 
School)  
3) Autonomous School  

13. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ
โครงสรางของสถานศึกษา 
(Enterprise Architecture) ในฐาน
หนวยงาน ระดับปฏิบตั ิและ
หนวยงานระดับ กํากับ ติดตามให
เหมาะกับ บริบท การเปลีย่นแปลง
ของโลกปจจุบัน  
14. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ 
พัฒนา Digital Technology ใชใน
การจัด การศึกษาท้ังระบบ (Digital 
Transformation)  
15. สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษา 
จัดหาเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบตัิหนาท่ี
สนับสนุน การจัดการเรียนรู เพ่ือให 
ครูสายผูสอนปฏิบตัิหนาท่ีเฉพาะดาน 
ท่ีเก่ียวของกับ การจัดการเรียนรู
ใหแกผูเรียนเทาน้ัน   

5. มีรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิด
คุณภาพ  
6. มีขอเสนอเชิงนโยบายในการ
กระจายอํานาจท้ังระบบ  
7. มีรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให
เกิดคุณภาพ  
8. รอยละของสถานศึกษามีคุณภาพ 
และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และ
พัฒนา สูระดับสากล  
9. จํานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
10. รอยละของผูเรียนท่ีอยูใน
โรงเรียน ขนาดเล็กมี 
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กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

 16. ยกระดับสถานศึกษาใหเปน
แหลง เรียนรูตลอดชีวิต เปน
ศูนยกลางใน การพัฒนาทักษะ และ
คุณภาพชีวิต ของชุมชน  
17. สรางความเขมแขง็ และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ 
พ้ืนท่ี เชน โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนนวัตกรรม โรงเรียนรวม 
พัฒนา โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน
คุณธรรม โรงเรียนหองเรียนกีฬา  
18. นําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาใชในการวางแผนการ
ปฏิบตัิการตรวจสอบ ติดตามเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพและเปนไปตาม มาตรฐาน
การศึกษา  
19. กําหนดมาตรฐาน และแนวทาง 
ในการสงเสริม สนับสนุน ยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ใหมี
ระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
20. พิจารณาแตงตัง้ผูบริหารท่ีมี
ศักยภาพ ในโรงเรียนขนาดเล็ก ดํารง
ตําแหนงประธานชมรมผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กใน
สังกัด  
21. ปฏิบตัิตามกฎหมายระเบยีบขอ 
ปฏิบตัิท่ีปรับปรุง เปลีย่นแปลงให
สอดคลองกับการกระจายอํานาจ  
22. สถานศึกษามีอิสระในการ
บริหารงาน และจัดการเรียนรู เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐาน
คุณภาพผูเรียน สอดคลองกับความ
ตองการทองถิ่น นําไปสูการพัฒนา
ทักษะชีวิต ทักษะอาชพี 
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กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนผูเรียนและ
สถานศึกษาอยางเหมาะสม 
เพียงพอ  

23. ศึกษา วิเคราะห วิธีการจัดสรร
งบประมาณใหกับผูเรียน และสถาน 
ศึกษา ท้ังดานความเหมาะสม 
เพียงพอ  
24. จัดสรรงบประมาณใหผูเรียน 
และสถานศึกษาโดยตรง  
25. สนับสนุนขอมูลทางการศึกษา 
ในการประสานความรวมมือกับ
กองทุน ความเสมอภาคทาง
การศึกษา เพ่ือขอ รับสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุน การ
จัดการเรียนรูใหแกผูเรียน  

11. มีรูปแบบหรือแนวทางในการ

จัดสรรงบประมาณใหกับผูเรียน และ
สถาน ศึกษา โดยตรงอยางเหมาะสม  
12. ผูเรียนทุกคนและสถานศึกษา
ไดรับ การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน การเรียนรูอยางเหมาะสม

และเพียงพอ ตอการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา  
13. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับ 
ความรวมมือจากบุคลากร และ 
หนวยงานตนสังกัด  

5. สงเสรมิ สนับสนุน ให
สถานศึกษา หนวยงาน ทุกระดับนํา 
Digital Technology มาใชใน 
การเพิม่ประสิทธิภาพ การบริหาร
อยางเปน ระบบ นําไปสูการนา
เทคโนโลยี Big Data เพื่อ 
เช่ือมโยงขอมูล ดานตาง ๆ ต้ังแต
ขอมูลผูเรียน ขอมูลคร ูขอมูล
สถานศึกษา ขอมูล งบประมาณ 
และขอมลู อื่น ๆ ที่จําเปนมา 
วิเคราะหเพื่อใหสถาน ศึกษา 
สามารถจัดการ เรียนรูเพื่อพัฒนา
ผูเรียน เปนรายบุคคล  

26. พัฒนาระบบฐานขอมูล
ทรัพยากร มนุษยดานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ท่ีสามารถ เชื่อมโยง และ
บูรณาการ ขอมูลดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยระหวางกระทรวง 
หนวยงานที่เก่ียวของ โดยการเชื่อมโยง
ขอมูลรายบคุคล ท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
การพัฒนาตนเอง สุขภาพ และการ
พัฒนาอาชีพในตลอด ชวงชีวิต เปน
ฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศไทย ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สามารถประเมินจุดออน จุดแข็ง และ
ศักยภาพบุคคลของประเทศ นําไปสู
การตัดสินใจระดับนโยบาย และ
ปฏิบตั ิ 
27. พัฒนา Digital Platform ดาน
การเรียนรูผูเรียน และบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือใหสถานศึกษา 
และหนวยงานในสังกัดใชในการ
ปฏิบตัิงานตามภารกิจ  

14. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบขอมูล
สารสนเทศท่ีสามารถใชในการวาง 
แผนการจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
15. สถานศึกษาทุกแหงมีขอมูล
ผูเรียนรายบุคคลท่ีสามารถเชื่อมโยง
กับ ขอมูลตาง ๆ นําไปสูการ
วิเคราะห เพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนรูให  
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กลยุทธ แนวทาง ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

ตามสมรรถนะ และ ความถนัด 
และสามารถ วิเคราะหเปนขอมูล 
ในการวางแผน พัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศตอไป  

28. พัฒนา Digital Platform ดาน
การบริหารงาน เพ่ือสนองตอบตอ
การปฏิบตัิงาน ของบุคลากรตาม
ภารกิจ ท่ีรับผิดชอบ นําไปสูการ
พัฒนาฐาน ขอมูลบุคลากร ท่ี
เชื่อมโยงกันท้ังระบบ ตั้งแตการคดั
สรร บรรจุแตงตั้ง ตลอดจนเชื่อมโยง 
ถึงการพัฒนาครู เพ่ือใหสอดคลองกับ
ความกาวหนา ในอาชีพ  
29. พัฒนา Digital Platform ระบบ 
ขอมูลสารสนเทศของผูเรียนเปน
รายบุคคล ตั้งแตระดับปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีสามารถ 
เชื่อมโยงกับหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ 
นําไปสูการพัฒนาฐานขอมูล
ประชากรดานการศึกษาของประเทศ  
30. พัฒนา Big Data เพ่ือเชื่อมโยง 
วิเคราะหขอมูลทุกมิต ินาไปสูการ 
วางแผนการจัดการเรียน 

ตามสมรรถนะ และ ความถนัด 
และสามารถ วิเคราะหเปนขอมูล 
ในการวางแผน พัฒนาทรัพยากร
มนุษยของประเทศตอไป  
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ทิศทางการพัฒนาการศกึษา 

โรงเรียนสามชัย ปงบประมาณ 2562 

วิสัยทัศน  (VISION) 
โรงเรียนสามชัย   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ควบคูคุณธรรม  กาวล้ําเทคโนโลยี  

สุขภาพดีถวนหนา  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอพียง 

พันธกิจ  (MISSION) 
1. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ปลูกฝงนักเรียนใหมีคุณธรรม มจีิตสาธารณะ มีคานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพและความเช่ียวชาญ

เฉพาะทาง 

5. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการดวยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใชเทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล 

6. สงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือกบัชุมชน 

เปาประสงค (GOAL) 
1. นักเรียนทุกคนไดรับการพฒันาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  

2. นักเรียนทุกคนมีคุณลกัษณะอันพึงประสงคผานเกณฑตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3. นักเรียนทุกคนจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางมีคุณภาพ  

4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

5. โรงเรียนมกีารบรหิารจัดการดวยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

โดยใชเทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล  

6. ชุมชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรูสกึเปนเจาของโรงเรียน และมสีวนรวมใน

การจัดการศึกษาอยางจรงิจงั  

อัตลกัษณ 
 เรียนรูดวยโครงงาน พัฒนาจิตวิญญาณดวยธรรมะ สงเสริมสุนทรียภาพดวยศิลปะและดนตร ี                          
สุขภาพดีดวยกีฬา 

เอกลักษณ  
 เรียนรูดวยโครงงาน สืบสานวัฒนธรรมดวยโปงลาง 
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กลยุทธโรงเรียนสามชัย 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ  

2. พัฒนาและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพงึประสงค และทกัษะในการดํารงชีวิต

ของผูเรียน 

3. สรางพลงัขับเคลื่อนใหโรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการที่ดี มปีระสทิธิภาพ 

4. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

5. พัฒนาระบบบรหิารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 

6. ระดมสรรพกําลัง สรางระบบเครือขายอุปถัมภงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

 
แนวทางการดําเนินการของโรงเรียน 

นโยบายท่ี 1 จัดการศึกษาใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการรวมท้ังกลยุทธจุดเนนของ สพฐ. 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่บานอยูในเขตบรกิารของโรงเรียน 
สามชัยไดเขาเรียนโรงเรียนใกลบาน 
 2. เพื่อใหนักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนไดรบัการศึกษาจนจบหลักสูตรตามโครงการเรียนฟร ี
15  ป  อยางมีคุณภาพ 
 3. เพื่อใหโรงเรียนมีความพรอมในการจัดการเรียนรูทีเ่นนนักเรียนเปนศูนยกลาง และเหมาะสมกบั
สภาพพื้นที่เปาหมายการรับนักเรียนทีส่อดคลองกบัสภาพชุมชนและทองถ่ิน 
 4. เพื่อใหชุมชนทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 5. เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดกจิกรรมพัฒนาสงเสริมความสามารถพเิศษเฉพาะดานใหกับนักเรียนจน
นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
 6. เพื่อใหนักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
นโยบาย 
 ดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหครอบคลุมเด็กทกุกลุม อยางมีคุณภาพโดย 
 1. สนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนในเขตพื้นทีโ่ดยไมตองมกีารสอบคัดเลือกเขาเรียน 
 2. เรงรัดปรบัปรุงสถานที่และสิง่แวดลอม สภาพทางกายภาพในโรงเรียนใหสอดคลอง เหมาะสมและมี
สภาพที่เอือ้ตอการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 3. สงเสริมใหชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหโรงเรียนไดพัฒนาตนเองเขาสูมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถรักษาระดับของตนเองได ตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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เปาหมาย 
 1. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนที่จบการศึกษาชวงช้ันที ่ 2 ที่บานอยูใกลโรงเรียน และนักเรียน ม.3 
เดิมเขาเรียน ม.1 และ ม.4 ไดตามเปาหมายที่สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 
 2. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรพัยสามารถกูเงินเพื่อใชจายในการศึกษาไดอยางทั่วถึง 
 3. โรงเรียนมีความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่จะใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 4. โรงเรียนไดรบัความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนจากชุมชน ทองถ่ินในการพฒันาโรงเรียน 
 5. นักเรียนที่มีความสามารถพเิศษไดรับการสนับสนุนและสงเสริมใหทํากิจกรรมเสริมเพื่อพฒันา
ความสามารถทีม่ีอยูไดเต็มศักยภาพและเหมาะสมกบัวัย 
 6. โรงเรียนมมีาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
 7. พัฒนาผูเรียนทกุคนใหมรีะดับผลการเรียนผานเกณฑการประเมิน 
มาตรการ 
 มาตรการที ่ 1 ใหนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่มีบานอยูใกลโรงเรียนตามประกาศ
ของโรงเรียนในเขตพื้นทีบ่ริการของโรงเรียนสามชัยไดเขาเรยีนตอในโรงเรียนสามชัย 
 มาตรการที ่2 จัดหาทุนการศึกษาใหกบันักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อใชจายในการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
 มาตรการที ่3 จัดปรบัปรุงวัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณ สื่อ และแหลงเรียนรูใหพรอมในการจัดการศึกษาที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 มาตรการที ่ 4 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมสีวนรวมในการจัดการศึกษาและพฒันา
การศึกษาของโรงเรียน 
 มาตรการที ่ 5 จัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนที่มีความสามารถพเิศษไดพัฒนาความรู ทักษะ 
ความสามารถไดเต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย 
 มาตรการที ่ 6 จัดใหครูสอนซอมเสริมหรอืจัดกจิกรรมใหแกนักเรียนเพื่อพฒันาความรู ทักษะไดอยาง
เต็มศักยภาพ 
 มาตรการที ่7 จัดบรรยากาศการเรียนรู อาคารสถานที ่การพัฒนาบุคลากรและสิ่งตางๆ ใหเอื้อตอการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นโยบายท่ี 2  จัดการศึกษาใหครอบคลุมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหโรงเรียนสามชัยเปนที่ยอมรบัรบัของผูปกครองชุมชน 
 2. เพื่อใหคร ูมีการพฒันาทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเหมาะสม 
 3. เพื่อใหนักเรียน คร ูไดใชขอมูลจากสือ่สารสนเทศและเทคโนโลยีมาใชในการจัดกจิกรรม 
การเรียนการสอน มากข้ึน 
 4. เพื่อใหคร ู จัดประสบการณ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ และสราง
บรรยากาศการเรียนรูอยางหลากหลาย 
 5. เพื่อใหครมูีการทําวิจัยและนําผลการวิจัยมาใชในการพฒันาการเรียนการสอน 
 6. เพื่อใหนักเรียนไดรบัการปลูกฝง หลอหลอมและเสริมสรางความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดย
ผานกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน 
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 7. เพื่อใหครูใหความสําคัญในการวัดผลประเมินผลของผูเรียนตามสภาพจริง 
          8. เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
นโยบาย 
 จัดประสบการณเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดย 
 1. สนับสนุนและสงเสริมการจัดประสบการณการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนดวยรูปแบบที่
หลากหลายโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะหและ
ประเมินคา  ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา การจัดการ ไดเรียนรูและทํางานเปนกลุมแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 2. สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูควบคูไปกับการปฏิบัติ หรือเรียนรูจากการปฏิบัติ เรยีนรูจากธรรมชาติ 
ของจรงิสถานการณจริงควบคูกบัคุณธรรม จริยธรรมและแสวงหาความรูดวยตนเองมากข้ึน 
 3. สงเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู โดยการจัดพื้นที่ของโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูขอมูล
ขาวสาร ความรูดานตาง ๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเน่ืองและทันเหตุการณ โดยการนํา
เทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม 
 4. สนับสนุนใหโรงเรียนพฒันาหองสมุดใหมีความทันสมัยทั้งดานหนังสอื เอกสารตาง ๆและเทคโนโลยี  
จัดบรรยากาศการเรียนรูและวิทยบริการใหเกิดความเหมาะสม 
 5. เรงรัดใหมีการทําวิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และพฒันาผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุมสาระให
สูงข้ึน 
 6. สงเสรมิและสนับสนุนการเสรมิสรางคุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 7. ปรับปรงุพัฒนารูปแบบวิธีการวัดผลประเมินผล เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน 
 8. สงเสรมิใหมกีารจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสนองกบัความตองการของผูเรียนและชุมชน 
           9. เพื่อใหนักเรียนไดรบัการปลูกฝง หลอหลอม โดยผานกิจกรรมการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน
ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
เปาหมาย 
 1. โรงเรียนสามชัยเปนโรงเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
 2. โรงเรียนสามชัย มีการปรบัปรุงและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาใหมีความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสงูข้ึน 
 4. นักเรียนผานการประเมินการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความอยูในระดับดี 
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคอยูในระดับดี 
 6. ครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียนอยางนอยปละ 1 เรื่อง 
 7. นักเรียนมทีักษะในการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสจุริต 
 8. นักเรียนมทีักษะพื้นฐานเพียงพอตอการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
 
มาตรการ 
 มาตรการที ่ 1 จัดกิจกรรมใหนักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู คิดเปน 
ทําเปนและแกปญหาเปน 
 มาตรการที ่2 สงเสริมใหนํากระบวนการเรียนการสอนทีห่ลากหลายมาใชในการจัดการเรียน 
การสอนโดยยึดหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
 มาตรการที ่ 3 จัดหาสื่อ อุปกรณ เพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอน มาไวบรกิารแกครู นักเรียน  
ชุมชน อยางเพียงพอ 
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 มาตรการที ่4 สงเสริมใหทุกกลุมสาระมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 
 มาตรการที ่5 นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 มาตรการที ่6 พัฒนาศูนยวิทยบรกิารใหเปนแหลงเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการที ่7 สงเสริม สนับสนุน การจัดกจิกรรมของศูนยวิทยบรกิารอยางหลากหลาย 
 มาตรการที ่8 สงเสริมใหทุกกลุมสาระการเรียนรูจัดอาคารเรียนและหองเรียนใหมบีรรยากาศ 
ทางวิชาการ 
 มาตรการที ่9 จัดบรรยากาศและสิง่แวดลอมในโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู 
          มาตรการที ่10 สงเสรมิ สนับสนุน การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติ เรียนรู 
จากสภาพจรงิ และแสวงหาความรูดวยตนเองไดมากย่ิงข้ึน 
 มาตรการที ่11 ครูทุกคนสามารถจัดกจิกรรมแนะแนวในโรงเรียนใหหลากหลายและตอเน่ือง 
 มาตรการที ่ 12 นิเทศคร ู ใหมีความรูความเขาใจหลักสูตร การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 มาตรการที ่ 13. ใหครูทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพฒันาการเรยีนรู และพัฒนาผลงานทางวิชาการอยาง
นอยคนละ 1 เรื่องตอป 
นโยบายท่ี 3  จัดการศึกษาโดยใหชุมชนเขามามสีวนรวมอยางจริงจัง 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหชุมชนมสีวนรวมในการจัดการศึกษา 
 2. เพื่อใหชุมชนมสีวนในการกําหนดนโยบายดานการศึกษา 
 3. เพื่อใหชุมชนมสีวนรวมในการประเมินผลการเรยีนรู 
 4. เพื่อใหชุมชนมสีวนรวมในการสงเสรมิสนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณการศึกษาพรอมทัง้
งบประมาณ 

นโยบาย 
 จัดประสบการณการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดย 
 1. สนับสนุนและสงเสริมการจัดประสบการณการเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนดวยรูปแบบที่
หลากหลายโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห สังเคราะหและ
ประเมินคา ริเริ่มสรางสรรค แกปญหา การจัดการ ไดเรียนรูและทํางานเปนกลุมแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 2.   สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยการกําหนดนโยบายแลเปนวิทยากร 
 3. สงเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู โดยการจัดหาพืน้ที่ในชุมชนเปนแหลงวิทยาการการเรียนรู
สําหรับนักเรียน 

เปาหมาย 
 1. โรงเรียนสามชัยเปนโรงเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
 2. โรงเรียนสามชัย ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน 
 3. โรงเรียนสามชัยและชุมชนมีความสมัพันธอันดีตอกัน 
 4. โรงเรียนสามชัยมีความพรอมดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

มาตรการ 
 มาตรการที ่1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 มาตรการที ่2 จัดประชุมผูปกครองนักเรียน 
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 มาตรการที ่3 จัดหาสือ่ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เครื่องชวยสอน สิ่งประดิษฐและวิธีการใหม ๆ  
 มาตรการที ่4 ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
 มาตรฐานที่ 5 สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

มาตรฐานการประกันคณุภาพการศกึษา 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบทายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนยการศึกษาพิเศษ 
ฉบับลงวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 

 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2561  มีจํานวน 3 มาตรฐาน  ไดแก 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ 
แตละมาตรฐานมีรายละเอยีด  ดังน้ี 
 
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผูเรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
  1)  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแกปญหา 
  3)  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
  5)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากําหนด 
  2)  ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
  3)  การยอมรบัทีจ่ะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสงัคม 
 
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกจิทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
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 และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
 
มาตรฐานท่ี  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจรงิ และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
 3.2  ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 
 3.3  มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพฒันาผูเรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลบัเพื่อพฒันาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู 
 

โรงเรียนสามชยั กําหนดกลยุทธ มาตรการ โครงการ งบประมาณ และผูรับผิดชอบ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงค โดยจําแนกกลยุทธเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี 
 
ลําดับท่ี กลยุทธ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 
กลยุทธ

ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรูเชิงบรูณาการ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีน
เปนสําคัญ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 

กลยุทธ
ที่ 2 

พัฒนาและสงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง

ประสงค และทักษะในการดํารงชีวิต

ของผูเรียน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 

กลยุทธ
ที่ 3 

สรางพลงัขับเคลื่อนใหโรงเรียนมี

ระบบบริหารจัดการที่ดี มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 

กลยุทธ
ที่ 4 

พัฒนาและสงเสริมศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหเปนมือ
อาชีพ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
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ลําดับท่ี กลยุทธ มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 

กลยุทธ
ที่ 5 

โรงเรียนมกีารบรหิารจัดการดวย

ระบบคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                 

โดยใชเทคโนโลยีและหลัก         

ธรรมาภิบาล  

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
 

กลยุทธ
ที่ 6 

ระดมสรรพกําลัง สรางระบบ

เครือขายอุปถัมภงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศึกษา 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
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รายละเอียดแผนปฏบิัตกิาร ประจําปงบประมาณ 2562 
สาระสําคญัของแผนปฏบิัตกิารประจําปงบประมาณ 2562 

 โรงเรียนสามชัย กําหนดกลยุทธ มาตรการ โครงการ งบประมาณ และผูรับผิดชอบ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงค โดยจําแนกตามกลยุทธ ดังน้ี 
 
ลําดับท่ี กลยุทธ โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ

ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรูเชิงบรูณาการ 

- พัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ 
- พัฒนางานแนะแนว 

- พัฒนาการเรียนการสอนกจิกรรมลูกเสอื 
- พัฒนากลุมสาระฯภาษาไทย 

- พัฒนากลุมสาระฯคณิตศาสตร 
- พัฒนากลุมสาระฯวิทยาศาสตร 
- พัฒนากลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ 

- พัฒนากลุมสาระฯสุขศึกษาฯ 
- พัฒนากลุมสาระฯศิลปะ 

- พัฒนากลุมสาระฯการงานอาชีพฯ 
- พัฒนากลุมสาระฯภาษาตางประเทศ 
- พัฒนากิจกรรมรักษาดินแดน 

- อวยพรวันปใหม 
 
 

กลยุทธ
ที่ 2 

พัฒนาและสงเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง

ประสงค และทักษะในการดํารงชีวิต

ของผูเรียน 

- พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย 

- พัฒนางานสภานักเรียน 
- ปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
- พัฒนากลุมสาระฯศิลปะ 
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ลําดับท่ี กลยุทธ โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ

ที่ 3 
สรางพลงัขับเคลื่อนใหโรงเรียนมี

ระบบบริหารจัดการที่ดี มี

ประสิทธิภาพ 

- พัฒนากลุมบริหารงานบุคคล 
- สงเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
- โครงการจางบุคลากร 

- พัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
- พัฒนางานพสัดุโรงเรียนสามชัย 
- พัฒนางานอนามัยและโรงอาหาร 

- พัฒนางานอาคารสถานที ่
- พัฒนางานสารบรรณ 

- พัฒนางานประชาสมัพันธ 
 

 
 

กลยุทธ
ที่ 4 

พัฒนาและสงเสริมศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาใหเปนมือ

อาชีพ 

- พัฒนาและสงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

กลยุทธ
ที่ 5 

โรงเรียนมกีารบรหิารจัดการดวย

ระบบคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                 

โดยใชเทคโนโลยีและหลัก         

ธรรมาภิบาล  

- พัฒนางานหองสมุดและสงเริมนิสัยรกัการอาน 
- พัฒนาหองสมุด 3ดี 

 
 

กลยุทธ
ที่ 6 

ระดมสรรพกําลัง สรางระบบ

เครือขายอุปถัมภงบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศึกษา 

- พัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ 

- พัฒนางานแนะแนว 
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สวนที่ 4 โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร 2562 

ที่ ชื่อโครงการ 
สอดคลอง 
มาตรฐาน 

งบประมาณ 62 ผูรับผิดชอบ หนาที่ 

กลุมบริหารงานบุคคล       
 

1 พัฒนาสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 2 4,000 งานบุคคล 55 

2 พัฒนาและสงเสริมศักยภาพครูและบุคลากร 2 444,100 งานบุคคล 58 

3 สงเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษา 2 0 งานบุคคล 61 

4 จางบุคลากร 2,3 354,000 งานบุคคล 64 

กลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน       

5 พัฒนากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 2 16,000 กลุมบริหารงบประมาณฯ 67 

6 พัฒนางานพัสดุโรงเรียนสามชัย 2 575,000 งานพัสดุ 72 

7 พัฒนางานสารบรรณ 2 4,000 งานสารบรรณ 75 

กลุมบริหารวิชาการ       

8 พัฒนาหองสมุด 3ดี 1,2 4,000 งานหองสมุด 78 

9 พัฒนางานหองสมุดและสงเสริมนิสัยรักการอาน 1,2 32,000 งานหองสมุด 82 

10 พัฒนางานแนะแนว 1,2 21,000 งานแนะแนว 88 

11 พัฒนาและสงเสริมงานวิชาการ 1,2,3 98,100 วิชาการ 95 

12 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระฯภาษาไทย 1 16,000 หัวหนากลุมสาระฯ 105 

13 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระฯคณิตศาสตร 1 23,000 หัวหนากลุมสาระฯ 110 

14 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระฯวิทยาศาสตร 1 65,000 หัวหนากลุมสาระฯ 113 

15 
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศ 

1 17,000 หัวหนากลุมสาระฯ 119 

16 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ 1 16,000 หัวหนากลุมสาระฯ 126 

17 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระฯการงานอาชีพฯ 1 16,000 หัวหนากลุมสาระฯ 133 

18 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระฯศิลปะ 1 40,000 หัวหนากลุมสาระฯ 140 

19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระฯสุข พลศึกษา 1 80,000 หัวหนากลุมสาระฯ 147 

20 พัฒนากิจกรรมรักษาดินแดน 1 3,000 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 152 

21 พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ 1 2,000 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 154 
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สวนที่ 4 โครงการตามแผนปฏบิัตกิาร                       

ที่ ชื่อโครงการ 
สอดคลอง 
มาตรฐาน 

งบประมาณ 62 ผูรับผิดชอบ หนาที่ 

กลุมบริหารทั่วไป       

22 งานอนามัยและโรงอาหาร 2 10,000 กลุมบริหารทั่วไป 158 

23 พัฒนาสํานักงานกลุมบริหารทั่วไป 2 2,000 กลุมบริหารทั่วไป 161 

24 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ 2 5,000 กลุมบริหารทั่วไป 164 

กลุมงานอาคารสานท่ีและสิง่แวดลอม       
 

25 พัฒนางานอาคารสถานที่ 1,2,3 100,000 กลุมงานอาคารสถานที่ 169 

กลุมงานกิจการนักเรียน       

26 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 1 20,000 งานกิจการนักเรียน 174 

27 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย 1 10,000 งานกิจการนักเรียน 179 

28 พัฒนางานสภานักเรียน 1 5,000 งานกิจการนักเรียน 184 

29 ปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา 1 2,000 งานกิจการนักเรียน 187 

30 อวยพรวันปใหม 1,3 10,000 งานกิจการนักเรียน 191 

  รวม   1,994,200    
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โครงการพฒันาสํานกังานกลุมบริหารงานบุคคล 
 
กลยุทธสถานศึกษา    ขอ  3   สรางพลงัขับเคลื่อนใหโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีมปีระสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีที่  2.1 – 2.6 
ลักษณะโครงการ            ใหม              ตอเน่ือง  
ผูรบัผิดชอบ  กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย   อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน พฤษภาคม  2562 

 

 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารจัดการสํานักงานฝายบริหารงานบุคคลใหสามารถเอื้อตอการจัดการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนในการปรับปรุงหองสํานักงาน  เพราะบรรยากาศที่ดียอมสงผล
ใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่นและเกิดประสทิธิภาพสูงสุด  อีกทัง้การบริหารจัดการทีเ่ปนระบบ
และตอเน่ืองจะทําใหสงผลตอบุคลากรโดยตรง ซึง่จะทําใหองคกรสามารถขับเคลือ่นไปไดดวยดี เพื่อใหประสบ
ความสําเรจ็ในการจัดการ ดังกลาวจึงจัดโครงการน้ีข้ึนเพื่อปรับปรุงและพฒันาหองสํานักงานฝายบริหารงาน
บุคคล สามารถรองรบัและสนับสนุนการบริหารจัดการบรหิารที่มปีระสิทธิภาพตอไป 

 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  ปรับปรุงบรรยากาศภายในสํานักงานใหมีความพรอมในการใหบริการ 
 2.2  เพื่อพฒันางานบุคคลใหมเีทคโนโลยีทีท่ันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการขอมูล  
 

3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ (Outcome :ระบผุลลัพธหรือผลประโยชน ที่เกดิข้ึนจากผลผลิต) 
                     1.  มเีครื่องทํานํ้ารอนนํ้าเย็นใชภายในสํานักงาน 

          2.  มีเครื่องสํารองไฟใชภายในสํานักงาน 
 3.  มีชุดรับแขกภายในสํานักงาน   

 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบผุลงาน ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ) 
  3.2.1  งานบุคคลมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการขอมลู 
  3.2.2  มีอุปกรณสํานักงานทีเ่อื้อตอการใหบริการและบรหิารจัดการ  
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4. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงสํานักงานและพัฒนางานบุคคล 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
1.1 ประชุมหารือ 
1.2 ย่ืนขออนุมัติจัดซือ้ 
1.3 ดําเนินการจัดซื้อ 

พ.ค. 62 กลุมบรหิารงาน
บุคคล 

ข้ันดําเนินการ 
1.4  ดําเนินการจัดซื้อ 
1.5  ตรวจสอบความเรียบรอยของสินคา 
1.6  รายงานการดําเนินการ 

พ.ค. 62 กลุมบรหิารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1  ปรับปรุงสํานักงานและพัฒนางานบุคคล   

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ตูเก็บเอกสาร 1 ตัว 4,000 - - 4,000 
 รวม  4,000 - - 4,000 

 
 
งบประมาณท้ังโครงการ 
 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    4,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)      -  บาท 
 รวม        4,000             บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.   งานบุคคลมีเทคโนโลยีทีท่ันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการขอมูล 
2.  มีอุปกรณสํานักงานทีเ่อื้อตอการ
ใหบรกิารและบริหารจัดการ  

 
รอยละ 90 

 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
พ.ค. 62 

 
พ.ค. 62 

ผลลัพธ 
 1.  มตูีเก็บเอกสารบานเลื่อน ใชภายใน
สํานักงาน 
 2.  มตูีเหล็ก(ลิ้นชัก15ชอง) ใชภายใน
สํานักงาน 
 

 
รอยละ 90 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 62 

 
 
 
 
 .............................................ผูเสนอโครงการ   …………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
       ( นายวรวิทย  หารวาระ )        (นายวรวิทย  หารวาระ)                                                                                                          
  ผูชวยฯกลุมบริหารงานบุคคล    ผูชวยฯกลุมบริหารงานบุคคล 
     
 
 
 
 .........................................ผูตรวจสอบงบประมาณฯ ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
     (นางจริยา จีก้ระโทก)    ( นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา ) 
          ผูชวยฯกลุมบรหิารงบประมาณ      ผูอํานวยการโรงเรียน   
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โครงการพฒันาและสงเสริมศักยภาพครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
 
กลยุทธสถานศึกษาขอ     4  พัฒนาและสงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ใหเปนมืออาชีพ 
สนองมาตรฐาน    ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีที่  2.1 – 2.6 
ลักษณะโครงการ                 ใหม      ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ  กลุมบรหิารงานบุคคล 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย   อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา     2562 
 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 ความมุงหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2547 หมวด7 
มาตรา52  หมวด 9 มาตร 65 กําหนดใหมกีารพฒันาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจงึตองพฒันาบุคลากรใหมีความรูในการจัด
การศึกษาและการบรหิารหลักสูตรตลอดจนบทบาทหนาทีเ่พื่อใหการศึกษาเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ การ
ประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงานก็เปนอีกวิธีหน่ึงที่จะชวยใหครูไดรบัความรูประสบการณที่มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหแกตนเองเปนประโยชนตอโรงเรียนและนักเรียนสังคมโดยรวม 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหบุคลกรไดรบัการพัฒนามีความรูประสบการณใหมๆมาพัฒนาตนเองและหนวยงาน 
 2.2  เพื่อใหบุคลากรไดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองคความรูจากภายนอกสถานที ่
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ  
                     1.  ครูโรงเรียนสามชัยทกุคนไดเขารับการอบรมสัมมนาอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

           2.  ครูและบุคลากรโรงเรียนสามชัยไดศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงาน
ภายนอกอยางนอยภาคเรียนละ1 ครั้ง  
3.2 ผลผลิต   

  3.2.1  ครูและบุคลากรไดรบัความรูมากข้ึนและประสบการณใหมๆมาพฒันาตนเอง 
 
4. วิธีดําเนินการ  
กิจกรรมท่ี 1 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
1.4 ติดตอประสานงานนอกสถานที ่
1.5 จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการศึกษาดูงาน 

6 – 10 พ.ค. 62 กลุมบรหิารงาน
บุคคล 
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ข้ันดําเนินการ 
1.6 จัดทําเอกสาร 
1.7 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
1.5 ประเมินการจัดอบรมโดยแบบสอบถาม 

6 – 10 พ.ค. 62 กลุมบรหิารงาน
บุคคล 

 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

 

ตลอดป
การศึกษา 

กลุมบรหิารงาน
บุคคล 

ข้ันดําเนินการ 
1.2 ครูเขารวมพฒันาโดยไดไปประชุมอบรมสมัมนาและศึกษา                

ดูงานครบทกุคน 
1.3 นําความรูมาจัดการเรียนการสอนใหประสิทธิภาพ 
1.4 รายงานการเขารวมอบรมสมัมนา 
 

ตลอดป
การศึกษา 

กลุมบรหิารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1  อบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานทีภ่าคเรียนที่ 1 50,000   50,000 
2 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานทีภ่าคเรียนที่ 2 50,000   50,000 
 รวม 100,000   100,000 

 
กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาบุคลากร 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะเดินทางและคาที่พกัในการ
เขาประชุมอบรมสัมมนา            

 344,100   
      
344,100 

 รวม 344,100   344,100 
 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    444,100  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)       -            บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................        -             บาท 
       รวม  444,100           บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. ครูและบุคลากรไดรับความรูมากข้ึน
และประสบการณใหมๆ มาพฒันา
ตนเอง 

 
รอยละ 90 

 
แบบสํารวจ 

 

ผลลัพธ 
 1.   ครูโรงเรียนสามชัยทุกคนไดเขารบัการ
อบรมสัมมนาอยางนอยภาคเรียนละ1 ครั้ง 
 2.  ครูและบุคลากรโรงเรียนสามชัยไดศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูกบั
บุคคลภายนอกอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง    

 
รอยละ 90 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
 

 
 
 
 
.............................................ผูเสนอโครงการ   …………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 

       ( นายวรวิทย  หารวาระ )        (นายวรวิทย  หารวาระ)                                                                                                        
  ผูชวยฯกลุมบริหารงานบุคคล    ผูชวยฯกลุมบริหารงานบุคคล 
     
 
 
 
 .........................................ผูตรวจสอบงบประมาณฯ ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
     (นางจริยา จีก้ระโทก)    ( นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา ) 
          ผูชวยฯกลุมบรหิารงบประมาณ      ผูอํานวยการโรงเรียน   
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โครงการสงเสริมงานคณะกรรมการสถานศกึษา 
 
 
กลยุทธสถานศึกษา ขอที่ 3 สรางพลังขับเคลื่อนใหโรงเรียนมรีะบบบรหิารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่  2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกจิทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตร 

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
   2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

อยางมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ   ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ  งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน 16  พฤษภาคม2562 และ -31  มีนาคม  2563 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 เน่ืองจากโรงเรียนสามชัย  เปนองคกรหน่ึงทีม่ีหนาทีห่ลกัในการใหการศึกษากับเยาวชนในเขตอําเภอ 
สามชัย  ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาทางดานวิชาการ  รวมถึงคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อใหเยาวชนดังกลาวเปนคน  เกง  ดี   
และสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  และเพือ่ใหเกิดผลดังกลาว  ตองเกิดจากความรวมมือรวมใจของ
บุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงชุมชน  ผูปกครอง  ในทองถ่ิน  น่ันคือ  คณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ซึ่งเปนกรรมการที่มาจากการเลอืกต้ังเพื่อมาทําหนาที่ในการมีสวนรวมในการชวยเหลือโรงเรียน  รวมแกปญหา  
รวมถึงรวมในการขับเคลื่อนการศึกษาใหไปในแนวทางทีส่ังคมทองถ่ินตองการและเกิดประโยชนกบันักเรียน
มากที่สุด  จงึจําเปนตองมีโครงการประชุม – สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานข้ึนเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  หาแนวทางสนับสนุนอปุกรณการศึกษาทีจ่ําเปน  ชวยเหลือ  แกปญหานักเรียนดังกลาว 

2. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสรมิ  พัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
2. เพื่อชวยแกปญหานักเรียนทีม่ีปญหาในแตละหมูบาน 

 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลัพธ(Outcome :ระบุผลลัพธหรือผลประโยชน ทีเ่กดิข้ึนจากผลผลิต) 
  1.  โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ  3ครั้ง 
  2.  คณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและสงเสริมการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียน 
 3.2 ผลผลิต (Outputs :ระบผุลงาน ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ)  
  3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาไดประชุม – สัมมนา ภาคเรียนละ 3 ครั้ง 
  3.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาไดอนุมัติงานแผนงบประมาณปการศึกษา  2562  
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4. วิธีดําเนินการ 
 
 กิจกรรมท่ี 1 จัดประชุม – สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 

-จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการฯ 
-จัดทําเอกสารการประชุมปฏิบัติการ 
-ย่ืนขออนุมัติตามโครงการ 

 
พ.ค.62 -  มี.ค.63 

 
คณะกรรมการ

ดําเนินงาน 

ข้ันดําเนินการ 
-ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการมาประชุม-สัมมนา 
-ประสานงานคณะกรรมการดําเนินงานเพือ่เตรียมการ 
-จัดทําวาระการประชุม 
-จัดประชุม-สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา  
-รายงานการดําเนินงาน 

 
พ.ค.62 –     มี.ค.63 

 
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

 
 
5. งบประมาณท่ีใช 
 
 กิจกรรมท่ี 1 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ประชุม-สัมมนาและศึกษาดูงาน - - - 
 
- 

2 
เครื่องด่ืม  ชา กาแฟ นํ้าด่ืม ขนมปง  อาหาร
กลางวัน 

- - - 
 
- 

3 
คาอุปกรณในการประชุม   (กระดาษ แฟม 
ปากกา) 

- 
 

- - 
- 
 

 รวม - - - - 
  
 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)    -     บาท 
 อื่นๆ (ระบุ) เงินสวัสดิการ............................   - บาท 
 
       รวม   - บาท 
หมายเหตุ รอรบัการจัดสรรงบประมาณจาก สพม.24 
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6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมาย
ความสําเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ : 
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1. คณะกรรมการมกีารประชุม-สัมมนา 
ภาคเรียนละ 3  ครั้ง 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษา 
ดูงานอยางนอย  1  ครั้ง 

 
รอยละ95 

 
 
 

 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ 
 

 
พ.ค. 2562  -

มี.ค.2563 
 

ผลลัพธ 
1.  มีการประชุม – สัมมนา  
ภาคเรียนละ 3  ครั้ง 
 

 
 รอยละ 95 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 2562 

  

 
 

.............................................ผูเสนอโครงการ   …………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
       ( นายวรวิทย  หารวาระ )        (นายวรวิทย  หารวาระ)                                                                                                        
  ผูชวยฯกลุมบริหารงานบุคคล    ผูชวยฯกลุมบริหารงานบุคคล 
     
 
 
 
 .........................................ผูตรวจสอบงบประมาณฯ ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
     (นางจริยา จีก้ระโทก)    ( นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา ) 
          ผูชวยฯกลุมบรหิารงบประมาณ      ผูอํานวยการโรงเรียน   
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โครงการจางบุคลากร 
 
กลยุทธสถานศึกษา    3  สรางพลงัขับเคลื่อนใหโรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีที่  2.1 – 2.6 
ลักษณะโครงการ       ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ  กลุมงานบริหารงานบุคคล 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่  1 พฤษภาคม  2562 –  วันที่  30  เมษายน  2563 

1. หลักการและเหตุผล  
ในปจจบุันกจิกรรมสงเสริมการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพน้ัน ตองจัดกจิกรรมตอบสนองตอความ

ตองการของผูเรยีน รวมทั้งจัดหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิง่อํานวยความ  
สะดวก พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรืน่ และมีแหลงเรียนรูสําหรบัผูเรียนจัดโครงการ 
กิจกรรมที่สงเสรมิสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรยีน การจัดกจิกรรมที่กลาวมาขางตนแลว ก็เปน
อีกปจจัยหน่ึงทีจ่ะชวยสงเสริมและพฒันาผูเรียนใหมปีระสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่ออํานวยความสะดวกในดานการใหบริการดานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ใหสะอาด 

    เปนระเบียบเรียบรอยอยางมีประสทิธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานอาคารสถานที่ใหสะดวก รวดเร็วอยางมีประสทิธิภาพ 

3. สามารถใหบรกิารดานการบริการตางๆไดอยางรวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 
4. สามารถพฒันาประสทิธิภาพดานการเรียนการสอนมากข้ึน 

3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ (Outcome :ระบผุลลัพธหรือผลประโยชน ที่เกดิข้ึนจากผลผลิต) 
 -  ใหบริการและอํานวยความสะดวกในดานบริการตางๆไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพงานอาคารสถานที่และการบรกิารทั่วไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบผุลงาน ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ) 
 -  สามารถใหบรกิารดานตางๆอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ 
 -  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสทิธิภาพ 

4. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 ประชุมช้ีแจงโครงการใหทราบ 
1.2 จัดทําแผนงานโครงการ 
1.3 เสนอแผนเพือ่ขออนุมัติงบประมาณ 

 
 มี.ค. 62 
 มี.ค. 62 
 มี.ค. 62 

 
กลุม

บรหิารงาน
บุคคล 
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ข้ันดําเนินการ (ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.4 จัดทําสญัญาจาง 
1.5 ดําเนินการจางตามระเบียบการจาง 
1.6 ติดตามการปฏิบัติงานของลูกจาง 
1.7 สรปุและรายงานผลตามโครงการ 

 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 

พ.ค. 62- เม.ย. 63 
มี.ค. 63 

 
กลุม

บรหิารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1  
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาจางแมบาน  รวม 1 คน 90,000    
2 คาจางนักการ รวม 1 คน 84,000    
2 คาจางวิทยากร(ครผููสอน) 1 คน 180,000    
 รวม     

 

 งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     354,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)        -  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................         -  บาท 
        รวม 354,000 บาท 

 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

กําหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
-  สามารถใหบรกิารดานตางๆอยางสะดวก 
รวดเร็ว และมปีระสทิธิภาพ 
-  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

95 

 
 
แบบประเมิน 

 

 
 

มี.ค. 63 

ผลลัพธ 
-  ใหบริการและอํานวยความสะดวกในดาน
บริการตางๆไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพงานอาคารสถานที่และ
การบริการทั่วไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน 

 
 
 

95 
 
 

 
 
 
แบบประเมิน 

 
 

 
 
 

มี.ค. 63 
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.............................................ผูเสนอโครงการ   …………………………………ผูเห็นชอบโครงการ 
       ( นายวรวิทย  หารวาระ )        (นายวรวิทย  หารวาระ)                                                                                                        
  ผูชวยฯกลุมบริหารงานบุคคล    ผูชวยฯกลุมบริหารงานบุคคล 
     
 
 
 
 
 .........................................ผูตรวจสอบงบประมาณฯ ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
     (นางจริยา จีก้ระโทก)    ( นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา ) 
          ผูชวยฯกลุมบรหิารงบประมาณ      ผูอํานวยการโรงเรียน   
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โครงการพฒันากลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
กลยุทธสถานศึกษา    ขอ    3 สรางพลงัขับเคลื่อนใหโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีมปีระสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีที่  2.1 – 2.6 
ลักษณะโครงการ   ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ  กลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย   อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน 14 พฤษภาคม  2562 – 31 มีนาคม 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพฒันาคนใหมีขีดความสามารถตาม
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ  
ใหเจริญรุงเรอืงตอไปในอนาคต การบรหิารจัดการศึกษา มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองจัดทําแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและเปนไปตามเจตนารมณ ของพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 การปรับปรงุแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เปนกิจกรรมที่
โรงเรียนจะตองดําเนินการทุกป โดยการมสีวนรวมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน ตลอดจนผูปกครองและ
ชุมชน ในการการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห นําเสนอ ปรบัปรงุและจัดทําโครงการเพื่อใหแผนฯ  
มีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพ  เพื่อเปนเครือ่งมือที่จะชวยใหโรงเรียนจัดการศึกษาอยางมทีิศทางและ
สําเร็จตามเปาประสงค 
 ดวยเหตุน้ี ฝายบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียนสามชัย จึงไดจัดทําโครงการพัฒนางาน
กลุมบรหิารงบประมาณและแผน โรงเรียนสามชัยปการศึกษา 2562 ข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานการเงินใหเอื้อตอการบริหารจัดการ และถูกตองเปนปจจบุัน 
 2.2 เพื่อปรบัปรุงแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2562 
 2.3 เพื่อพัฒนางานแผนงานใหมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมปีระสทิธิภาพในการจัดการขอมลู  
 

3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ (Outcome :ระบผุลลัพธหรือผลประโยชน ที่เกดิข้ึนจากผลผลิต) 
  3.1.1 ฝายบรหิารงบประมาณและแผนงานโรงเรียนสามชัย  มีระบบบริหารจัดการ 

       ที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในปการศึกษา 2562  
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบผุลงาน ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ) 
  3.2.1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2562 
  3.2.2 มีแผนปฏิบัติการประจําป  2562 จํานวน  15 เลม และเผยแพรทางอินเตอรเน็ต 
  3.2.3 มีอุปกรณสํานักงานการเงินทีเ่อื้อตอการใหบริการและบรหิารจัดการ  
  3.2.4 งานแผนงานมเีทคโนโลยีที่ทันสมัยและมปีระสทิธิภาพในการจัดการขอมลู 
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4. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณ(หลอมแผนฯ) 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1  ติดตอ ประสานงานกบั สถานที่จัดประชุม 
1.2  สรุปผลการประเมินงาน/โครงการปการศึกษา 2560 
1.3  รวบรวมและสรุปงาน/โครงการ ปการศึกษา 2561 
1.4  จัดทําเอกสารการประชุมปฏิบัติการ 

10 – 20 มี.ค. 
62 

กลุมบรหิาร
งบประมาณ
และแผนงาน 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 

1.5 นําเสนอโครงการของฝาย/กลุมฯ/งาน 

1.6 พิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมและสอดคลองกบั

เปาหมายและตัวบงช้ี 

1.7 ประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
1.8 จัดทํารปูเลมแผนปฏิบัติการ ประจําป 2561 จํานวน 15 เลมและ

เผยแพรทางอินเทอรเน็ต 
1.9 ประเมินการจัดการอบรมโดยการแจกแบบสอบถาม 
1.10  สรุป/ประเมินผล/รายงานการดําเนินโครงการ 

21 – 31 มี.ค. 
62 

กลุมบรหิาร
งบประมาณ
และแผนงาน 

 
กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาประสิทธิภาพการเงินโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร 
2.2 สํารวจราคาอุปกรณ คอมพิวเตอร 
2.3 สํารวจราคาหมกึเครือ่งปริ้นเตอร 
2.4 สํารวจอปุกรณไฟฟาในหองสํานักงาน 

14 – 20 พ.ค.
62 

งานการเงิน 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
2.5 จัดซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร 
2.6 ดําเนินการสงซอมคอมพิวเตอรตามอาการ 
2.7 ดําเนินการจัดซื้อและติดต้ัง 

21 พ.ค.62 - 
31 มี.ค.63 

งานการเงิน 

 
กิจกรรมท่ี 3  พัฒนาประสิทธิภาพงานแผนงาน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1  ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร 
3.2 สํารวจราคาอุปกรณ คอมพิวเตอร 

14 – 20 พ.ค.
62 

งานแผนงาน 
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ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
3.3 จัดซื้ออปุกรณคอมพิวเตอร 
3.4 ดําเนินการสงซอมคอมพิวเตอรตามอาการ 

21 พ.ค.62 - 
31 มี.ค.63 

งานแผนงาน 

 
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาโอกาสทางการศึกษานักเรียน ม.ตน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
4.1  ตรวจเช็คจํานวนนักเรียน ม.ตน ที่มีอยูจรงิ 
4.2   สํารวจเช็คขนาดและสํารวจความตองการของนักเรียน 

14 – 20 พ.ค.
62 

งานแผนงาน 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
4.2 จัดซื้อชุดกีฬาตราสัญลักษณโรงเรียน และกระเปานักเรียน,เสื้อ

พื้นเมือง 
4.3 ดําเนินการแจกนักเรียนตามความยากจนและตามความตองการ 

21 พ.ค.62 - 
31 มี.ค.63 

งานแผนงาน 

 
 
กิจกรรมท่ี 5  พัฒนาโอกาสทางการศึกษานักเรียน ม.ปลาย 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
5.1  ตรวจเช็คจํานวนนักเรียน ม.ปลาย ที่มีอยูจรงิ 
5.2   สํารวจเช็คขนาดและสํารวจความตองการของนักเรียน 

14 – 20 พ.ค.
62 

งานแผนงาน 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
5.3 จัดซื้อชุดกีฬาตราสัญลักษณโรงเรียน และกระเปานักเรียน,เสื้อ

พื้นเมือง 
5.4 ดําเนินการแจกนักเรยีนตามความยากจนและตามความตองการ 

21 พ.ค.62 - 
31 มี.ค.63 

งานแผนงาน 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณ(หลอมแผนฯ) 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาอาหารกลางวัน 20  คน 1 มื้อ มื้อละ 60บาท 
(20X1X60) 

- - - - 

2 คาวัสดุและเอกสาร - - - - 
3 คาใชจายอื่นๆ เพิ่มเติม - - - - 

5 จัดทํารปูเลมแผนปฏิบัติการ ประจําป 2562
จํานวน 15 เลม ๆละ  180  บาท 

2,700 - - 2,700 
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6 จัดทํารปูเลมสารสนเทศ 10 เลมเลมละ 120 
บาท 

1,200 - - 1,200 

 รวม 3,900 - - 3,900 

กิจกรรมท่ี 2  พัฒนาประสิทธิภาพการเงินโรงเรียนสามชัย 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาซอมคอมพิวเตอร 2 เครื่อง - - - พัสดุ 
2 ซื้อหมกึเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 1 เครื่อง 1,550 - - 1,550 
3 เครื่องปริ้นสี 1 เครื่อง 5,000 - - 5,000 
4 ตลับหมึก 2 ชุด 1,500 - - 1,500 
5 กลองเกบ็อุปกรณ 2กลอง 1,000   1,000 
 รวม 9,050 - - 9,050 

กิจกรรมท่ี 3  พัฒนาประสิทธิภาพงานแผนงานและสารสนเทศ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาซอมคอมพิวเตอร 1 เครื่อง - - - - 
2 ซื้อหมกึเครื่องปริ้นเตอรเลเซอร 1 เครื่อง 1,550 - - 1,550 
3 บอรดสารสนเทศ 1,500 - - 1,500 
 รวม 3,050 - - 3,050 

กิจกรรมท่ี 4  พัฒนาโอกาสทางการศึกษานักเรียน ม.ตน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คากระเปานักเรียน (180 คน x 250 บาท)   งบกลาง  
2 เสื้อกีฬาภายใน (180 คน x 160 บาท)   งบกลาง  
3 เข็มกลัดตราโรงเรียน (ม.ตน x 80 บาท)   งบกลาง  
4 เสื้อพื้นเมือง (180 คน x 450 บาท)   งบกลาง  
5 ชุดกีฬาตราสัญลักษณ (180 คน x 380 บาท)   งบกลาง  
 รวม     

กิจกรรมท่ี 5  พัฒนาโอกาสทางการศึกษานักเรียน ม.ปลาย 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คากระเปานักเรียน (100 คน x 250 บาท)   งบกลาง  
2 เสื้อกีฬาภายใน (100 คน x 160 บาท)   งบกลาง  
3 เข็มกลัดตราโรงเรียน (ม.ปลาย x 80 บาท)   งบกลาง  
4 เสื้อพื้นเมือง (100 คน x 450 บาท)   งบกลาง  
 รวม     
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 งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    16,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)  -  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................   -   บาท 
       รวม  16,000  บาท 

6. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1. มีแผนปฏิบัติการประจําป  2561  จํานวน  
และเผยแพรทางอินเตอรเน็ต 
2. มีอุปกรณสํานักงานการเงินทีเ่อื้อตอการ
ใหบรกิารและบริหารจัดการ  
3. มีอุปกรณสํานักงานแผนงานที่เอือ้ตอการ
ใหบรกิารและบริหารจัดการ 

 
15 เลม 

 
1 ชุด 

 
1 ชุด 

 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
พ.ค. 62 

 
พ.ค. 62 

 
พ.ค. 62 

ผลลัพธ 
ฝายบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียน
สามชัย  มีระบบบริหารจัดการทีม่ี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในปการศึกษา 
2562  

 
รอยละ 100 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 62 

 
 
                ผูเสนอโครงการ                    ผูเห็นชอบโครงการ      
   (นางสาวศิริลักษณ  ชัยชนะทรัพย)                        (นางรัตนา  ถิตยรัศมี) 
            เจาหนาที่งานบัญชี                            หัวหนางานแผนงาน 

            
            
                        ผูตรวจสอบงบประมาณโครงการ 

          (นางจริยา  จี้กระโทก) 
              ผูชวยฯกลุมบรหิารงบประมาณและแผนงาน  
 
 

             
              ผูอนุมัติโครงการ      

        (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
      ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันางานพัสดุโรงเรียนสามชัย 
 
กลยุทธสถานศึกษา     พัฒนาระบบบรหิารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน    ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่  2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกจิทีส่ถานศึกษากําหนดชัดเจน 
   2.2  มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลกัสูตร 

สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 
   2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู 

อยางมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ   ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ  งานพัสดุโรงเรียนสามชัย 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน 1  พฤษภาคม  2562  ถึง  31  มีนาคม  2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 งานพัสดุโรงเรียนเปนงานที่สําคัญในระบบบรหิารโรงเรียนทีทุ่กโรงเรียนตองจัดทํา  มีขอปฏิบัติกําหนด
ไวชัดเจนแนนอน  การดําเนินการตองจัดทําอยางถูกตองและเปนระบบสามารถตรวจสอบได  ขอมูลตองเปน
ปจจุบัน  นับวาเปนงานที่ยุงยากและซับซอน   
 ดวยเหตุน้ี  โรงเรียนจงึตองมีการกําหนดโครงการ  แผนงานและเปาหมายไวอยางชัดเจน  จึงไดจัดทํา
โครงการน้ีข้ึนมา  เพื่อจัดใหมีพสัดุในจํานวนทีเ่พียงพอตอความตองการของผูใชอยางตอเน่ืองและทันเวลา  
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสนับสนุนการทํางานดานตาง ๆ ของโรงเรียน 
 2.2  เพื่อบริการครู  นักเรียนในการใชวัสดุตาง ๆ ไดทันเวลา 
 2.3  เพื่อซอมบํารุงวัสดุอุปกรณตาง ๆ ของโรงเรียน 

3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลัพธ (Outcome :ระบผุลลัพธหรือผลประโยชน ที่เกิดข้ึนจากผลผลิต) 
  โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ เพียงพอตอความตองการของบุคลากร  ครู นักเรียน  ตลอดป
การศึกษา 2562  ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดีเย่ียม  

 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบผุลงาน ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ) 
  1.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ เพียงพอตอการใหบริการแกครู นักเรียน  ตลอดปการศึกษา 2562 
  2.  มีอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงาน  ตลอดปการศึกษา 2562 
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วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1.  จัดซื้อ จัดหาวัสดุตาง ๆ เพื่อใชในงานราชการ 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.8 สํารวจจํานวนความตองการวัสดุจากกลุมงานตาง ๆ  
1.9 เสนอกรรมการเพือ่อนุมัติจัดซื้อ จัดหา 
1.3  แตงต้ังกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
 

 
ตลอดปการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 
เจาหนาที่พสัดุ 
เจาหนาที่พสัดุ 
เจาหนาที่พสัดุ 

ขั้นดําเนินการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1  ดําเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ 
1.2  กรรมการทําการตรวจรับพสัดุ 
1.3  เจาหนาที่พสัดุทําการเบิกจายพัสดุใหแกผูตองการใช 

 
ตลอดปการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 
เจาหนาที่พสัดุ 
เจาหนาที่พสัดุ 
เจาหนาที่พสัดุ 

 
 กิจกรรมท่ี 2.  ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑตาง ๆ  

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
2.1 สํารวจครุภัณฑที่อยูในสภาพชํารุด 
2.2 เสนอกรรมการเพือ่อนุมัติซอมแซม 
2.3  แตงต้ังกรรมการตรวจรบัพสัดุ 
 

 
ตลอดปการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 
เจาหนาที่พสัดุ 
เจาหนาที่พสัดุ 
เจาหนาที่พสัดุ 

ขั้นดําเนินการ   (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
2.1  ดําเนินการปรบัปรุง / ซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด 
2.2  กรรมการทําการตรวจรับพสัดุ 
2.3  เจาหนาที่พสัดุทําการเบิกจายพัสดุทีซ่อมแซมเสร็จเรียบรอย 

 
ตลอดปการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 
ตลอดปการศึกษา 

 
เจาหนาที่พสัดุ 
เจาหนาที่พสัดุ 
เจาหนาที่พสัดุ 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1.  จัดซื้อ จัดหาวัสดุตาง ๆ เพื่อใชในงานราชการ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาจัดซื้อ จัดหาวัสดุ 434,500 -  434,500 
2 คาหมึกพิมพสําเนา  CZ  (850*30 หลอด) 25,500 -  25,500 
3 คากระดาษไข  CZ  (2,200*20  มวน) 44,000 -  44,000 
4 คาหมึกพิมพสําเนา  รุน RN  (1000*25 หลอด) 25,000 -  25,000 
5 คากระดาษไข  RN    (1,800*20  มวน) 36,000 -  36,000 
 รวม 565,000 -  565,000 
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กิจกรรมท่ี 2.  ซอมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑตาง ๆ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาปรับปรงุ / ซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด 10,000   10,000 
 รวม 10,000   10,000 

 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)       575,000        บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)    ..……-……………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................     ..……-……….…….บาท 
       รวม    575,000        บาท 

 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ เพียงพอตอการใหบริการ
แกครู นักเรียน  ตลอดปการศึกษา 2562 
2.  มีอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงาน  
ตลอดปการศึกษา 2562 

 
ตามจํานวนที่สํารวจ 

 
 

ตามจํานวนที่สํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
 

แบบสํารวจ 

 
ปการศึกษา 2562 

 
 

ปการศึกษา 2562 

ผลลัพธ 
โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ เพียงพอตอความ
ตองการของบุคลากร  ครู นักเรียน  ตลอดป
การศึกษา 2562  ในภาพรวมมีระดับ
คุณภาพ ดีเย่ียม  

 
รอยละ  100 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ปการศึกษา 2562 

 

 
 
          ผูเสนอโครงการ                  ผูเห็นชอบโครงการ      
         (นางสาวสุวรรณี   โพธ์ิศร)ี                        (นายสมชาย   อุบลรัตน) 
             เจาหนาที่พัสดุ                    หัวหนางานพัสดุ 

           
           
              ผูตรวจสอบงบประมาณฯ    ผูอนุมัติโครงการ      

 (นางจริยา  จี้กระโทก)    (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
    ผูชวยฯกลุมบริหารงบประมาณและแผนงาน  ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันางานสารบรรณ 
 
กลยุทธสถานศึกษา    3  สรางพลงัขับเคลื่อนใหโรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีที่  2.1 – 2.6 
ลักษณะโครงการ   ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ  กลุมงานสารบรรณ 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่  1 พฤษภาคม  2562 –  วันที่  31   มีนาคม  2563 

1. หลักการและเหตุผล  

ในปจจบุันกจิกรรมสงเสริมการเรียนการสอนใหมปีระสทิธิภาพน้ัน ตองจัดกจิกรรมตอบสนองตอความ
ตองการของผูเรียน รวมทั้งตองจัดหา หรอืจัดใหมีกจิกรรมทีก่ระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู พัฒนาตนเอง 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการทําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการเรยีนการสอน จะทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรน 
ที่จะพฒันาตนเองใหกาวทันเทคโนโลยี นอกจากการจัดกจิกรรมที่กลาวมาขางตนแลว การจัดกิจกรรมสงเสรมิ
การบริหารโดยการพัฒนางานสารบรรณเพื่อจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนกเ็ปนอีกปจจัยหน่ึงที่จะชวย
สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณใหเอื้อตอการบริการ 
 2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานสารบรรณใหถูกตองเปนปจจบุัน 

3. สามารถใหบรกิารรับ – สง  โตตอบหนังสือไดอยางรวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ (Outcome :ระบผุลลัพธหรือผลประโยชน ที่เกดิข้ึนจากผลผลิต) 
 -  ใหบริการรับ – สง  โตตอบหนังสือไดอยางรวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ 
 -  เพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณ ใหถูกตอง และเปนปจจบุัน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบผุลงาน ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ) 
 -  สามารถติดตอรับเอกสาร โตตอบหนังสือราชการตาง ๆ ไดทันทวงท ี
 -  ใหบริการการออกหนังสือตางๆ และงานสารบรรณไดสะดวกรวดเร็วมปีระสิทธิภาพ 
 
4. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1   จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ  เครื่องเขียน  และคาซอมบํารุง 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 สํารวจวัสดุ-อุปกรณที่ตองใชประจําป 
1.2 ประมาณการงบประมาณที่ตองใช 
1.3 เสนอแผนเพือ่ขออนุมัติงบประมาณ 

 
25 ก.พ. 62 
30 ก.พ. 62 
15 มี.ค. 62 

 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
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ข้ันดําเนินการ (ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.4 สํารวจวัสดุ-อุปกรณ ที่ชํารุดหรอืหมด 
1.5 บันทึกเสนอเพื่อขอดําเนินการตามแผน 
1.6 เมื่อไดรบัอนุมัติกเ็สนอพสัดุเพื่อดําเนินการจัดซือ้ 
1.7 เบิกวัสดุออกจากมาใชตามระเบียบราชการ 
1.8 สรปุและรานงานผลตามโครงการ 

 
ทุกวันสิ้นเดือน 
ทุกวันสิ้นเดือน 

 
เมื่อหมด 

25  ก.พ. 63 

 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 
ธัญญาพร 

 
 
5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1 จัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ  เครื่องเขียน  และคาซอมบํารุง 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2,500    
2 ตูลิ้นชักเกบ็เอกสาร 500    
3 คาซอมบํารุงคอมพิวเตอร, ปริ้นเตอร, โทรสาร      1,000    
 รวม 4,000    

 
 

 งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     4,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)        -  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................         -  บาท 
        รวม 4,000  บาท 

 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

กําหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
- ตลับหมึกเครื่องโทรสาร 
- ตลับหมึกเลเซอรเครื่องปริ้นเตอร 

- ตรายาง 
- หมึกสีสําหรบัเครื่องปริ้นเตอร 
- เครื่องสํารองเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) 

- แสตมป, สามารถสงจดหมาย
ลงทะเบียนได  

- เครื่องมือ คอมพิวเตอรตางๆ พรอม 

 
99 
100 
98 
97 
100 
100 

 
95 

 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 
เดือนละ 1 ครั้ง 

สัปดาหละ 1 ครั้ง 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 
สองเดือน 1 ครั้ง 

 
สัปดาหละ 1 ครั้ง 
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ผลลัพธ 
- เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องปรินเตอร

พรอมใชงาน 
- โทรศัพท, โทรสารพรอมใชงาน 

- เครื่องมือ, อุปกรณงานสารบรรณมี
ความพรอม 

- สามารถโตตอบ และออกหนังสอืได 

 
95 
 

90 
95 
 

95 

 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
วันที่ 15 - 31  
ตุลาคม  2562 
 
วันที่ 15 – 28  
กุมภาพันธ 
2563 
 

 

            
 
           ....................................ผูเสนอโครงการ           .............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
          (นางสาวธัญญาพร  วันโน)    ( นางจริยา  จี้กระโทก) 
          เจาหนาที่งานสารบรรณ   ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ 
  
  
 
 
    .................................... ผูตรวจสอบงบประมาณฯ    ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
          ( นางจริยา  จี้กระโทก)    (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา ) 
 ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ   ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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 โครงการพฒันาหองสมุด    3 ด ี
 
กลยุทธสถานศึกษา ที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน        มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ      ใหม    ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ   งานหองสมุด 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา 2562  ( 16 พฤษภาคม 2562– 31 มีนาคม 2563 ) 
 
 
1. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหสถานศึกษาทั่วประเทศ ปรบัปรงุหองสมุดใหมีหนังสือดี บรรยากาศดี 
และบรรณารักษดี ตามโครงการ “หองสมุด 3 ดี” หนังสือและสือ่การเรียนดี คือ หองสมุดตองมีจํานวนหนังสือ 
อยางนอย 5 เลม ตอนักเรียน 1 คน และตองมหีนังสอืสงเสริมการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
สําหรับนักเรียน ครู กลุมหนังสืออางองิ เชน พจนานุกรม สารานุกรมไทยสําหรบัเยาวชน หนังสือพระราช
นิพนธ เปนตน กลุมหนังสือดีที่ควรอานหรือหนังสอืแนะแนว เชน วรรณกรรม นิทาน เปนตน และของเลนเด็ก
สรางสรรค เชน บล็อกไม ตัวตอภาพ(จิ๊กซอร) เปนตนบรรยากาศและสถานที่ดี คือ โรงเรียนตองมีหองสมุด
อยางนอยขนาด 1 หองเรียนข้ึนไป มีการจัดมุมหรอืองคประกอบแบงเปนสวนที่ใชในการศึกษาคนควาอางอิง 
สวนอานเพื่อพักผอนหรือดูหนังฟงเพลงสวนการสืบคนขอมลูผานเครือขาย เปนตนครบูรรณารกัษและกจิกรรม
ดี คือ โรงเรียนตองมีครูบรรณารักษหรือผูทําหนาที่บรรณารักษ อยางนอย1 คน สําหรับการใหบริการ อยาง
นอยตองใหบริการไดในชวงเวลาเชากอนเขาหองเรียน พักกลางวันและหลังเลิกเรียน และมีการจัดกิจกรรม
หองสมุดและกจิกรรมสงเสริมการอาน 

หองสมุดโรงเรียนสามชัย  ถือเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองที่สาํคัญย่ิง  โดยใหบรกิารขาวสารขอมลูและ

สาระความรูแกนักเรียน  บุคลากร  อีกทั้งชุมชนโดยรอบก็สามารถใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองได  

จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพฒันาหองสมุดเพือ่ใหสอดคลองกับนโยบายหองสมุด 3ดี  ของกระทรวงศึกษาธิการ

และนโยบายการสงเสริมการอานเปนวาระแหงชาติของรัฐบาลเพื่อใหหองสมุดเปนแหลงเรียนรูดวยตนเองของ

นักเรียนและชุมชนอยางแทจรงิสบืไป 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อจัดซือ้หนังสือสงเสริมการอาน  วารสาร และ สิ่งพิมพ 
2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
2.3 เพื่อพัฒนาปรบัปรุงหองสมุดใหไดมาตรฐานหองสมุด 3 ดี 
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3. เปาหมาย 

3.1 ผลลัพธ (Outcome) 
3.1.1  หองสมุดโรงเรียนมีหนังสอืและสิ่งพมิพที่ใหมและทันสมัยเพิ่มมากข้ึน 

     3.1.2  หองสมุดเปนแหลงคนควาที่ทันสมัยตามมาตรฐานหองสมุด 3 ดี 
 

 3.2 ผลผลิต  (Outputs ) 
3.2.1  นักเรียน ครูและชุมชน ไดอานหนังสือสื่อสิง่พิมพอยางหลากหลายและทันสมัย 

     3.2.2  โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัยและมบีรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
     3.2.3  นักเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเอง รอยละ 95 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 
 

4. วิธีดําเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน 

1. ประชุมสัมมนาคณะคร ู
2. เขียนโครงการ/กิจกรรม 
3. ประชุมวางแผนจัดกจิกรรม 

พฤษภาคม 2562 
 

นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 
 

ขั้นดําเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อหนังสือสงเสริมการอาน   วารสาร 
และสิ่งพิมพ 

พฤษภาคม 2562 
 
 

นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 
 

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณพัฒนาและสงเสริม
กิจกรรมหองสมุด 

- จัดซื้อฉากประกอบละครหุนมอื 
- จัดซื้อแผนปายประวัติในหลวงรัชกาลที่ 9 

มิถุนายน 2562 

นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 
 

กิจกรรมที่ 3 จัดระบบหนังสือดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรและการบริการสื่อ CAI  และ E- BOOK 

ตลอดปการศึกษา 

 
นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมสงเสรมินิสัยรักการอาน 
- แฟช่ันโชวหนังสือ (แนะนําหนังสือใหมอานดี) 
- เลานิทานประกอบทาทาง 
- ยอดนักอาน 
- รักการอานผานปายนิเทศ 
- ตะกราสญัจร  ...สอนนองอาน 

ตลอดปการศึกษา 

 
 
นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 
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ขั้นประเมินผล 

1. ติดตาม ประเมินผล และสํารวจความ 
ผิดพลาดเพื่อแกไข   ปรับปรุง 

2. สรปุผล 

กันยายน 2562
มีนาคม 2563 

 
นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา 
นางวราภรณ   โพนะทา 
 

 
5. งบประมาณที่ใช  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

2 เสื่อยางพารา 1,500   1,500 
3 ลูกโลก 2,500   2,500 
 รวม 4,000   4,000 

 
งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   4,000            บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา) ..…………………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................  ..…………….…….บาท 
             รวม    4,000      บาท 
 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

กําหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต(Outputs ) 
1. หองสมุดโรงเรียนมหีนังสือและสิง่พิมพที่ใหม
และทันสมัยเพิ่มมากข้ึน 

2. หองสมุดเปนแหลงคนควาที่ทันสมัยตาม
มาตรฐานหองสมุด 3 ดี 

 
100 

 
100 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม 

2562- 
มีนาคม 2563 

ผลลัพธ(Outcome) 
1.  นักเรียน ครูและชุมชน ไดอานหนังสือสื่อ
สิ่งพมิพอยางหลากหลายและทันสมัย 
2.  โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่ทันสมัยและมี
บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
3.  นักเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหา
ความรูดวยตนเอง รอยละ 95 ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด 

 
100 

 
100 

 
 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม 

2562–มีนาคม
2563 

 



81 

      
      

        ........................................ ผูเสนอโครงการ             ........................................ผูเห็นชอบโครงการ  
         (นางจันทรเพญ็  มาศแสน)                               ( นางวราภรณ  โพนะทา )      
            หัวหนางานหองสมุด                                  รองผูอํานวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
       .....................................ผูตรวจสอบงบประมาณฯ  ................................................ผูอนุมัติโครงการ 
      ( นางจริยา  จี้กระโทก )                                 (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา ) 
   ผูชวยฯกลุมบริหารงบประมาณ                           ผูอาํนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันางานหองสมุดและสงเสริมนิสัยรกัการอาน 
 
กลยุทธสถานศึกษา ที่ 5  พัฒนาระบบบรหิารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน        มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ      ใหม    ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ   งานหองสมุด 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินงาน  ตลอดปการศึกษา 2562  ( 16 พฤษภาคม 2562– 31 มีนาคม 2563 ) 
 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 จากแนวทางในการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552-2562) ของ สพฐ. ไดกําหนด
ประเด็นสําคัญของระบบการศึกษาที่ตองการปฏิรปูอยางเรงดวน 4 ประการหลัก คือ 1. พัฒนาคุณภาพคนไทย
ในยุคใหมที่มีนิสัยใฝเรียนรูสามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง มีความสามารถในการ
สื่อสารสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา คิดริเริ่มสารางสรรค มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม มีจิตสํานึกและความภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซื้อสิทธ์ิขายเสียง สามารถกาวทันโลก มี 
สุขภาพกายที่สมบรูณ หางไกลยาเสพติด เปนกําลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรูพื้นฐานทีจ่ําเปน มีสมรรถนะ 
ความรู ความสามารถ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู
ยุคใหม โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับและทกุประเภทใหสงเสริมรกัการอามารถเปนแหลงเรียนรูทีม่ี
คุณภาพ 

การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหแกผูเรียน สงผลใหผูเรยีนและครูตองการเรียนรูและใชบริการ
หองสมุดของโรงเรียน หองสมุดเปนแหลงการเรียนรูทีส่ําคัญที่สุดในโรงเรียน ที่รวบรวบหนังสือและความรูไว
อยางมากมายโดยผูสนใจตองเขาไปศึกษาคนควาการจัดสภาพแวดลอมที่ดีมีความสอดคลองและเหมาะสมกบั
ความสนใจของผูสนใจ โดยจัดใหมีบรรยากาศดี มีมุมสงเสรมิการอาน และจัดกจิกรรมสงเสริมรักการอานอยาง
หลากหลาย จะมสีวนชวยใหผูสนใจมีความตองการเขาหองสมุดมากย่ิงข้ึนและการปรบัปรุงรปูแบบการจัด
หองสมุดใหมีบรรยากาศที่เหมาะสม ดึงดูดใจใหนักเรียนและครูเขามาใชบรกิารหองสมุด ซึง่จะสงผลใหการ
เรียนการสอนสมัฤทธ์ิผลและมุงสงเสริมใหผูเรียนพฒันาศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่  

 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหองสมุดใหมีความทันสมัยและดึงดูดใจใหนักเรียน 

     เขามาใชบริการ 
 2.2 เพื่อใหนักเรียนไดอานหนังสอือยางหลากหลายตามความสนใจ 
 2.3 เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอานและเจตคติที่ดีตอการอานหนังสือ 
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3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ (Outcome) 
  3.1.1 หองสมุดโรงเรียนสามชัยมีบรรยากาศ หนังสอืและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสามชัย รอยละ 95 มีความรูและเพิ่มพูนประสบการณชีวิต 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs ) 

3.2.1 นักเรียน ครูและชุมชน ไดอานหนังสืออยางหลากหลาย 
3.2.2 นักเรียนมีความรูความพึงพอใจและเจตคติที่ดีตอการอานและการแสวงหาความรู 

 
4. วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1จัดซื้อวัสดุอุปกรณและครุภัณฑสํานักงาน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 รายการที่จะจัดซื้อ 

 
พฤษภาคม 

2562 

 
นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางสาวจิตวรรณ  จันทหงษ 
 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.3  จัดซื้อวัสดุอปุกรณและครุภัณฑสํานักงาน 
1.4 ติดตามผลงานและสํารวจขอผิดพลาดตางๆและ

นํามาแกไขปรับปรงุ 
1.5  สรุปผล  

 
 

มิถุนายน 2562 

นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 
 

 
กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 ประชุมวางแผน 
2.2 วางแผนกิจกรรมหรือสิ่งที่ตองจัดซื้อ 

 
พฤษภาคม

2562-
มิถุนายน 
2562 

 
นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 
 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
2.3 สํารวจความตองการสื่อสิ่งพมิพทีจ่ําเปนและตอง

จัดซื้อ 
2.4 สรปุรายการสือ่สิง่พิมพที่จําเปนและตองการ 
2.5 จัดซื้อ/จัดหา 
2.6 ติดตามผลงานและสํารวจขอผิดพลาดตางๆและ

นํามาแกไข  ปรับปรุง 
2.7  สรุปผล 

 
พฤษภาคม

2562-
กุมภาพันธ 

2563 

 
 
นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 
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กิจกรรมท่ี 3 สงเสริมนิสัยรักการอาน 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุก
รายการ) 
3.1 ประชุมวางแผน 
3.2 ออกแบบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน 

 
พฤษภาคม 2562-
กุมภาพันธ 2563 

 
นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 
 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุ
รายการ) 
3.3 ประชาสมัพันธเกี่ยวกบักจิกรรม 
3.4 ดําเนินการจัดกิจกรรม 

- เรื่องเลาหนาเสาธง 
- หองสมุดเคลื่อนที ่
- เสาน้ี...มีสาระ 

- ตนไมใหความรู 
- ไขปญหา…คาใจ 

- ตะกราความรู 
- วันน้ี…มีคําตอบ 
- ครู/นักเรียนยอดนักอาน 

- หองสมุดยืนอาน 
- สัปดาหหองสมุด 

- 1 เลม เติมเต็มปญญา 
- สารความรู…สูชุมชน 
- หนังสือเลมเลก็ 

- นิทานหนาเดียว 
- แนะนําหนังสือใหม 

- บันทึกการอาน 
- หองสมุดอเิลก็ทรอนิกส 

3.5 ติดตาม ประเมินผล และสํารวจความ 
ผิดพลาดเพื่อแกไข   ปรับปรุง 

3.6 สรปุผล 

 
 

พฤษภาคม 2562 –
กุมภาพันธ 2563 

 
 
นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางสาวจริวรรณ  พืชสิงห 
 

 
กิจกรรมท่ี 4  พัฒนาบุคลากรหองสมุด/ยุวบรรณารักษ 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุก
รายการ) 
4.1 ประชุมวางแผน 

 
 พฤษภาคม 2562 –
กุมภาพันธ 2563 

 
นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 
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ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุ
รายการ) 
4.2 ดําเนินการจัดกิจกรรม 

- ศึกษาดูงานหองสมุด 
- อบรมยุวบรรณารักษ 

4.3 ติดตาม ประเมินผล และสํารวจความ 
ผิดพลาดเพื่อแกไขปรับปรงุ 

4.4 สรปุผล 

 
พฤษภาคม 2562 –
กุมภาพันธ 2563 

 
นางจันทรเพญ็  มาศแสน 
นางจิตรวรรณ  พืชสิงห 
 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1จัดซื้อวัสดุอุปกรณและครุภัณฑสํานักงาน  

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ปรับปรงุบรรยากาศหองสมุด 2,500   2,500 
2 บอรดสําหรับจัดนิทรรศการแบบพับได 3,300   3,300 
 รวม 5,800   5,800 

 
กิจกรรมท่ี 2   จัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ 

 
กิจกรรมท่ี 3  สงเสริมนิสัยรักการอานสูอาเซียน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ซื้อวัสดุและอุปกรณจัดกิจกรรม 1,000   1,000 
2 รางวัลกจิกรรมสปัดาหหองสมุด 2,000   2,000 
 รวม 3,000   3,000 

 
 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 หนังสือพิมพรายวันไทยรัฐ (10x200) 2,000   2,000 
2 หนังสือพิมพรายวันเดลินิวส (10x200) 2,000   2,000 
3 นิตยสารหมอชาวบาน (45x10) 450   450 
4 วารสารชีวจิต (16x55) 960   960 
5 คูสรางชีวิต 320   320 
6 เทคโนชาวบาน 800   800 
 รวม 6,000   6,000 
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กิจกรรมท่ี 4  พัฒนาบุคลากรหองสมุด/ยุวบรรณารักษ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1  ศึกษาดูงานหองสมุด 0   0 
2  อบรมบรรณารักษนอย 0   0 
 รวม 0   0 

 
 
งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   32,000        บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา) ..…………………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................  ..…………….…….บาท 
       รวม 32,000   บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมาย
ความสําเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

กําหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต(Outputs ) 
1.นักเรียน ครูและชุมชน ไดอานหนังสือ
อยางหลากหลาย 
2. นักเรียนมีความรูความพึงพอใจและเจต
คติที่ดีตอการอานและการแสวงหาความรู 

 
100 

 
100 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม

2562- 
มีนาคม 2563 

ผลลัพธ(Outcome) 
1. หองสมุดโรงเรียนสามชัยมีบรรยากาศ 
หนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 
2. นักเรียนโรงเรียนสามชัย รอยละ 95 มี
ความรูและเพิ่มพูนประสบการณชีวิต 

 
100 

 
 

100 

 
แบบสํารวจ 

 
 

แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม 

2562–มีนาคม
2563 

      
        
 

 ........................................ ผูเสนอโครงการ             ........................................ผูเห็นชอบโครงการ  
         (นางจันทรเพญ็  มาศแสน)                               ( นางวราภรณ  โพนะทา )      
            หัวหนางานหองสมุด                                     รองผูอํานวยการโรงเรียน 
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       .....................................ผูตรวจสอบงบประมาณฯ  ................................................ผูอนุมัติโครงการ 
      ( นางจริยา  จี้กระโทก )                                 (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา ) 
   ผูชวยฯกลุมบริหารงบประมาณ                           ผูอาํนวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันางานแนะแนว 
 

กลยุทธสถานศึกษา ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรยีนรูเชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
   ตัวบงช้ีที่  2.1 – 2.6 
   มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรยีนเปนสําคัญ 
   ตัวบงช้ีที่  3.1 – 3.5 
ลักษณะโครงการ   ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ    ฝายแนะแนว 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินงาน   1  พฤษภาคม 2562 – 31  มีนาคม  2563 
 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 นักเรียนจําเปนตองมีการพัฒนาตนเองในทกุๆดาน ไปพรอมๆกัน เพื่อชีวิตจะไดมีความสุขและมี
ความเปนมนุษยโดยสมบรูณ โรงเรียนจึงจําเปนตองจัดใหนักเรียนมกีารพฒันาศักยภาพของตนในทกุๆดานเพือ่
จะไดมีทักษะในการเรียนและการทํางาน สงเสรมิใหตนเองมกีารดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขตาม
กําลังความสามารถของตน 
 ดังน้ันหองแนะแนวควรเปนแหลงขอมูล ทีส่ามารถคนควาหาความรูในการศึกษาตอไดอยาง
ทันสมัย รวดเร็วและพอเพียงกบัความตองการของนักเรียน  งานฝายแนะแนวจึงตองมีการพัฒนาใหมี
ระบบงาน เครือ่งครุภัณฑ และวัสดุที่ตองใชงานอยางมีคุณภาพเพื่อรองรับการประสานงานระหวางงานแนะ
แนวกับครูและนักเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสงเสริมพัฒนาผลสมัฤทธ์ิของการศึกษาใหสูงข้ึนและเปด
โอกาสใหนักเรียนไดเปดโลกทัศนในการแสวงหาอาชีพในอนาคตและการเรียนรูใหไดมากที่สุดเพื่อผลสัมฤทธ์ิ
ของโรงเรียนและตัวผูเรียนเองที่สงูข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อปรบัปรุงพัฒนางานหองแนะแนว 
 2.2 เพื่อเปดโอกาสใหศิษยเกาไดเขาแนะแนวการศึกษาตอรุนนอง 
 2.3 เพื่อประชาสัมพันธการรบัสมัครเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1และ 4  

     แกโรงเรียนในพื้นที่บริการ 
 2.4 เพื่อใหนักเรียนรูจักคิดและกลาตัดสินใจในการศึกษาตอและเลือกอาชีพ  
 2.5 เพื่อเปดโลกกวางทางการศึกษาตอใหกับนักเรียนอยางเต็มที ่
 2.6 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอบเขาศึกษาตอช้ันอุดมศึกษา 
 2.7 เพื่อสรางความสมัพันธที่ดีระหวางนักเรียน 
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3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ  
       -    งานแนะแนวสามารถดําเนินการใหอยางมปีระสิทธิภาพ 
       -    นักเรียนเขาถึง ขอมูลขาวสาร ไดอยางสะดวกและทันสมัย 
       -   นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 80 สามารถเลือกศึกษาตอได 
                        ตรงความตองการ 

- นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 80 สามารถสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาได 
- นักเรียนที่สมัครเขาศึกษาตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ในโรงเรียนสามชัยมจีํานวนเพิ่มข้ึน 

 3.2 ผลผลิต   
        -  นักเรียนมีวัสดุอปุกรณและบรรยากาศภายในหองดูดีและเหมาะสม 
       -   มีแหลงทุนการศึกษาสําหรบันักเรียน 
       -  นักเรียนมเีจตคติที่ดีตองานแนะแนวการศึกษาตอ 
       -  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค ตามความคาดหวังของชุมชน 
       -  นักเรียนมีการพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุกๆดาน ทั้งทางดานสติปญญา อารมณ สังคม และ
ทางดานรางกาย 
 
4. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงบรรยากาศในหองแนะแนว 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
1.1 ออกแบบ รูปแบบ การจัดหองแนะแนว 
1.2 สํารวจอปุกรณที่ตองจัดซือ้เพิม่เติม 

 
5  มีนาคม 62 
10มีนาคม 62 

 
ฝายแนะแนว 
ฝายแนะแนว 

 
ข้ันดําเนินการ 
1.3 จัดทํารางโครงการ/งบประมาณ 
1.4 เขียนโครงการ/งาน ปการศึกษา 2558 ใหสอดคลองกบัแผน 

กลยุทธ/มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 
1.5 เสนอของบประมาณ 
1.6 ดําเนินการปรบัปรุงหองแนะแนว  

 
1.7 ประเมินการใชบรกิารหองแนะแนวโดยใชแบบสอบถาม  

 
12 มี.ค 62 
13 มี.ค 62 

 
13  มี.ค  62 
15 พ.ค 62-  
28 ก.พ 63 
15 พ.ค 62- 
28 ก.พ 63 

 
ฝายแนะแนว 
ฝายแนะแนว 

 
ฝายแนะแนว 
ฝายแนะแนว 

 
ฝายแนะแนว 

 
 กิจกรรมท่ี 2 ระดมทุนการศึกษา 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
2.3 สํารวจนักเรียนที่มีความตองการทุนการศึกษา 

7 พ.ค 62 - 
 15 มี.ค 63 

ฝายแนะแนว
และครูที่
ปรึกษา 
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ข้ันดําเนินการ 
2.4 ดําเนินการติดตอ ประสานงานหนวยงาน แหลงใหทุนการศึกษา 
 
2.5 จัดทําคําสัง่ แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่ไดรบั

ทุนการศึกษาแตละประเภท 
2.6 ออกเย่ียมบานนักเรียน 
 
2.7 นํานักเรียนรับทุนการศึกษาแตละประเภท 
 
2.8 ทําหนังสือขอบคุณแหลงทุนการศึกษาตางๆ 
 
2.9 สรปุแหลงทุน และจํานวนนักเรียนที่ไดรับทุนการศึกษา 

 
7 พ.ค 62 - 
 15 มี.ค 63 
7 พ.ค 62 - 
 15 มี.ค 63 
16 พ.ค 62 - 
 15 มี.ค 63 
19 พ.ค 62 - 
 15 มี.ค 63 
23 พ.ค 62- 
 15 มี.ค 63 
25  มี.ค 63 

 
ฝายแนะแนว 

 
กิจกรรมท่ี 3   กิจกรรมศิษยเกาแนะแนวรุนนอง 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
3.1  ติดตอประสานงานกับศิษยเกาที่จะมาแนะแนว  

 
20 พ.ค 62-  
31 ก.ค 62 

 
ฝายแนะแนว 

 
ข้ันดําเนินการ 
3.2  กําหนดวันที่จะจัดงานกิจกรรมแนะแนว 
3.3  จัดทําคําสั่ง แตงต้ังคณะกรรมการแนะแนวศิษยเกา 
3.4  รับสมัครนักเรียนทีเ่ขารวมกจิกรรม 
3.5  จัดเตรียมเอกสาร/สถานที ่
3.6  ดําเนินงานจัดกิจกรรม 
3.7  สรุปและประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 

 
พ.ค –ก.ย 62 
พ.ค – ก.ย 62 
พ.ค –ก.ย 62 
พ.ค – ก.ย 62 
พ.ค – ก.ย 62 
15 ก.ย 62 

 
ฝายแนะแนว 

 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมท่ี 4   กิจกรรมแนะแนวสัญจร 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
4.1  ติดตอประสานงานกับโรงเรียนที่จะออกแนะแนว  

 
พ.ย 62- ก.พ 63 

 
ฝายแนะแนว 

 
ข้ันดําเนินการ 
4.2  กําหนดวันที่จะออกกิจกรรมแนะแนว 
4.3  จัดทําคําสั่ง แตงต้ังคณะกรรมการแนะแนวสญัจร 
4.4  จัดเตรียมเอกสาร/วัสดุอปุกรณ 
4.5  ดําเนินงานจัดกิจกรรม 
4.6  สรุปและประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 

 
พ.ย 62 –ก.พ 63 
พ.ย 62 – ก.พ 63 
พ.ย 62 – ก.พ 63 
พ.ย 62– ก.พ 63 

1 มี.ค 63 

 
ฝายแนะแนว 
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กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมใหคําปรึกษา 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
5.1  จัดเตรียมหองแนะแนวใหมมีุมใหคําปรกึษา 

 
พ.ค 62- มี.ค 

63 

 
ฝายแนะแนว 

 
ข้ันดําเนินการ 
5.2  จัดทําแผนประชาสัมพันธขอมลูขาวสารการศึกษาตอตางๆ 
5.3  จัดเวรครูประจําใหคําปรกึษา 
 
5.4  บันทึกการใหคําปรึกษา   
5.5  ประเมินการใหบรกิารโดยใชแบบสอบถาม   

 
พ.ค 62 มี.ค 63 

พ.ค 62-  
มี.ค 63 

พ.ค 62-มี.ค 63 
พ.ค 62- มี.ค 

63 

 
ฝายแนะแนว 

 
 

 

 
กิจกรรมท่ี 6  ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีและปจฉิมนิเทศ 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
6.1  วางแผนดําเนินงาน 

 
พ.ค 62- ก.พ. 

63 

 
ฝายแนะแนว 

 
ข้ันดําเนินการ 
6.2  กําหนดวันที่จะจัดงานปฐมนิเทศ 
6.3  จัดทําคําสั่ง แตงต้ังคณะกรรมการ 
6.4  กําหนดวันที่จะจัดงานแสดงความยินดีและปจฉิมนิเทศ 
6.5  จัดเตรียมเอกสาร/สถานที ่
6.6  ดําเนินงานจัดกิจกรรม 
6.7  สรุปและประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 

 
พ.ค 62 
พ.ค 62 
ก.พ. 63 
 ก.พ. 63 

พ.ค62-มี.ค. 63 
มี.ค 63 

 
ฝายแนะแนวและ

ฝายวิชาการ 
 
 

 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงบรรยากาศในหองแนะแนว 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 จัดทําปายสรปุสถิติการศึกษาตอ 2,000   2,000 
2 โตะคอมพิวเตอร 1 ตัว -   - 
3 จัดซื้อเครื่องprinter cannon (ถายเอกสารได)  

1 เครื่อง 
5,000   5,000 

4 พัดลมเพดาน -   - 
5 โทรศัพทบานพรอมตออินเทอรเน็ท (รายเดือน) -   - 
7 โตะพรอมเกาอี้ (ชุดน่ัง 4 คน) 2 ชุด -   - 
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6 จัดทําปายความภูมิใจนักเรียนม.6ที่ไดศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษาตางๆ(หนาโรงเรียน) 

5,000    

 รวม 12,000   12,000 
 
 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมระดมทุนการศึกษา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 นํานักเรียนไปรับทุน(รับ-สงผูประสานงานทุน) -   - 
2 จัดทําใบอนุโมทนาบัตรแกผูใหทุนการศึกษา -   - 
3 ออกสํารวจบานนักเรียนพิจารณาทุนการศึกษา 1,000   1,000 
 รวม 1,000   1,000 

 
กิจกรรมท่ี 3  ศิษยเกาแนะแนวรุนนอง 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาจัดทําปายและตกแตงสถานที ่ 1,000   1,000 
2 คาอาหาร (นร. ม.4 - ม.6)  4,000   4,000 
3 คาของที่ระลึกศิษยเกา -   - 
 รวม 5,000   5,000 

 
กิจกรรมท่ี 4  แนะแนวสัญจร 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาเบี้ยเลี้ยงครูออกแนะแนว 3 คน -    
2 คาอาหารนักเรียนที่ออกแนะแนวรวม 4 คน -    
3 คานํ้ามันออกแนะแนว 14 โรง -    
4  คาขนมลูกอมแจกนักเรียน 14 โรง -    
 รวม -    

 
กิจกรรมท่ี 5  ใหคําปรึกษา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ออกเย่ียมบานนักเรียนที่มีความจําเปนพเิศษ(LD) 
2 ภาคเรียน 

-    

 รวม -    
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กิจกรรมท่ี 6 ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีและปจฉิมนิเทศ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 งานแสดงความยินดี -   - 
2 
3 

คาดอกกุหลาบแสดงความยินดี 
คาตกแตงสถานที่และปาย 

2,000 
1,000 

  2,000 
1,000 

 รวม 3,000   3,000 
 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     21,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)         -    บาท 
 อื่นๆ เงิน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา                             -    บาท 
       รวม                21,000  บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1 แนะแนวสามารถดําเนินการใหอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2 นักเรียนเขาถึง ขอมลูขาวสาร ไดอยาง
สะดวกและทันสมัย 
3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 80 สามารถเลือก
ศึกษาตอไดตรง ความตองการ 
4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 รอยละ 80
สามารถสอบเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาได  
5 นักเรียนทีส่มัครเขาศึกษาตอช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 ในโรงเรียนสามชัย
มีจํานวนเพิม่ข้ึน 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 

100% 
 
 

100% 
 

 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
 

แบบสํารวจ 
 
 

แบบสํารวจ 

 
 
 
 

พฤษภาคม     
2562 

- 
มีนาคม  2563 

ผลลัพธ 
-  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณและบรรยากาศ

ภายในหองดูดีและเหมาะสม 
 -   มีแหลงทุนการศึกษาสําหรบันักเรียน      
-  นักเรียนมีเจตคติที่ดีตองานแนะแนว

การศึกษาตอ 
  -  นักเรียนทุกคนมีคุณลกัษณะอันพึง

 
100% 

 
100% 

 
 

100% 

 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
 

แบบสํารวจ 

 
 

พฤษภาคม 
2562 

- 
มีนาคม  2563 
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ประสงค ตามความคาดหวังของชุมชน 
  -  นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ในทุกๆดาน ทั้งทางดานสติปญญา อารมณ 

สังคม และทางดานรางกาย 

 
100% 

 

 
แบบสํารวจ 

 
 

 
 
 
 
.............................................ผูเสนอโครงการ             ............................................. ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นางสาวณิชาภา นามวงษไชย)                   (นางวราภรณ โพนะทา) 
       หัวหนางานแนะแนว            รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ          
 
 
 
 
....................................... ผูตรวจสอบงบประมาณฯ.             .........................................ผูอนุมัติโครงการ 
          (นางจริยา จี้กระโทก)            (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
 ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณฯ                         ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันาและสงเสริมงานวิชาการโรงเรียนสามชัย 
 
กลยุทธสถานศึกษา ที่  1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรยีนรูเชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐาน       ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
   ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงช้ีที่    2.1 – 2. 6, 3.1 – 3.5 
ลักษณะโครงการ    ใหม     ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานวิชาการ 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน ตลอดปการศึกษา  2562 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ดวยกลุมบริหารงานวิชาการ  มีการดําเนินงาน  ดานงานพฒันาการเรียนการสอน ไดมีการจัดและ
พัฒนาตารางเรียนตารางสอนโดยใชเทคโนโลยี ดานคอมพิวเตอรเขามาใชในการบรหิารจัดการ ทําใหการ
บรหิารงานจัดตารางเรียนตารางสอน พฒันาอยางเปนระบบข้ึน แตในการดําเนินการดังกลาวยังพบปญหาคือ
เครื่องคอมพิวเตอร  มีปญหาตองซอมบํารงุรักษาใหใชงานไดอยางมีคุณภาพ อยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอจึงทํา
ใหการดําเนินงานของกลุมบรหิารงานวิชาการ ดานงานพัฒนากรเรียนการสอน  มีคุณภาพของงานดีข้ึน สงผล
ใหการประสานงานระหวางกลุมบริหารงานวิชาการกบัครูและนักเรียน มปีระสทิธิภาพ มากข้ึน และงาน
วิชาการยังตองดําเนินงานทะเบียนวัดผลประเมินผลดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา 
ตองใชวัสดุทางการศึกษาเขาชวยในการจัดกจิกรรมจงึจะครบถวนในการจัดการซึง่วัสดุตางๆน้ี เชน วัสดุทีใ่ชใน
การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ไดแก ปพ.5 ต/ป, วัสดุที่ใชในการคุมสอบ, วัสดุที่ใชทําขอสอบ และ
ครุภัณฑที่ใชในการเกบ็แบบทดสอบตางๆ ตลอดจนวัสดุที่ใชในงานสํานักงานของงานวัดผลประเมินผล ดวย
ประโยชนของวัสดุปกรณเหลาน้ัน  ขาพเจาคิดวางานวัดผลประเมินผลจะพฒันาย่ิงข้ึน และงานทะเบยีนน้ัน
ตองใชวัสดุ  อุปกรณ ในการออกเอกสารเพือ่เปนหลักฐานทางการศึกษาใหกับหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่
นักเรียนตองการ เพื่อใหงานดังกลาวเกิดประสิทธิภาพและเปนผลดีกับนักเรียนดังน้ันจึงจําเปนตองใชอุปกรณ 
และในแตละปการศึกษาหนวยงานตองเขารวมแขงข้ันทกัษะวิชาการดานตางๆ เพื่อพฒันานักเรียนและ
ครูผูสอน  ดังน้ันกลุมบริหารงานวิชาการจงึเขียนโครงการเพือ่ปรบัปรุงและพฒันางานวิชาการดังกลาว 

 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อปรบัปรุงพฒันางานพฒันาการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
2.  เพื่อกระตุนครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.  เพื่อพฒันางานทะเบียนวัดผลประเมินผล 
4.  เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบันักเรียนที่ตองการหลักฐานทางการศึกษา 

 5.  เพื่อพฒันาการจัดการเรียนการสอนใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
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3.  เปาหมาย 
 3.1  ผลลัพธ 
  โรงเรียนสามชัยมีการพฒันาและสงเสริมการบริหารจัดการงานวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ  ประจําปการศึกษา  2562  ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ  ดี 
 3.2  ผลผลิต 
  3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

3.2.2  ครูมผีลงานทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
3.2.3  มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มปีระสทิธิภาพและเหมาะสม 
3.2.4  นักเรียนสามารถเปนตัวแทน กลุมเครือขาย เขตพื้นที ่และจังหวัดในการเขารวม
แขงขันทักษะวิชาการดานตางๆเพิ่มข้ึน 
3.2.5  ครูมผีลงานทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
3.2.6  งานทะเบียนวัดผลประเมินผลสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิม่ข้ึน 

4.  วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี  1  พัฒนางานการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรบัผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2. จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงาน

วิชาการ 

 
  พ.ค.  62 

 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
 

ข้ันดําเนินการ 
1. จัดซื้อจัดหาวัสดุอปุกรณในการพฒันาการเรียนการสอน   
2. อบรมพัฒนาบุคลากรงานพฒันาการเรียนการสอน 
3. อบรมพัฒนาครูเกี่ยวกบัการวิจัยในช้ันเรียน 

 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62 - มี.ค. 

63 

 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
 

ข้ันดําเนินการ 
4. จัดซื้อจัดหาวัสดุอปุกรณในการพฒันาการเรียนการ
สอน   
5. อบรมพัฒนาบุคลากรงานพฒันาการเรียนการสอน 
6. อบรมพัฒนาครูเกี่ยวกบัการวิจัยในช้ันเรียน 
7. พัฒนาครูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรูและการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและการใชสือ่ 
8. จัดนิทรรศการ/แขงขันทักษะวิชาการของนักเรียน/จัด

กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนนักเรียน 
9. จัดงานปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศนักเรียน 
10. จัดทําครูมอืนักเรียน 
11. รับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 
12. ซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอรงานวิชาการ 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
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กิจกรรท่ี  2 พัฒนางานทะเบียนและงานวัดผลประเมินโรงเรียนสามชัย 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรบัผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ 
1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2. จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงานวิชาการ 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 

 
กลุมบรหิารงานวิชาการ 
 

ข้ันดําเนินการ 
งานทะเบียนวัดผล 
1.  ดําเนินงานการเตรียมเอกสารวัสดุ-อุปกรณในกาใหบริการ
หลักฐานทางวิชาการ  โดยการจัดซื้อจัดหาดังน้ี 
- จัดซื้อ  ปพ. 1,2 และ 3 รายละเอียดดังน้ี 
    1) ปพ 1 บ (ม.ตน) 5 เลม เลมละ 160 บาท 
    2) ปพ 1 พ (ม.ปลาย) 5 เลม เลมละ 160 บาท 
-  จัดซื้อหมึก ปริ้นท เลเซอร 4 ตลับ ตลับละ 3,500 บาท 
-   จัดซื้อกระดาษ 120 แกรม 24 หอ หอละ 150 บาท 
งานวัดผลประเมินผล 
2.  ดําเนินการเตรียมการการสอบประจําภาคเรียน  และ
นําเสนอผลสัมฤทธ์ิทางการของนักเรียน  
3.  ดําเนินการจัดซื้อ ปพ.5 ต/ป และอปุกรณจัดสอบวัดผล 
4. ดําเนินการสอบประเมินนักเรียนระดับทองถ่ินและ
ระดับชาติ 

 
 

พ.ค. 62- มี.ค. 63 
 

พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
 

 
 

กลุมบรหิารวิชาการ 
(งานทะเบียน-วัดผล) 

 
 
 
 
 

กลุมบรหิารวิชาการ 
(งานทะเบียน-วัดผล) 

 
 

 
กิจกรรมท่ี  3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรบัผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการและหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู 

2. จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ
การจัดทําหลักสูตร 

3. จัดทําเอกสารช้ีแจงแบบฟอรมรูปเลมหลักสูตร 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
กลุมบรหิารวิชาการ 

 
 
 
 

ข้ันดําเนินการ 
1. จัดอบรมปรบัปรุงพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. จัดทําหลักสูตรแตละ กลุมสาระการเรียนรูครบทกุ

กลุมสาระการเรียนรู 
3. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณเพื่อทํารูปเลมของ   

หลักสูตร 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 

 
กลุมบรหิารวิชาการ 
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กิจกรรมท่ี  4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามชัย  
(การจัดสรางขอสอบออนไลนเพ่ือยกระดับคุณภาพผูเรียน) 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
   กลุมบรหิารวิชาการประชุมเพื่อกําหนดวันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามชัย  
(การจัดสรางขอสอบออนไลนเพื่อยกระดับคุณภาพผูเรียน) 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
กลุมบรหิาร

วิชาการ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
4.1สํารวจวัสดุอุปกรณในการอบรม 
4.2จัดซื้อวัสดุอปุกรณในการจัดอบรม  และคาวิทยากรเพื่อการอบรม 
4.3จัดเตรียมวัสดุอปุกรณและสถานที่ในจัดอบรม 
4.4ดําเนินกิจกรรมในการอบรม 
4.5ประเมินความพึงพอใจในการอบรม/แบบสอบถาม 
4.6ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
กลุมบรหิาร

วิชาการ 
 

 
กิจกรรมท่ี 5  พัฒนางานสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรบัผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2. จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมกาดําเนินการ

ปรับปรงุสํานักงานงานวิชาการ 

 
  พ.ค.  62 

 
กลุมบรหิารวิชาการ 
 

ข้ันดําเนินการ 
3. จัดซื้อจัดหาวัสดุอปุกรณสํานักงาน 
4. จัดการปรบัปรุงหองสํานักงาน 

          -    จัดซื้อโตะทํางานหองรองผูอํานวยการ 
5. ซื้อคอมพิวเตอรสํานักงาน  และหมึก 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
กลุมบรหิารวิชาการ 
กลุมบรหิารวิชาการ 
 

กลุมบรหิารวิชาการ 

 
กิจกรรมท่ี 6  โครงการศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษาของนักเรียน ม.1-ม.6 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 

1. คณะครูรวมประชุมเพื่อกําหนดวันและกจิกรรม 
2.  สํารวจวัสดุอปุกรณในการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
กลุมบรหิารวิชาการ 
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ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม 
4. จัดเตรียมวัสดุอปุกรณและสถานที่ในกิจกรรม 
5.  ดําเนินกิจกรรม 
6. ประเมินความพึงพอใจกจิกรรมโดยใชแบบวัดเจตคติ/

แบบสอบถาม 
7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 

 
กลุมบรหิารวิชาการ 

 

 
กิจกรรมท่ี 7   โครงการศึกษาศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จในการบริหารงานวิชาการ  

 
กิจกรรมท่ี 8 พัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา   

 
 
 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรบัผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2. จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมกาดําเนินงาน 

 
พ.ค.  62                          

พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 
กลุมบรหิารวิชาการ 

ข้ันดําเนินการ 
3. ติดตอประสานงานสถานศึกษาที่ตองการศึกษาดูงาน 
4. ดําเนินการตามโครงการที่วางไว 
5. สรปุผลการดําเนินโครงการ 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 
พ.ค.62-มี.ค.63 

 
กลุมบรหิารวิชาการ 

 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรบัผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ 
1.1. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมขอมูล ประชุมฝายงาน
ประกบัคุณภาพ 
1.2. จัดทําโครงการ / พิจารณาโครงการ ใหสอดคลองกบั
ตัวช้ีวัด 
1.3. รางโครงการ / พิมพโครงการ 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 

 
กลุมบรหิารวิชาการ 

 

ข้ันดําเนินการ 
1.4)  นําเสนอโครงการของกลุมสาระการเรียนรูฯเพื่ออนุมัติ 
1.5)   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน / แจงใหครทูราบ 
1.6 )  ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวงป  2559 
1.7)สรปุ/ประเมินผล/รายงานการดําเนินโครงการ 

 
พ.ค. 62-มี.ค. 63 

 

 
กลุมบรหิารวิชาการ 
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กิจกรรมท่ี 9  โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) 

 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
เสนอโครงการ 

1. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. ประชุมวางแผน 
3. เตรียมเอกสารประกอบการติว 
4. เตรียมวัสดุอุปกรณ 
5. จัดเตรียมวิทยากร 

 
 
พ.ค.62-ก.พ.63 

 
 
กลุมบรหิารวิชาการ 

ข้ันดําเนินการ (ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1. จัดติวนักเรียน ม.3 (โดยวิทยากรภายใน-ภายนอก) 
2. จัดติวนักเรียน ม.6 (โดยวิทยากรภายใน-ภายนอก) 
3. การประเมินผล/ติดตามผล 

 
ธ.ค.62-ก.พ.63 

 
กลุมบรหิารวิชาการ 

 
5.  งบประมาณท่ีใช 
กิจกรรมท่ี  1  พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
ที่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1  พัฒนาครูเกี่ยวกบัการวิจัยในช้ันเรียน 
พัฒนาครูเกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- - - - 

2 จัดนิทรรศการ/แขงขันทักษะวิชาการ
ของนักเรียน/จัดกิจกรรมสงเสรมิการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียน 

 
 
 

 งบพฒันา  
 

3 จัดทําคูมือนักเรียน   งบพฒันา  
4 รับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 5,000   5,000 

รวม 5,000 
 
กิจกรรมท่ี  2 พัฒนางานทะเบียนวัดผลและงานวัดผลประเมินโรงเรียนสามชัย 
งานทะเบียนวัดผล 
ที่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 - หมึกปริ๊นงานทะเบียน  จํานวน  4  
กลองๆละ  3,500 บาท 

งบพสัดุ
กลาง 

- - - 

2 -กระดาษ 120 แกรม 10 หอ หอละ 150 
บาท 

งบพสัดุ
กลาง 

- - - 
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3 จัดซื้อ ปพ.1  
(10 เลมๆละ 160 บาท = 1,600 บาท) 
จัดซื้อใบประกาศนียบัตร 
(5 หอๆละ400 บาท = 2,000 บาท) 
คาดําเนินการจัดซื้อ  3,500 บาท 

 7,100  7,100 

4 มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน  15,000 - 15,000 
รวม 22,100 

 
งานวัดผลประเมินผล 
ที่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 จัดซื้อ ปพ.5 ต/ป 
(ม.1 – ม.3      จํานวน 250 เลม) 
(ม.4 - ม.6      จํานวน 250 เลม) 
รวม 500 เลม x 2 เทอม = 1,000 เลม 
(เลมละ 30 บาท) 

30,000   30,000 

2 คาดําเนินการสอบระดับชาติ /ทดสอบอื่น - - - - 
รวม 30,000 

 
กิจกรรมท่ี  3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย 
ที่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 ปรับปรงุพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา -   - 
2 ถายเอกสารหลักสูตรเขาเลม 3,000   3,000 

รวม 3,000 
 
กิจกรรมท่ี  4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามชัย  
ดานการพัฒนาการเรียนการสอนของครูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)การปรับปรุงหลักสูตร และ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) / การดําเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
ที่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 คาดําเนินการในการจัดอบรมบุคลากร     5,000   5,000 
2 คาจัดสถานที่ดําเนินกิจกรรม - -  - 

รวม 5,000 
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กิจกรรมท่ี  5  พัฒนางานสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ 
ที่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 ซอมคอมพิวเตอรสํานักงาน  งบพสัดุ   - 
2 จัดซื้อหมึก งบพสัดุ   - 
3 จัดทําปายโครงสรางบริหาร/ปานนิเทศ/

บอรดนิเทศ 
11,500   11,500 

4 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอรสํานักงาน 5,000    
รวม 16,500 

 

กิจกรรมท่ี 6 พัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา   
ที่ รายการ งบประมาณ รวม 

อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรบัปรุงพฒันางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงาน SAR ปการศึกษา  2562 
- ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

งบพสัดุ
กลาง 

- - - 

2 จัดทําเอกสารระบบงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

3,000 - - 3,000 

รวม 3,000 
 

กิจกรรมท่ี 7   โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (o-net) 

 

ที่ รายการ งบประมาณ รวม 
อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 เอกสารประกอบการสอนเสรมิ  8 กลุมสาระฯ งบพสัดุ - - - 
2 คาวัสดุ- อุปกรณดําเนินการสอนเสริมกลุมสาระฯ งบพสัดุ - - - 
3 คาดําเนินการและการตอบแทนวิทยากร  10,000  10,000 
4 คาอาหารกลางวันนักเรียน ม.3  

(160 คนๆละ100 บาท = 16,000 บาท) 
 เรียนฟร ี  - 

5 คาพาหนะในการเดินทางไปสอบ ม.6 
(95 คนๆละ 300 บาท = 28,500 บาท) 

 เรียนฟร ี  - 

รวม 10,000 
 
กิจกรรมท่ี  8  กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองนักเรียน  

ที่ รายการ งบประมาณ รวม 
อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 ปฐมนิเทศและประชุมผูปกครองนักเรียน 3,500 -  3,500 
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งบประมาณท้ังโครงการ     
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน)   98,100  บาท 
เงินนอกงบประมาณ(รายไดสถานศึกษา)  -  บาท 
อื่นๆ(ระบุ)  เงินสวัสดิการ....................  -  บาท 
  รวม    98,100  บาท 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย
ความสําเร็จ 

เคร่ืองมือท่ีใช กําหนดเวลา
ประเมิน 

ผลผลิต 
1. กลุมบรหิารงานวิชาการมีระบบการ
จัดการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ 
2. ครูมผีลงาน พัฒนางานวิชาการไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นและมปีระสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีผลงานในระดับเขต ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ 
4. งานทะเบียนและงานวัดผลประเมิน
สามารถดําเนินงานสาํนักงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
5.งานทะเบียนและงานวัดผลประเมินมี 
อุปกรณ ปพ.5ต/ป, วัสดุคุมสอบ,วัสดุทาํ
ขอสอบและครภุัณฑเก็บขอสอบและปพ.5 
อยางเพียงพอและอยางเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
6.กลุมบรหิารงานวชิาการมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่มีประสิทธภิาพและเหมาะสม 
7. มีครูมือนักเรียนสําหรับปฐมนิเทศ 
8.  ครแูละบคุลากรทางการศึกษา มีความรู
และความเขาใจเก่ียวกับระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษามากขึ้น 
9. ระบบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
ของโรงเรียนสามชัยสามารถรายงาน
คุณภาพสถานศึกษาไดถูกตองและทันเวลา 
10. สํานักงานกลุมบรหิารงานวิชาการวัสดุ
อุปกรณเพียงพอและมีบรรยากาศที่เอ้ือตอ
การปฏิบัติงาน 
11. มีผลความพึงพอใจของผูใชบริการใน
ระดับดีขึ้นไปรอยละ  80 
 

 
ครูทุกคน 
 
ครูทุกคน 
 
540  คน 
 
 
 
 
ครบทกุกลุมสาระการ
เรียนรู 
ครูและนักเรียนทุกคน 
 
เอกสาร   20 เลม          
 
 
 
เอกสาร 20 เลม 
 
 
1 หอง 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
ผลงานนักเรียน 
 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
รูปเลมหลักสูตร 
 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 

แบบสอบถาม 

 
ก.พ.  63 
ก.พ.  63 

 
 

มี.ค.  63 
 

มี.ค.  63 
 

 
มี.ค.  63 

 
 
 
 

มี.ค.  63 
 

พ.ค.  63 
 
 

มี.ค. 63 
 

 
มี.ค.  63 

 
 
 

มี.ค.  63 
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เปาหมายความสาํเร็จ

(ผลผลิต:ปริมาณ:ผลลัพธ:
รอยละ) 

 

เครื่องมือท่ีใช 
กําหนดเวล
าประเมิน 

ผลลัพธ 
1. มีวัสดุ-อุปกรณ  ครุภัณฑ สํานักงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม 
2. มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนไดมีความคิดสรางสรรคและได
ประสบการณตรง  สามารถกลาแสดงออกเต็ม
ศักยภาพของตนเอง 
3. ผลงานวิจัย และสือ่การเรียนการสอน 
4.ผลงานนักเรียนเปนทีป่ระจักษ 
7. มี ปพ.5 ต/ป ,วัสดุคุมสอบและวัสดุทํา
ขอสอบที่เพียงพอ 
8. มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย  
9. มีหลักสูตรสถานศึกษา    กลุมสาระการ
เรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู 
10. รอยละของการที่ครูมีความรูและความ
เขาใจในระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 
11. รอยละของการที่ระบบงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษาของโรงเรียนสามชัยสามารถ
รายงานคุณภาพสถานศึกษาได 
. 12. มีวัสดุอปุกรณเพียงพอและบรรยากาศที่
เอื้อตอการปฏิบัติงาน 

 
รอยละ  100 

 
รอยละ  100 

 
รอยละ  100 

 
 

รอยละ  100 
รอยละ  100 

 
 

รอยละ  100 
รอยละ  100 

 
รอยละ  100 

 
รอยละ  100 

 
 

รอยละ  80 

 
 
 
 
แบบสงัเกต 
แบบสมัภาษณ 
แบบสอบถาม 

 
มี.ค. 63 

 
มี.ค.  63 
มี.ค.  63 

 
มี.ค.  63 

 
มี.ค.  63 

 
มี.ค.  63 
มี.ค.  63 
มี.ค.  63 

 
มี.ค.  63 

 
 

มี.ค.  63 
 
 

มี.ค.  63 

 
 

          ....................................ผูเสนอโครงการ           ....................................ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
       (นางสาววาสนา  สารกรณ)           (นางจริยา  จี้กระโทก) 

     เจาหนาที่งานวิชาการ            ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณฯ             
 
 

    ………………………………………...ผูเห็นชอบโครงการ           ................…………………………ผูอนุมัติโครงการ    
      (นางวราภรณ  โพนะทา)                     (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ                   ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
กลยุทธสถานศึกษาที่  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐาน      ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   ตัวบงช้ีที่  (1) – (6)  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ีที่  (1) – (4)       

ลักษณะโครงการ      ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน   1 พฤษภาคม  2562 – 31 มีนาคม  2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 มนุษยจําเปนตองพฒันาตนเองในทุก ๆ ดาน  ไปพรอม ๆ กัน  เพื่อชีวิตจะไดมีความสุขและมีความ
เปนมนุษยโดยสมบูรณ  ดังน้ัน มนุษยเราจึงจําเปนตองมกีารพัฒนาศักยภาพของตนในทุก ๆ ดาน  เพื่อจะได   
มีทักษะ  ในการเรียนและการทํางาน  สงเสริมใหตนเองมีการดํารงชีวิตอยูในสงัคมไดอยางมีความสุขตามกําลัง
ความสามารถของตนน่ันเอง 
 การศึกษาถือเปนกระบวนการหน่ึงที่เปนเครือ่งมอืสําคัญที่สดุในตัวของมนุษยเราทีจ่ะชวยใหคนเรา
พัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน  เราควรทีจ่ะมุงสงเสรมิและปลกูฝงการพัฒนาตนเองโดยการเรียนรูใหไดมากที่สุด  
ในชวงชีวิตของคนเราที่ไดเกิดมาเปนมนุษย  อานวันละนิด  คิดวันละหนอย  คอยพัฒนา  ประเทศชาติจะ
กาวหนา  เพราะภาษาเปนกลางและกาวเขาสูอาเซียนอยางมั่นใจ 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอภาษาไทย  ซึ่งถือเปนภาษาประจําชาติ 
 2.2  เพื่อเปดโลกกวางทางการศึกษาเกี่ยวกบัภาษาไทยใหกบันักเรียนอยางเต็มที ่
 2.3  เพื่อสงเสริมความเจรญิงอกงามทางดานสติปญญาของนักเรียน 
 2.4  เพื่อสงเสริมความเปนเลิศในวิชาภาษาไทยใหกับนักเรียนทุกคน 
 2.5  เพื่อสงเสริมการใชเวลาวางของนักเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลัพธ(Outcome : ระบุผลลัพธหรือผลประโยชน ทีเ่กิดข้ึนจากผลผลิต) 
  นักเรียนทุกคนรกัและใชภาษาไทยไดถูกตองและมกีารพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก ๆ ดาน
ทั้งทางสติปญญา  อารมณ  สังคม  และทางรางกายในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดีเย่ียม 
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3.2 ผลผลิต (Outputs : ระบผุลงาน ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ) 

  1.  นักเรียนทุกคนมโีอกาสไดเรียนในวิชาภาษาไทยซึ่งถือเปนมรดกของคนไทย 
  2.  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะดันพึงประสงค ตามความคาดหวังของชุมชน 
  3.  มีเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย                               
      อยางมีประสิทธิภาพ 
  4.  นักเรียนไดมีโอกาสแสดงออกในเชิงสรางสรรคเกี่ยวกบัภาษาไทย 
   
4. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1.  กิจกรรมวันสุนทรภู 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมกลุมสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3. ประชาสัมพันธรายละเอียดของกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 

 
1-26  มิ.ย. 62 

 
ครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1. จัดแขงขันทักษะดานภาษาไทย 
2. จัดแสดงกจิกรรมภาคปฏิบัติบนเวทหีอประชุมโรงเรยีน 
3. จัดออกรานแสดงผลงานดานภาษาไทย 

 
26 มิ.ย.62 

 
ครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

 
 กิจกรรมท่ี 2.  คายกลาวรรณกรรมสูอาเซียน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมกลุมสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3.ประชาสมัพันธรายละเอียดของกจิกรรมใหนักเรียนทราบ 

 
พ.ย.62 

 
ครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
2.กําหนดหลักสูตรและกจิกรรม 
 3.ประสานวิทยากรจากหนวยงานอื่น 
 4.รับลงทะเบียนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 
 5.จัดกิจกรรมนอกสถานที ่

 
 

พ.ย.  62 

 
ครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 
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กิจกรรมท่ี 3.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.ประชุมกลุมสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3.สํารวจประมาณราคา 

 
พ.ย.  62 

 
ครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
  1. ชุดลําโพงพรอมไมค และเครื่องขยายเสียง 
  2. โตะญี่ปุน  
  3. สายตอกับจอโปรเจคเตอร 

 
 พ.ค.– มิ.ย.  62 

 
ครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย 

 
กิจกรรมท่ี 4.  คายภาษาไทยรวมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
2. ประชุมกลุมสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3. ประชาสัมพันธรายละเอียดของกิจกรรมใหนักเรียนทราบ 

 
 

ก.พ. 63 

 
 
 
ครูกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 

 1.กําหนดหลักสูตรและกิจกรรม 
 3.ประสานวิทยากรจากหนวยงานอื่น 
 4.รับลงทะเบียนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 
 5.จัดกิจกรรม 
 
5. งบประมาณท่ีใช   
 กิจกรรมท่ี 1.กิจกรรมวันสุนทรภู 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 รางวัลการประกวดทกัษะภาษาไทย   2,500   2,500 
2 รางวัลการแสดงบนเวท ี 2,500   2,500 
3 คาชุดการแตงกายการแสดงพิธีเปดบนเวท ี 1,500   1,500 
4 คาปายและตกแตงสถานที ่ 1,500   1,500 
5 คาวัสดุ อุปกรณในการออกรานนิทรรศการของ

นักเรียน 
2,000   2,000 

 รวม 10,000   10,000 
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กิจกรรมท่ี 2.คายกลาวรรณกรรมสูอาเซียน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการสรางฐาน     
 

งบกลาง 
2 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม    
3 คาวิทยากร  2คน    
4 คารับรอง(ปฏิคม)    
 รวม    

 
กิจกรรมท่ี 3.พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

หมายเหตุ อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อชุดลําโพงพรอมไมค และเครือ่งขยายเสียง     
      งบกลาง 2 โตะญี่ปุน    

3 สายตอกับจอโปรเจคเตอร    
4 รูปปนสุนทรภู 2,000   
 รวม 2,000   

 
กิจกรรมท่ี 4.คายภาษาไทยรวมกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน 500    
4,000 2 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 500   

3 คาอาหารนักเรียน 3,000   
  

รวม 
 

4,000 
  

 
งบประมาณท้ังโครงการ 

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    16,000   บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)  ..…………………..   บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................   ..…………….…….   บาท 
     รวม    16,000  บาท 
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6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.  นักเรียนทุกคนมโีอกาสไดเรียนในวิชา
ภาษาไทยซึ่งถือเปนมรดกของคนไทย 
2.  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะดันพึง
ประสงค ตามความคาดหวังของชุมชน 

 
นักเรียนทุกคน 

 
นักเรียนทุกคน 

 

 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
ปการศึกษา 2562 

 
ปการศึกษา 2562 

ผลผลิต 
3.  มีเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
อยางมีประสิทธิภาพ 
4.  นักเรียนไดมีโอกาสแสดงออกในเชิง
สรางสรรคเกี่ยวกับภาษาไทย 

 
2 ชุด 

 
 

นักเรียนทุกคน 

 
แบบสํารวจ 

 
 

แบบสํารวจ 
 

 
ปการศึกษา 2562 

 
 

ปการศึกษา 2562 
 

ผลลัพธ 
นักเรียนทุกคนรกัและใชภาษาไทยไดถูกตอง
และมีการพฒันาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก ๆ 
ดานทั้งทางสติปญญา  อารมณ  สังคม  และ
ทางรางกายในภาพรวมมรีะดับคุณภาพ ดี
เย่ียม 

 
รอยละ  95 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ปการศึกษา 2562 

 

 

 
                                                     ผูเสนอโครงการ 
                                                (นางสาวนิภัทรา   วรรณขาว)                                                   

 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   
                             

 
      ผูเห็นชอบโครงการ                                          ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
     (นางวราภรณ   โพนะทา)           (นางจริยา   จี้กระโทก)         
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ         ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณฯ  
          
 
 
                                ผูอนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา) 
                                           ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร 
  
กลยุทธสถานศึกษาที่  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานที่      ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   ตัวบงช้ีที่  (1) – (6)  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 

ลักษณะโครงการ       ใหม    ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน   16 พฤษภาคม  2562 – 29 กุมภาพันธ  2563 
 
1.หลักการและเหตุผล    
   การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามหลกัสูตร จําเปนตองมีการสงเสริม 
ทั้งดานหองปฏิบัติการ การจัดกจิกรรมตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกจิกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เชน การพัฒนาและซอมบํารุงหองปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเสริมในรายวิชา  การจัด
คายเสรมิทักษะตางๆ  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทัง้ระดับโรงเรียนและระดับชาติ อีกทั้งเปนการสงเสริมผูเรียนใหมี
การพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล  จึงไดจัดโครงการพัฒนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรข้ึน 

2.วัตถุประสงค 
 1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรทัง้ระดับโรงเรียนและระดับชาติ 
 2. เพื่อสงเสรมิผูเรียนใหมีการพัฒนาตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 3. เพื่อพัฒนาและซอมบํารุงหองปฏิบัติการใหพรอมใชงานอยางมีประสทิธิภาพตามเปาหมาย 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
  1. นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนไดรบัการสงเสริมและพฒันาการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร 
  2. โรงเรียนสามชัยมีหองปฏิบัติการที่พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพอยางนอย 1 หอง 
 3.2 ดานคุณภาพ 
       1. นักเรียนโรงเรียนสามชัยมีการรับการพฒันาการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตร 
   2. โรงเรียนสามชัยมหีองปฏิบัติการที่พรอมใชงานอยางมปีระสิทธิภาพ 
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4. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้ออุปกรณเครื่องใชสํานักงานหองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรบัผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ 
1.1 สํารวจอปุกรณเครือ่งใชสํานักงานทีจ่ําเปน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
ตลอดปการศึกษา 

 
กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

ข้ันดําเนินการ 
1.3 จัดซื้ออุปกรณ  

 
ตลอดปการศึกษา 

 
กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

 
กิจกรรมท่ี 2 จัดหาสื่อนวัตกรรม รายวิชา 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรบัผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการกลุมสาระ 
2.2 แตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลและประเมินผล 

 
1-31 พ.ค. 2562 
1-31 พ.ค. 2562 

 
กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

ข้ันดําเนินการ 
2.3 ใหครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรผลิตสื่อในรายวิชา
ตามความเหมาะสม 
2.4 ประเมินผลและจัดเก็บไวใชในกลุมสาระตอไป 

 
ตลอดปการศึกษา 
 
1-30 มี.ค. 2562 

 
กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

 
กิจกรรมท่ี 3 จัดทําคายคณิตศาสตร 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรบัผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ 
3.1 ประชุมคณะกรรมการกลุมสาระ 
3.2 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

 
ตลอดปการศึกษา 

 
กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

ข้ันดําเนินการ 
3.3 ประชาสมัพันธกิจกรรม 
3.4 รับสมัครนักเรียนกลุมสนใจ 
3.5 แตงต้ังกรรมการดําเนินงาน 
3.6 จัดกิจกรรมคายคณิตศาสตร 
3.7 สรปุผลประเมินผล 

 
ตลอดปการศึกษา 

 
กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร 

 
5. งบประมาณท่ีใช  
 กิจกรรมท่ี 1  ซอมบํารุงอปุกรณเครื่องใชสํานักงานหองปฏิบัติการกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
ที่ 

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 ระบบเครือ่งเสียง 5,000 - - 5,000 
รวม 5,000   5,000 
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  กิจกรรมท่ี 2   จัดหาสื่อนวัตกรรมคณิตศาสตร 
 
ที่ 

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 จัดหาสื่อนวัตกรรม คณิตศาสตร 3,000 - - 3,000 
รวม 3,000   3,000 

    

  กิจกรรมท่ี 3   คายคณิตศาสตร 
 
ที่ 

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 จัดทําคายคณิตศาสตร 15,000 - - 15,000 
รวม 15,000   15,000 

    
งบประมาณท้ังโครงการ 
                เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                                               30,000     บาท 
                เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายไดสถานศึกษา)                                 -         บาท 
                อื่นๆ   (ระบุ)..................................................                                -         บาท 
                รวม                                                                             30,000 บาท 
 
6. การวัดประเมินผล 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

นักเรียนโรงเรียนสามชัยไดรบัการ
สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรอยางเต็มศักยภาพ  

แบบสงัเกต,สอบถาม,สัมภาษณ 
 

การสงัเกต,การสอบถาม,               
การสมัภาษณ 

 
 
                                                                 ผูเสนอโครงการ 
                                                (นางสาวปุริมปรัชญ  คําลําเภา) 
                                           หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร 
 
 
        ผูเห็นชอบโครงการ                                         ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
    (นางวราภรณ  โพนะทา)                         (นางจริยา  จี้กระโทก)         
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ                ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณฯ     
 
 

                         ผูอนุมัติโครงการ      
  (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 

                                         ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 
กลยุทธสถานศึกษาที่  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐาน     ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   ตัวบงช้ีที่  (1) – (6)  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ีที่  (1) – (4)   

ลักษณะโครงการ       ใหม    ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ    กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน   15 พฤษภาคม  2562 – 28 กุมภาพันธ  2563 
 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนกระบวนการจัดการเพื่อพัฒนา
ครูและนักเรียนใหเปนผูมีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ  และเพื่อเปนการสนองตอนโยบายหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกลุมสาระวิทยาศาสตรจงึเนนใหนักเรยีนไดลงมือปฏิบัติและเรียนรู
ดวยตนเอง พัฒนาความคิดสรางสรรค โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  
 ดังน้ันในการพฒันาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จึงตองมีการพฒันาสื่อ
การเรียนการสอนทั้งทางดานสื่อสิ่งพิมพและสือ่อิเล็กทรอนิกส พัฒนาผูเรียนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด
อยางเปนระบบคิดสรางสรรค  ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมสีติสมเหตุสมผลโดยการจัดกิจกรรมคาย
วิทยาศาสตรการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและการสอนเสรมิในรายวิชาวิทยาศาสตรอกีทั้งการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรยังตองมกีารปรบัปรุงซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ใหมีประสทิธิภาพและความพรอมในการใชงาน  สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใหสูงข้ึน 
 2.2 เพื่อพัฒนากจิกรรมการเรียนการสอนและสรางเจตคติทีดี่แกนักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร 
 2.3 เพื่อพัฒนาและสงเสรมิศักยภาพของนักเรียนดานวิทยาศาสตร 
 2.4 เพื่อปรบัปรุงซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหมีความพรอมเอื้อตอการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ (Outcome :ระบผุลลัพธหรือผลประโยชน ที่เกดิข้ึนจากผลผลิต) 

1)  ครูและนักเรียนมีความพรอมในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
2)  นักเรียนมเีจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร 
3)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสูงข้ึน 
4)  หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรมีความเหมาะสมแกการเรียนรู 

 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบผุลงาน ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ) 
  1)  วัสดุ/อุปกรณ/ครุภัณฑวิทยาศาสตรครบครัน 
  2)  มีหองปฏิบัติวิทยาศาสตรที่มสีภาพแวดลอมและบรรยากาศเหมาะสมแกการเรียนรู 
 
4. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 สํารวจ สารเคมีและอปุกรณการทดลองในหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร 
1.2 คณะครูรวมประชุมเพื่อกําหนดวันและกจิกรรมคายวิทยาศาสตร 
1.3 สํารวจวัสดุอุปกรณในการจัดกจิกรรมกิจกรรมคายวิทยาศาสตร 

 

 
14-16 พ.ค. 62 

 
 

 
ครูในกลุมสาระ

การเรียนรู
วิทยาศาสตร 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.4 จัดซื้อ สารเคมีและอปุกรณการทดลองในหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร 
1.5 นําสารเคมีและอุปกรณการทดลองในหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.6 ประเมินความพึงพอใจกจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชแบบวัด

เจตคติ/แบบสอบถาม 
1.7 วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบทดสอบ/ขอสอบ 

 

 
17-27 พ.ค. 62 

 
   1 มิ.ย. 62 
 
17-21 ก.พ. 63 

 
24-28 ก.พ. 63 

 
ครูในกลุมสาระ

การเรียนรู
วิทยาศาสตร 

 
 
กิจกรรมท่ี 2  ปรับปรุงซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 

- สํารวจวัสดุ  ครุภัณฑหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
 

 
14-17 พ.ค. 62 

และ 
4-8 พ.ย. 62 

 
ครูในกลุมสาระ

การเรียนรู
วิทยาศาสตร 
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ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
- ดําเนินการปรบัปรุงซอมแซมวัสดุ  ครุภัณฑหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร  
 
- ประเมินความพึงพอใจจากกจิกรรมการเรียนการสอนในกลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชแบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 

 
- วัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบทดสอบ/ขอสอบ 
 

 
20-27 พ.ค. 62 

และ 
11-18 พ.ย. 62 
1-4 ต.ค. 62 

และ 
17-21 ก.พ. 63 
7-11 ต.ค. 62 

และ 
24-28 ก.พ. 63 

 
ครูในกลุมสาระ

การเรียนรู
วิทยาศาสตร 

 

 
กิจกรรมท่ี 3  สงเสริมกิจกรรมวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
- คณะครูรวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพรอม 

- รับสมัครนักเรียนที่มีความประสงคจะเขารวมกิจกรรมวิชาการทาง
วิทยาศาสตร 

 
1 ก.ค. 62 

2-15 ก.ค. 62 
 

 
ครูในกลุมสาระ

การเรียนรู
วิทยาศาสตร 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 

- นักเรียนเสนอหัวขอโครงงาน 
- นักเรียนดําเนินการจัดทําโครงงาน 

- นักเรียนสมัครเขารวมแขงขันกจิกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร 
- นักเรียนเขารวมแขงขันกจิกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร 

 
16-19 ก.ค. 62 

19 ก.ค.-20 ส.ค.62 
24 ก.ค.-13 ส.ค.62 

13-23 ส.ค. 62 

 
ครูในกลุมสาระ

การเรียนรู
วิทยาศาสตร 

 
กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรและคายวิทยาศาสตร  ปการศึกษา 2562 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
- คณะครูรวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพรอม 
3.1 คณะครูรวมประชุมเพื่อกําหนดวันและกจิกรรมในสัปดาหวิทยและ

คายวิทยาศาสตร   

- สํารวจวัสดุอุปกรณในการจัดกจิกรรมสัปดาหวิทยและคาย
วิทยาศาสตร   
 

 
1 ก.ค. 62 
31 ก.ค. 62 

 

 
ครูในกลุมสาระ

การเรียนรู
วิทยาศาสตร 
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ข้ันดําเนินการ (ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
3.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมสัปดาหวิชาการ 
3.3 จัดเตรียมวัสดุอปุกรณและสถานที่ในกิจกรรมสัปดาหวิทยและคาย

วิทยาศาสตร   
3.4 ดําเนินกิจกรรมสปัดาหสัปดาหวันวิทยและคายวิทยาศาสตร   
3.5 ประเมินความพึงพอใจกจิกรรมคายวิชาการโดยใชแบบวัดเจตคติ/

แบบสอบถาม 
3.6 จัดกิจกรรมคายดาราศาสตร  
3.7  ประเมินผลการจัดกจิกรรมสปัดาหวันวิทยและคายดาราศาสตร  
-     สรุปและรายงานผล 

 
16-19 ก.ค. 62 

19 ก.ค.-16 ก.ย. 62 
 

ก.ย. 62 
พ.ย 62 

 
ม.ค. 63 
ม.ค 63 

 
ครูในกลุมสาระ

การเรียนรู
วิทยาศาสตร 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
กิจกรรมท่ี 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาสารเคม,ี อุปกรณวิทยาศาสตร และอุปกรณ
ชวยสอนในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
(กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร) 

15,000   15,000 

 รวม 15,000   15,000 
 
กิจกรรมท่ี 2  สงเสริมกิจกรรมวิชาการกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาวัสดุจัดทําโครงงานวิทยาศาสตรรวมแขงขัน
เน่ืองในสัปดาหวันวิทยาศาสตร และงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.24 
-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 
-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
-มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.24 
-การแขงขันโครงงาน เปรม ติณสลูานนท 
-โครงานโกรฟสิง่แวดลอม 

 
 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

- 
2,000 
3,000 

   
 

2,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

- 
2,000 
3,000 

 รวม 15,000   15,000 
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กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรและคายวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2562 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 
2 

-คาวัสดุจัดกิจกรรมสปัดาหวิทยาศาสตร 
-คายวิทยาศาสตร ปการศึกษา 2562 

20,000 
15,000 

- 
- 

- 
- 

20,000 
15,000 

 รวม 35,000 - - 35,000 
 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     65,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)   ……-…..  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ).............งบพัสดุ...............................   …….-….  บาท 
        รวม  65,000  บาท 
 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. สารเคมีและอุปกรณวิทยาศาสตร 
2. เอกสารประกอบกจิกรรมการสอน

เสริมวิทยาศาสตร 
3. เอกสารประกอบกจิกรรมคาย

วิทยาศาสตร 
4. วัสดุ ครุภัณฑหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรมีความพรอมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

5. รูปเลมโครงงาน 
6. สิ่งประดิษฐจากโครงงาน 
7. สภาพบรรยากาศหองปฏิบัติการดี

ข้ึน 

 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

 
รอยละ 80 

 
รอยละ 80 

 
 

รอยละ 80 
รอยละ 80 
รอยละ 80 

 
แบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 
 
 

 
ปการศึกษา 
2562 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. ความพึงพอใจตอกิจกรรมของกลุม
สาระการเรียนรูวิยาศาสตรอยูใน
ระดับดีข้ึนไป 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต้ังแตระดับ 
3 ข้ึนไป 

3. ผลงาน/รางวัล 

 
รอยละ 75 

 
 

รอยละ 75 

 
แบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 
 
แบบทดสอบ/
ขอสอบ 

 
ปการศึกษา 
2562 
 
ปการศึกษา 
2562 

 
 
 
 
          .........................................ผูเสนอโครงการ            ...................................ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
          (นางสาวอรชา   ชนาสิทธ์ิ)              (นางจริยา  จี้กระโทก) 
 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร               ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณฯ 
 
 
 
 
    .........................................ผูเห็นชอบโครงการ                .........................................ผูอนุมัติโครงการ  
       (นางวราภรณ  โพนะทา)     (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
      รองผูอํานวยการโรงเรียน            ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 
กลยุทธสถานศึกษาที่  1 พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรูเชิงบรูณาการ  
สนองมาตรฐาน สพฐ. ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
    ตัวบงช้ีที่  (1) – (6)  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 

ผูรบัผิดชอบ        กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ลักษณะโครงการ                ใหม            ตอเน่ือง 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินการ    พ.ค. 2562 – มี.ค. 2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

 เปนทีท่ราบกันดีวา ประเทศไทยไดกาวเขาสูประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community)  โดยในกฎ
บัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุใหใชภาษาทํางานของอาเซียน คือภาษาอังกฤษ (The working language of 
ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความวาประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะตองใชภาษาอังกฤษมากข้ึน
นอกเหนือจากการใชภาษาประจําชาติหรอืภาษาประจําทองถ่ินของตนเอง ทําใหภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิต
ของคนไทยและคนทั่วโลกมากข้ึน ภาษาอังกฤษจงึเปนเครือ่งมือทีส่ําคัญย่ิงและเปนภาษาราชการที่กลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดกําหนดใหใชในการติดตอสื่อสารเพื่อใหเขาใจตรงกัน  

จากผลการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสามชัย  ปรากฏวา
ผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนของนักเรียนตํ่า นักเรียนไมกลาพดู ไมกลาสื่อสาร เพราะคิดวาภาษาอังกฤษเปน
วิชาที่ยากตอการเรียนรู ไมมีความมั่นใจในการใชภาษา จึงไมสามารถใชภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจําวัน
ได จึงสงผลทําใหนักเรียนมีเจตคติที่ไมดีตอรายวิชาภาษาอังกฤษ   
        ดังน้ันเพื่อพัฒนาและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษใหประสบผลสําเร็จ 
และยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูย่ิงข้ึน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 
เพื่อพฒันา สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษใหกบันักเรียน ให
นักเรียนไดรับความรูทางดานภาษาอังกฤษเต็มตามศักยภาพ สามารถใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไดอยาง
มั่นใจมากข้ึน และใหมเีจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
2. วัตถุประสงค 

1.  เพื่อพฒันา ปรบัปรุงและซอมแซมหองปฏิบัติการทางภาษาใหสามารถใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีประสทิธิภาพ 

2. เพื่อสงนักเรียนเขารวมแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท  
3. เพื่อพัฒนาและสงเสริมศักยภาพและความถนัดดานภาษาตางประเทศของผูเรียน 
4. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนไดเรียนรูและแสดงความสามารถทางวัฒนธรรมเจาของภาษา โดยจัด

กิจกรรมวันคริสตมาสและกิจกรรมดานภาษาจีน 
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3. เปาหมาย 
3.1 ผลลพัธ (Outcomes) 

นักเรียนโรงเรียนสามชัยมีความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ ผานเกณฑตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีผลสัมฤทธ์ิสงูข้ึน 

 3.2 ผลผลิต (Output)  
  3.2.1 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอ 

3.2.2 มีการแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษมลูนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท จํานวน 1 ครั้ง 
3.2.3 มีการแขงขันทักษะทางภาษาและแสดงความสามารถทางภาษาในกิจกรรมวัน   

คริสตมาส จํานวน 1 ครั้ง 
3.2.4 มีการแขงขันทักษะทางภาษาและแสดงความสามารถทางภาษาจีนตามวันเวลาที่

กําหนด จํานวน 1 ครั้ง 
4. วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณเพ่ือซอมแซมหองปฏิบัติการทางภาษา 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการฯ 

 
13 พ.ค. 2562 

 

 
ครูกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศทุกคน 

ขั้นดําเนินการ 
-  สํารวจ ตรวจสอบ วัสดุ อปุกรณที่ชํารุด 

เสียหาย 
- สืบราคาสินคาจากรานคา 

- บันทึกเสนอขอใชงบประมาณตอฝายบริหาร 
- ดําเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ 
- ประเมินการใชอุปกรณจากการจัดกิจกรรมพรอม

สรปุกิจกรรม 

 
15 พ.ค. 2562 

 
15 พ.ค. 2562 
16 พ.ค. 2562 
16 พ.ค. 2562 
28 ก.พ. 2563 

 
 

ครูกลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศทุกคน 

 

 
กิจกรรมท่ี 2 การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท  

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 
- จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการฯ 

 

 
20 พ.ค. 2562 
21 พ.ค. 2562 

 

 
ครูกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศทุกคน 
 

ขั้นดําเนินการ 
- ศึกษาปญหาที่เกิดข้ึนโดยการระดมสมองของ

นักเรียนและครูแตละระดับช้ัน 
- สรปุเรื่องที่จะทําโครงงานและ เลือกหัวเรื่อง 
- แบงหนาที่รบัผิดชอบใหนักเรียนศึกษาคนควา 

 
20-29 พ.ค. 2562 

 
29 พ.ค. 2562                             
1 ม.ิย. 2562 

 

ครูผูรบัผิดชอบและนักเรียน 

ครูผูรบัผิดชอบและนักเรียน 
ครูผูรบัผิดชอบและนักเรียน 
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ขั้นดําเนินการ 
- จัดหา ซื้อ วัสดุ อุปกรณในการทําโครงงาน 

- ฝกปฏิบัติและนําเสนอโครงงานในรปูแบบ
ภาษาอังกฤษ 

- รวมแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและระดับภาคฯ 

- ประเมินการทําโครงงานโดยการสังเกต และ 
สัมภาษณพรอมสรุปกจิกรรม 

 
1 ม.ิย. 2562 

มิ.ย.- ก.ค. 2562 
 

มิ.ย.- ส.ค. 2562 
 

31 ส.ค. 2562 

 
ครูผูรบัผิดชอบและนักเรียน 
ครูผูรบัผิดชอบและนักเรียน 
 
ครูผูรบัผิดชอบและนักเรียน 
 
ครูผูรบัผิดชอบและนักเรียน 
 

กิจกรรมท่ี 3  การแขงขันทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษในกิจกรรมวันคริสตมาส 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- มอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ  
- จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการฯ 

 
25 พ.ย. 2562 
2 ธ.ค. 2562 

 

 
ครูกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศทุกคน 

ขั้นดําเนินการ 
- ประชาสมัพันธกิจกรรมวันครสิตมาสและ

กิจกรรมการแขงขันทกัษะทางเสยีงตามสาย 
     ตามตารางการแขงขันกิจกรรมตาง ๆ  
- แขงขันทักษะตาง ๆ ตามวัน เวลาที่กําหนด 
- จัดกิจกรรมวันครสิตมาสและมอบรางวัลจาก

แขงขันทักษะภาษาอังกฤษ และกิจกรรมตาง ๆ  
- ประเมินผลการจัดกิจกรรมพรอมสรปุและ

รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 
2 ธ.ค. 2562 

 
 

9-20 ธ.ค. 2562 
25-27 ธ.ค. 2562 

 
 

27-30 ธ.ค. 2562 

 
 
 

ครูกลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศทุกคน 

กิจกรรมท่ี 4 การแขงขันทักษะความสามารถทางภาษาจีนและวันตรุษจีน 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 
- มอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ  

- จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการฯ 

 
13 - 17 ม.ค. 

2563 
 

 
ครูกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศทุกคน 

ขั้นดําเนินการ 

- ประชาสมัพันธกิจกรรมและกจิกรรมการแขงขัน 
     ตามตารางการแขงขันกิจกรรมตาง ๆ  
- แขงขันทักษะตาง ๆ ตามวัน เวลาที่กําหนด 

- จัดกิจกรรมตรุษจีนและมอบรางวัลจากแขงขัน
ทักษะและวัฒนธรรมภาษาจีน  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรมพรอมสรปุและ
รายงานผลการดําเนินโครงการ 

 
15 ม.ค. 2563 

 
20 - 22 ม.ค. 2563 

23 ม.ค. 2563 
27-31 ม.ค. 2563 

 
 
 

ครูกลุมสาระฯ
ภาษาตางประเทศทุกคน 
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กิจกรรมท่ี 5 ภาษาอังกฤษและภาษาจีนประจําวัน (Daily English & Chinese) 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- มอบหมายหนาที่รบัผิดชอบ  
- จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการฯ 

 

 
13-15 พ.ค. 2562 

 

 
ครูกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศทุกคน 

ขั้นดําเนินการ 
- ประชาสมัพันธกิจกรรม 
- ครูนํานักเรียนฝกซอมเพื่อเตรียมเผยแพร

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ใหนักเรียนใน
โรงเรียนไดรบัความรูประจําวัน 

- ตัวแทนนักเรียนนําเสนอภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนในกิจกรรมหนาเสาธงหรือเสียงตามสาย
ชวงพักกลางวันโดยสัปดาหละ 1 วัน  

 
20 พ.ค. 2562 - 
28 ก.พ. 2563 

 

 
ครูกลุมสาระฯ

ภาษาตางประเทศทุกคน 

 
5. งบประมาณท่ีใชท้ังหมด  17,000 บาท 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ เพ่ือซอมแซมหรือใชสอนในหองปฏิบัติการทางภาษา 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได อ่ืน ๆ  
1 ไมโครโฟนจํานวน 1 ตัวพรอมถาน      
2 ซื้อวัสดุ อุปกรณซอมแซมลําโพงและ

เครื่องเสียง 
    

3 คาซอมคอมพิวเตอร    ใชงบพัสดุ 
4 วัสดุ อุปกรณตกแตงหอง เชน ไวนิล สื่อ

การเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาจีน 
    

5 ตูสําหรับเก็บเอกสารและวัสดุ อุปกรณ     
 

 
กิจกรรมท่ี 2 การแขงขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณสูลานนท  
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได อ่ืน ๆ  
1 ซื้อวัสดุ อุปกรณและเขาเลมโครงงาน

ระดับช้ัน ม.ตน 
1,000    

2 ซื้อวัสดุ อุปกรณและเขาเลมโครงงาน
ระดับช้ัน ม.ปลาย 

1,000   

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,000    
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กิจกรรมท่ี 3  การแสดงวัฒนธรรมและการแขงขันทักษะทางภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมวันคริสตมาส 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได อ่ืน ๆ  
1 ซื้อปายกจิกรรมวันคริสตมาส 500   500 
2 ซื้อกระดาษทําเกียรติบัตรจํานวน 3 รีมๆ ละ 150 

(2x150) 
450   450 

3 ซื้อลูกอมจํานวน 10 หอๆละ 40 บาท (10x40) 400   400 
4 ซื้อขนมปบใหญ จํานวน 3 ปบๆละ 350 (3x350) 1,050   1,050 
5 ลูกโปงสีขาวแดง 4 ถุง ถุงละ 80 บาท 

(4x80) 
320   320 

6 ซื้อสายรุงตกแตงตนคริสตมาส จํานวน 10 เสนๆละ 
20 บาท (10x20) 

200   200 

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

รวมเงินท้ังสิ้น 10,000   10,000 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 การแขงขันทักษะความสามารถทางภาษาจีนและวันตรุษจีน 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 

  อุดหนุน รายได อ่ืน ๆ  
1 ซื้อปายกจิกรรมวันตรุษจีน 500   500 
2 ซื้อกระดาษทําเกียรติบัตรจํานวน 3 รีมๆ ละ 

150 (2x150) 
500   500 

3 ของรางวัลสําหรบันักเรียน ไดแก อุปกรณการ
เรียน   

1,500   1,500 

4 อุปกรณสําหรับตกแตงสถานทีจ่ัดกจิกรรม เชน 
โคมไฟ กระดาษสี เชือก ฯลฯ 

1,000   1,000 

5 เงินรางวัลการแขงขันทักษะทางภาษา 1,500   1,500 
รวมเงินท้ังสิ้น 5,000   5,000 

 
งบประมาณท้ังโครงการ 

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     17,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)   ……-…..  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ).............งบพัสดุ...............................   …….-….  บาท 
       รวม  17,000  บาท 
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6. การวัดประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
เปาหมายความสําเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  ผลลัพธ : รอยละ) 
เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล 
กําหนดเวลา 

ประเมิน 
ผลผลิต 
1. มีวัสดุ อุปกรณ พรอมใช

งานในหองปฏิบัติการทาง
ภาษา 

2. เขารวมการแขงขันโครงงาน
ภาษาอังกฤษมูลนิธิพลเอก 
เปรม ติณสูลานนท  

3. การแสดงและการแขงขัน
ทักษะภาษาอังกฤษวัน
ครสิตมาส        

4. การแสดงและการแขงขัน
ทักษะภาษาจีนวันตรุษจีน        

 
 

 
- นักเรียนโรงเรียน 
สามชัย รอยละ 100         
ไดเขาใชหองปฏิบัติการ 
- นักเรียนตัวแทนโรงเรียนเขารวมการ
แขงขันจํานวน 1 ครั้ง 
- นักเรียนโรงเรียนสามชัย รอยละ 100 
ไดรวมมีสวนรวมในกิจกรรมการแสดง
และการแขงขันทักษะภาษาอยางนอย 
1 กิจกรรม  
- นักเรียนโรงเรียนสามชัย รอยละ 100 
ไดรวมมีสวนรวมในกิจกรรมการแสดง
และการแขงขันทักษะภาษาอยางนอย 
1 กิจกรรม 

- นักเรียนโรงเรียนสามชัย รอยละ 100 
ไดรวมมีสวนรวมในกิจกรรมการแสดง
และการแขงขันทักษะภาษาอยางนอย 
1 กิจกรรม 

 

 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 

การสงัเกต 
การสมัภาษณ 
แบบประเมิน                  
ความพึงพอใจ 

การสงัเกต 
การสมัภาษณ 
แบบประเมิน                  
ความพึงพอใจ 

 
ก.พ. 2563 

 
 

 
 

ส.ค. 2562 
 
 
 
 

ธ.ค. 2562 
 

 
 

ก.พ. 2563 
 

ผลลัพธ 
1. นักเรียนโรงเรียนสามชัย 

มีความรูและทักษะ
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนเพิ่มข้ึนและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

 
รอยละ 70 

 
แบบทดสอบ 

 
 

 
มี.ค. 2563 

 
 

 
 

   
   ...……………………………..  ผูเสนอโครงการ 

                                             ( นายสุขสันต์ิ  สารบรรณ ) 
                                 หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
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       ……………………………ผูเห็นชอบโครงการ              ………………………….. ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ  โพนะทา)              (นางจริยา  จี้กระโทก) 
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ            ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ ฯ 
 
 
 
 

        ...…………………………… ผูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันาและสงเสริมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรู 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
กลยุทธสถานศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐาน  ที ่ ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
    ตัวบงช้ีที่  (1) – (6)  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 

ลักษณะโครงการ   ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน 10 พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา
ที่ 6 กลาววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข 
จากผลการสอบโอเน็ทและผลการสอบวัดความรูระดับตาง ๆ รวมทั้งผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนในปการศึกษาที่
ผานมาพบวานักเรียนมีผลการเรียนในระดับตํ่า ผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาคะแนนยังตํ่ากวาเกณฑ จาก
ผลการสอบตาง ๆ อาจเปนเพราะการขาดสื่อวัสดุอุปกรณทีจ่ะสรางความกระตือรือรนใหกบันักเรียน 
นอกจากน้ันยังพบวานักเรียนสวนหน่ึงไมต้ังใจเรียนจึงทําใหผลการเรียนตํ่า  และจากสภาพปญหาดังกลาวกลุม
สาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงไดจัดทําโครงการพฒันาและสงเสริมการเรียนรู สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมข้ึนเพื่อพฒันาและสงเสริมการเรียนการสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมใหมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนรายวิชาในกลุมสาระการเรียนรู  สังคมศึกษา ศาสนา 
    และวัฒนธรรมใหบรรลุตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 2.2 เพื่อเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     ใหสูงข้ึน  
 2.3  เพื่อใหนักเรียนมเีจตคติที่ดีตอการเรียนในรายวิชาของกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา 
                และวัฒนธรรม 
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3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ  

นักเรียนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาทางดานสงัคมศึกษาเพิ่มข้ึน มีเจตคติที่ดีตอวิชาสงัคม
ศึกษา สามารถดํารงชิวิตอยูในสงัคมไดอยางมีความสุข 

 3.2 ผลผลิต   
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงข้ึน    
   รอยละ 0.5 

  2. ผลสอบโอเน็ท วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  สงูข้ึนจาก 
                        ปการศึกษา  2560  มากกวา 0.5  
4. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 แขงขันการตอบปญหาทางรัฐสภา/กฎหมาย/อาเซียนศึกษา/ทางสังคมศึกษา 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 จัดเตรียมเอกสารเพือ่ใชในการแขงขัน 
1.2 จัดหานักเรียนเปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 
1.3 ฝกซอมนักเรียนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 

1 มิ.ย. – 31 
ส.ค. 62 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.4 นํานักเรียนตัวแทนเขารวมแขงขัน 
1.5 ฟงประกาศผลการแขงขันเพือ่นํามาพฒันาตอไป 

 

1-31 ก.ค. 62 ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

 
กิจกรรมท่ี 2 ธรรมศึกษา  

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 ประชุมวางแผนการสอนธรรมศึกษา 
2.2 ดําเนินการประสานงานสวนงานภายนอก(วัด,เขตพื้นที่) 
2.3 จัดเตรียมหนังสอืสําหรบัอานสอบ 

1 ส.ค. 62 –  
1 ก.พ. 63 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
2.4 นํานักเรียนรวม เรียน สอบ  
2.5 ฟงประกาศผลการสอบและพัฒนาตอไป 

1 – 30 พ.ย. 62 
1 – 28 ก.พ. 63 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา(วิสาขบูชา,อาสาฬหบูชา,เขาพรรษา) 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 จัดทําคําสัง่คณะกรรมการดําเนินงานฯ 
3.2 จัดเตรียม จัดหา เอกสารทําบอรดใหความรูวันสําคัญทางศาสนา 
3.3 จัดเตรียม จัดหา ผาจํานําพรรษา  เทียนพรรษา 

1- 17 พ.ค. 62 
1 – 17 ก.ค. 

62 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 
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ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
3.4 ใหความรูนักเรียนกอนรวมทําพิธี วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
3.5 นํานักเรียนเขารวม กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
3.6 ประเมินการจัดกิจกรรมจากแบบสอบถาม 

23 พ.ค. 62 
17,18 ก.ค. 62 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

 
กิจกรรมท่ี 4  จัดทําโครงงานคุณธรรมและโครงงานประวัติศาสตร 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
4.1 หานักเรียนเปนตัวแทนเขารวมการแขงขัน 
4.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ ที่ใชในการทําโครงงาน 
4.3 ใหความรูใหการจัดทําโครงงาน 

14 พ.ค. 62 – 
10 มิ.ย. 62 
1 – 30 ก.ย. 

62 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
4.4 จัดทําโครงงาน และเอกสารประกอบ 
4.5 นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน 
4.6 นําผลการแขงขันมาพฒันาเพือ่รวมแขงขันครัง้ตอไป 

1 – 31 ก.ค. 
62 

1 ต.ค. 62 – 
15 ธ.ค. 62 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

 
กิจกรรมท่ี 5  จัดหาสื่อและจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
5.1 สํารวจสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาสื่อ 
5.2 สํารวจราคาสื่อ คาวัสดุอปุกรณ 

14 – 31 พ.ค. 
62 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
5.3 จัดหาแหลง สถานที่ทําสื่อการเรยีนการสอน 
5.4 จัดทําสือ่การเรียนการสอน 
5.5 นําสื่อที่ไดมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
5.6 ประเมินการใชสื่อเพื่อใชในการพฒันาครัง้ตอไป 

1 มิ.ย. 62 – 
31 ก.ค. 62 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

 
กิจกรรมท่ี 6 ซอมบํารุงคอมพิวเตอรและคาหมึกเครื่องพิมพ 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
6.1 ประเมินการใชหมึกเครื่องพิมพในปการศึกษา 2562  
6.2 ตรวจเช็คเครือ่งคอมพิวเตอรเพื่อซอมบํารงุ 

1 – 31 มี.ค. 
62 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 



129 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
6.3 สํารวจราคา หมึกเครื่องพิมพ 
6.4 สํารวจราคา การซอม และสวนประกอบเครือ่งคอมพิวเตอร 
6.5 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ 
6.6 สงซอม ดําเนินการซอม เครื่องคอมพิวเตอร 

14 – 31 พ.ค. 
62 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

 
กิจกรรมท่ี 7 สังคมเพ่ือชุมชน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
7.1 ประชุมวางแผน 
7.2 จัดเตรียมอุปกรณเพื่อออกรวมทํากิจกรรมกบัชุมชน 

10 พ.ค. 62– 
28 ก.พ. 63 

นายสมชาย 
อุบลรัตน 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
7.3 ดําเนินกิจกรรมรวมกับชุมชน 
7.4 ประเมลิผลการจัดกจิกรรม 

10 มิ.ย. 62– 
28 ก.พ. 63 

นายสมชาย 
อุบลรัตน 

 

 
กิจกรรมท่ี 8 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.6 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
8.1 จัดหาวิทยากร 
8.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบ และสถานที่จัดติว 

1 – 30 ธ.ค. 62 ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
8.3 จัดทําตารางการติว 
8.4 ดําเนินการติวเขมเพื่อยกผลสมัฤทธ์ิตามตาราง 
8.5 นําผลสัมฤทธ์ิที่ไดมาพฒันาตอไป 

1 ม.ค. 63 – 
10 ก.พ. 63 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

 
กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาการเรียนรูอาเซียน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
9.1  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
9.2  จัดประชุมกลุมสาระฯเพื่อเตรียมดําเนินการ 

7 - 30 พ.ค. 62 ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 
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ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
9.3  จัดทําสื่อและเอกสารประกอบ 
9.4  จัดกิจกรรม”อาเซียนหรรษา” 

1 มิ.ย. – 30 
ก.ย. 62 

ครูทุกทาน 
ในกลุมสาระฯ 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1 แขงขันการตอบปญหาทางรัฐสภา/กฎหมาย/ทางสังคมศึกษา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 รางวัลการแขงขัน/จัดเตรียมการแขงขัน/จัดทํา
เอกสาร 

-  งบพสัดุ - 

2 นํานักเรียนเขารวมการแขงขัน -  งบกลาง - 
 รวม 0   0 

กิจกรรมท่ี 2 ธรรมศึกษา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 สนับสนุน/จัดเตรียมการ/จัดทําเอกสาร 1,000  - - 
2 นํานักเรียนเขารวมการสอบแขงขัน 1,000  - - 
 รวม 2,000  - - 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา(มาฆบูชา,วิสาขบูชา,อาสาฬหบูชา,เขาพรรษา) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ผาจํานําพรรษา 2,500   2,500 
2 เทียนเขาพรรษา 2,500   2,500 
3 จัดบอรดปายนิเทศ วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
-  งบพสัดุ - 

4 คาปจจัย ถวายพระ -   - 
 รวม 5,000   5,000 

กิจกรรมท่ี 4  จัดทําโครงงานคุณธรรมและโครงงานประวัติศาสตร 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณโครงงานคุณธรรม  
ม.ตน,ม.ปลาย 

0  งบพสัดุ 0 

2 คาจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณโครงงานประวัติศาสตร 
ม.ตน,ม.ปลาย 

0  งบพสัดุ 0 

3 นํานักเรียนเขารวมแขงขัน ม.ตน,ม.ปลาย 0  งบกลาง 0 
 รวม 0  งบพสัดุ 0 
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กิจกรรมท่ี 5 จัดหาสื่อและจัดทําสื่อการเรียนการสอน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ชุดธูปเทียน -   - 
2 เข็มทิศ,แผนที่ เอเชีย ยุโรป แผนทีป่ระวัติศาสตร 3,500   3,500 
3 โตะหมูบูชาเครื่องวางประกอบ/พระพุทธรูป 2,500   2,500 
 รวม 6,000   6,000 

 
กิจกรรมท่ี 6  ซอมบํารุงคอมพิวเตอรและคาปริ้นเตอร หมึกเครื่องพิมพ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาหมึกเครื่องพิมพ Canan G1000 (แท) 1,000    
2 คาปริ้นเตอร   0    
3 คาซอมบํารุงคอมพิวเตอร  0    
 รวม 1,000    

 
กิจกรรมท่ี 7 สังคมเพ่ือชุมชน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 จัดทําปายในการออกรวมกจิกรรมรวมกบัชุมชน  1,000   - 
2 เงินสนับสนุนนักเรียนทีร่วมกจิกรรม 1,000   - 
 รวม 2,000   0 

 
กิจกรรมท่ี 8 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.6 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

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

 
กิจกรรมท่ี 9 พัฒนาการเรียนรูสูอาเซียน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาจัดกิจกรรม “อาเซียนหรรษา” 0  งบพสัดุ 0 
2  0  งบพสัดุ 0 
 รวม 0  งบกลาง 0 
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งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    16,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)  0 บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)...........-..............................   0   บาท 
       รวม  16,000 บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการ
เรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สูงข้ึน  
 2. ผลสอบโอเน็ท วิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  ส ู
งข้ึนจากปการศึกษา  2561   

 
 

0.5 
 

0.5 

 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 

 
 

พ.ศ. 2563 
 

พ.ศ. 2563 

ผลลัพธ 
นักเรียนมีความรูความเขาใจใน

เน้ือหาทางดานสงัคมศึกษาเพิม่ข้ึน มีเจตคติ
ที่ดีตอวิชาสังคมศึกษา สามารถดํารงชิวิตอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข 

 
80 

 
แบบสอบถาม 

 
พ.ศ. 2563 

 
 

                ผูเสนอโครงการ 
                                             (นายนําพล   จนัทรขอนแกน) 
                               หัวหนากลุมสาระฯสงัคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
   ผูเห็นชอบโครงการ                                           ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
    (นางวราภรณ   โพนะทา)        (นางจริยา   จี้กระโทก)         
รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ             ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณฯ 
                     
 
 
                                        ผูอนุมัติโครงการ      

   (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                           ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

กลยุทธสถานศึกษา   1 พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูเชิงบรูณาการ 
                           2 พัฒนาและสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอนัพึงประสงค 
                              ทักษะในการดํารงชีวิตไดตามศักยภาพ 
มาตรฐานที่   1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
มาตรฐานที่    2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที่    3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงช้ีที่   1 ( 1.1 (1-6), 1.2 (1-4)) 2 (  2.1 -2.6 ) 3 ( 3.1 -  3.5 ) 
ลักษณะโครงการ                       ใหม            ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบโครงการ   กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สถานที่ดําเนินการ    โรงเรียนสามชัย  อําเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินการ 13  พฤษภาคม  2562 – 31 มีนาคม  2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหมีขีดความสามารถ    
ตามศักยภาพมีคุณชีวิตที่ดีและเปนแรงผลักดันที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศชาติ  การบริหารจัดการศึกษาจึง
จําเปนอยางย่ิงที่ตองจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจําป เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ปรับปรุง ) พ.ศ 2545 มาตรา 6             
วาดวยการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา
ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  และมาตรา 22 กลาววา  การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเปนกิจกรรมที่
โรงเรียนจะตองดําเนินการโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนตลอดจนการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห นําเสนอ ปรับปรุงและจัดทําโครงการเพื่อใหแผนปฏิบัติการมีความ
สมบรูณและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนเครื่องมือใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปตาเปาประสงค 

 ดังน้ันการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูครบทั้ง 8 กลุมสาระ และตองจัดกิจกรรม
สนองความตองการของผูเรียนอยางหลากหลาย 
 กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนได
เรียนรูตามศักยภาพและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด โดยใชกระบวนการกลุมในการทํางาน  ทักษะการ
แสวงหาความรู ทักษะกระบวนการแกปญหา และทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการทํางานที่เสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและถูกตอง   รวมถึงมีจิตสํานึกในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม
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ประหยัดและคุมคา  ดวยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  ซึ่งเปนอีกแนวทางหน่ึงที่พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2. วัตถุประสงค 

      1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิของกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      2. เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการทํางาน กระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา 
     3. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนคนหาความถนัดความสนใจ เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเอง 
     4. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนประดิษฐช้ินงาน  หรือสรางงานไดหลากหลาย 
     5. เพื่อสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียน 
    6. เพื่อสงเสรมิผูเรียนใหเกิดองคความรูทางดานเทคโนโลยี และอาชีพทีห่ลากหลายทัน 

กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบัน 

3. เปาหมาย 
         3.1 ผลลัพธ ( Outcome :ระบุผลลัพธหรือผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจากผลผลิต ) 
 ดานปริมาณ 
           1. นักเรียนโรงเรียนสามชัย   จํานวน 745 คน   มีสื่อวัสดุและอุปกรณในการฝกปฏิบัติงาน 

ของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีอยางเพียงพอ 
  2. กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มผีลผลิตหรือช้ินงานที่เกิดจากนักเรียน หลากหลาย 

          3.2 ผลลัพธ ( Outputs :ระบุผลงานท่ีเกิดจากการดําเนินโครงการ ) 
      ดานคุณภาพ 

 1. นักเรียนทีล่งทะเบียนเรียนในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   จํานวน 745 คน             
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึน 

            2. นักเรียนเกิดทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ  และสามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข 
            3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 
            4. นักเรียนสามารถสรางช้ินงานทีม่าตรฐานและนําไปใชประโยชนได 

  5. นักเรียนสามารถนําทักษะประสบการณที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และเปนแนวทางใน
การศึกษาตอได 

 
4. วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1.  พัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 . ประชุมบุคลากรภายในกลุมสาระฯ และผูเกี่ยวของ 
1.2 . มอบหมายครผููรบัผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
1.3 .  เสนอโครงการเพื่อผานความเห็นชอบจากฝายงานวิชาการ 
1.4 . เสนอโครงการเพือ่ตรวจสอบงบประมาณจากฝายอํานวยการแผน  
1.5 .เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 
13 ม.ีค.62 

- 
  31 มี.ค.62 
 

 
นางรัตนา   ถิตยรัศม ี
 และครูทุกคนในกลุม
สาระฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ)   
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1.6 . ขอดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากแผนและงบประมาณ 
1.7 . เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.8 .ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1.9 . สรุปผลการจัดกจิกรรมตามโครงการและรายงานผล 

พ.ค. 2562 
- 

มี.ค. 2563 
มี.ค. 2563 

 

นางรัตนา  ถิตยรัศม ี
 

 
กิจกรรมท่ี 2.  พัฒนาการเรียนการสอนงานชาง  

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ประชุมบุคลากรภายในกลุมสาระฯ และผูเกี่ยวของ 
 2.มอบหมายครูผูรับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
 3. เสนอโครงการเพื่อผานความเห็นชอบจากฝายงานวิชาการ 
 4. เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณรองฝายอํานวยการแผน  
 5.เสนอโครงการเพือ่อนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 
13 ม.ีค.62 

- 
  31 มี.ค.63 

 

 
นายอนุวัตร  สายประสาท 
และครูทกุคนในกลุมสาระ
ฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
 1.ขอดําเนินงานตามแผนงานและกจิกรรม จากฝายงบประมาณ 
 2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.สรุปผลการจัดกจิกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2562 

- 
มี.ค. 2563 

 
นายอนุวัตร  สายประสาท  

 
กิจกรรมท่ี 3. พัฒนาการเรียนการสอนงานบาน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ประชุมบุคลากรภายในกลุมสาระฯ และผูเกี่ยวของ 
2.มอบหมายครผููรบัผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
3. เสนอโครงการเพือ่ผานความเห็นชอบจากฝายงานวิชาการ 
4. เสนอโครงการเพือ่ตรวจสอบงบประมาณรองฝายอํานวยการแผน  
5.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 
13 ม.ีค.62 

- 
 31 มี.ค.63 

 

 
นางสาววันเพ็ญ   
   พรมโคตร และครูทกุคน
ในกลุมสาระฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.ขอดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝายแผนและ 
2.งบประมาณ เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.สรุปผลการจัดกจิกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2562 

- 
มี.ค. 2563 

 
นางสาววันเพ็ญ   
           พรมโคตร  
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กิจกรรมท่ี 4.  พัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจ 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ประชุมบุคลากรภายในกลุมสาระฯ และผูเกี่ยวของ 
 2.มอบหมายครูผูรับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
 3.เสนอโครงการเพือ่ผานความเห็นชอบจากฝายงานวิชาการ 
 4.เสนอโครงการเพือ่ตรวจสอบงบประมาณรองฝายอํานวยการแผน  
 5.เสนอโครงการเพือ่อนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 
15 ม.ีค.62 

- 
  31 มี.ค.63 

 

 
นางรัตนา  ถิตยรัศม ี
และครูทกุคนในกลุมสาระฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
 1.ขอดําเนินงานตามแผนงานและกจิกรรม จากฝายแผนและ 
 2.งบประมาณ เสนอขออนุมัติโครงการ 
 3.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.สรุปผลการจัดกจิกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2562 

- 
มี.ค. 2563 

 
นางรัตนา  ถิตยรัศม ี

กิจกรรมท่ี 5.  พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 . ประชุมบุคลากรภายในกลุมสาระฯ และผูเกี่ยวของ 
1.2 . มอบหมายครผููรบัผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
1.3 .  เสนอโครงการเพื่อผานความเห็นชอบจากฝายงานวิชาการ 
1.4 . เสนอโครงการเพือ่ตรวจสอบงบประมาณจากรองฝายอํานวยการ

แผน  
1.5 .เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน 

 
 

15 ม.ีค.62 
- 

  31 มี.ค.63 
 

 
 
นายปยรัฐ   ชัยทองศร ี
และครูทกุคนในกลุมสาระฯ 

 
ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.6 ขอดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝายแผนและ

งบประมาณ 
1.7 . เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.8 .ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1.9 . สรุปผลการจัดกจิกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
 

พ.ค. 2562 
- 

มี.ค. 2563 

 
 
นางสาววันเพ็ญ  พรมโคตร 
นายปยรัฐ  ชัยทองศร ี
 

กิจกรรมท่ี 6.  พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1  ประชุมบุคลากรภายในกลุมสาระฯ และผูเกี่ยวของ 
1.2  มอบหมายครูผูรับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
1.3  เสนอโครงการเพื่อผานความเห็นชอบจากฝายงานวิชาการ 
1.4 เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากฝายอํานวยการแผน  

 
12 ม.ีค.62 

- 
  31 มี.ค.63 
 

 
นายณัฐชัย  โคะสัย 
 และครูทุกคนในกลุม
สาระฯ 
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1.5 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน 
ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.6 ขอดําเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากแผนและงบประมาณ 
1.7  เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.8 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
1.9  สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2562 

- 
มี.ค. 2563 

 
 นายณัฐชัย  โคะสัย 
 
 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1. พัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ดินญี่ปุน จํานวน 20 กอน 800    
2 สีนํ้ามัน 800    
3 ลวดพันกาน 500    
4 ลวดทํากลบีดอก 500    
5  ฟลอราเทป 400    
 รวม 3,000    3,000 

 กิจกรรมท่ี 2. พัฒนาการเรียนการสอนงานชาง    

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 สายไฟฟาขนาด 2 x 1.5 ตร.ม.  -    
2 เข็มขัดรัดสายเบอร 3 จํานวน 1 กก.ๆ -    
3 เข็มขัดรัดสายเบอร ¾ จํานวน 1 กก. -    
 รวม -      

กิจกรรมท่ี 3.พัฒนาการเรียนการสอนงานบาน และปรับปรุงหองคหกรรม (หองเก็บสื่อและชิ้นงาน ) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 เตาแกสปกนิก 1 ชุด     1,600     
2 เตาฟูพรอมชุด สาย ขาต้ัง  1,000     
3 ชุดอุปกรณสําหรับเตรียมแขงขันงานศิลปะหัตถกรรม 2,000     
4 กะละมัง (ใหญ กลาง เลก็ อยางละ 2 ใบ) 1,000     
5 มีดสับ 400      
6 ตูช้ันวางของหองคหกรรม,เขียงใหญ  2,000     
 รวม 8,000   8,000 

กิจกรรมท่ี 4.  พัฒนาการเรียนการสอนงานธุรกิจ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 
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1 แขงขันทักษะอาชีพวันวิทยาศาสตร 1,000   1,000 
2 พัดลมต้ังโตะ 2  ตัว ๆ 850 -   - 
3  เครื่องปริ้นเตอร canon พรอมติดแทง 1 เครื่อง -    
4 เครื่องโปรเจคเตอร 1 ชุด -    
6 กิจกรรมอื่นๆ -    
 รวม 1,000   1,000 

 
กิจกรรมท่ี 5. พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ปลั๊กไฟสามตา 2 ตัว -  พัสดุ - 
 รวม -    - 

 
กิจกรรมท่ี 6. พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 เสียมดามไม  6 อันๆ 150 900    900 
2 คลาด  6 อันๆ 150    900    900 
4 กรรไกรตัดกิ่ง 4 อันๆ 250    1,000     1,000 
5 คัตเตอร  50  ดามๆ 10 500   500 
6 เทปพันกิ่งไม   200   200 
 รวม 4,000    4,000 

 
งบประมาณท้ังโครงการ 

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   16,000    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)        .……………-……บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................  ..……… …-.…บาท 
      รวม     16,000      บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมาย
ความสําเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
-นักเรียนจํานวน 900 คน มีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุมสาระการงานฯสูงข้ิน 
-นักเรียนจํานวน 900 คน มีความพึงพอใจตอ

 
90 
 

90 

-แบบสอบถาม
ของรายวิชา 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม

ตลอดป
การศึกษา 
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การจัดประสบการณการเรียนของกลุมสาระ 
-ครูในกลุมสาระมีสื่อและอปุกรณชวยสําหรบั
จัดการเรียนการสอนเพิม่ข้ึน 

 
100 

ผูเรียน 
 

ผลลัพธ 

- ผลสัมฤทธทางการเรียนของกลุม
สาระสูงข้ึน 

- นักเรียนมีความพึงพอใจกบัการ
จัดการเรียนการสอนของกลุมสาระ 

- ครูมีความพึงพอใจดานการบรหิาร
งบประมาณสําหรับการสอน 

 
90 
 

90 
 

95 

 ตลอดป
การศึกษา 

 
  
 
 
                                                     ผูเสนอโครงการ 
                                                (นางรัตนา  ถิตยรัศมี) 
                                หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
 
 
       ผูเห็นชอบโครงการ                                        ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ   โพนะทา)           (นางจริยา   จี้กระโทก)         
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ          ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณฯ           
 
 
 
 
 
                               ผูอนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา) 
                                           ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 
กลยุทธสถานศึกษา  ขอที่ 1 พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรูเชิงบูรณาการ 

              ขอที่ 2  พัฒนาและสงเสริม คุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงคและ      
                                ทักษะ ในการดํารงชีวิตของผูเรียน 
สนองมาตรฐาน    ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
    ตัวบงช้ีที่  (1) – (6)  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 

ลักษณะโครงการ   ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ   กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินงาน   16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวด 4  มาตรา 22  ระบุวาการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพฒันาตนเองได  และนักเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสรมิใหนักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
ทั้งน้ีเปนหนาที่ของครผููสอนที่ตองจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม  สื่อการเรียนรู  พรอมทัง้อํานวยความ
สะดวกเพือ่ใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  แตจากการรายงานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาศิลปศึกษา  ในป
การศึกษาทีผ่านมา  พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ของนักเรียนจํานวนหน่ึงยังไมผานตามเกณฑการประเมิน  
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ จึงจัดทําโครงการพฒันาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะข้ึน 

2. วัตถุประสงค 
2.1   เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการทํางาน และทํางานใหสําเรจ็ 

 2.2   เพื่อใหนักเรียนมีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
 2.3   เพื่อใหนักเรียนทํางานอยางมีความสุข  พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 2.4   เพื่อใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได  
 2.5   เพื่อใหนักเรียนสามารถวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอยางมีระบบ  

      และมีความคิดแบบองครวม 
 2.6   เพื่อใหนักเรียนมีความคิดสรางสรรค  มองโลกในแงดี  และมีจินตนาการ 
 2.7  เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว 
 2.8  เพื่อใหนักเรียนช่ืนชม รวมกิจกรรมและมผีลงานดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป 

2.9  เพื่อใหนักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานการประเมินระดับชาติ 
2.10 เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง เปนทีป่ระจักษ และสามารถเขาศึกษาตอ   
       ระดับมหาวิทยาลัยได 
 
 



141 

 
2.11 เพื่อใหครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเ่นนนักเรียนเปนสําคัญ 

 2.12  เพื่อใหครูมีการวิจัยเพื่อพฒันาสื่อและการจัดการเรียนรูของนักเรียนและนําไปใช 
3. เปาหมาย 
3.1 ดานปริมาณ 
 นักเรียนจํานวน    750      คน 
3.2 ดานคุณภาพ 
 1.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พงึประสงค 
           2.  นักเรียนมีทกัษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกบัผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดี 

ตออาชีพสุจริต 
3.  นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  
ไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 

 4.  นักเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
 5. นักเรียนมสีุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะดนตรแีละกีฬา 

6.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผานการประเมินระดับชาติ 
7. นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง เปนทีป่ระจักษ และสามารถเขาศึกษาตอ   
 ในระดับมหาวิทยาลัย 

 8. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
 
4. วิธีดําเนินการ 
         กิจกรรมท่ี 1  พัฒนางานหองปฏิบัติการดนตรพ้ืีนเมืองโปงลาง- นาฏศิลป 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรบัผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
2.1 สํารวจสภาพปญหาและความตองการปรับปรงุ

หองนาฏศิลป 
2.2 สํารวจราคา คาวัสดุ อุปกรณ 

 
 พ.ค. 62- มิ.ย. 63 
 

 
นางสาวกรรณิกา ขันทอง 
 
 
 
นางสาวกรรณิกา ขันทอง 
 
 

ข้ันดําเนินการ 
จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ  
2.3 ดําเนินการปรบัปรุงพฒันาซอมแซม 
2.4 สรปุประเมินผลโครงการ 

 
มิ.ย. 62 – ม.ีค. 63 
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กิจกรรมท่ี 2  ปรับปรุงพัฒนาวงโยธวาทิต 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ   
2.1 สํารวจสภาพปญหาและความตองการปรับปรงุ

เครื่องดนตร ี
2.2 สํารวจราคา คาวัสดุ อุปกรณ 

 
 พ.ค. 62- มิ.ย. 63 

 

 
นายสุติเชษฐ  ศรีชัยทอง 

 
 
 

นายสุติเชษฐ  ศรีชัยทอง 
 

ข้ันดําเนินการ 
จัดซื้อวัสดุ อปุกรณ  
2.3 ดําเนินการปรบัปรุงพฒันาซอมแซม 
2.4 สรปุประเมินผลโครงการ 

 
มิ.ย. 62 – ม.ีค. 63 

 
กิจกรรมท่ี 3  จัดซื้ออุปกรณเครื่องดนตรีไทย 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 ประชุมกลุมงานเพื่อหาขอสรุป 
3.2 เขียนโครงการ 
3.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
 พ.ค. 62- มี.ค. 63 

 
นายสุติเชษฐ  ศรีชัยทอง 

 
 

 
นายสุติเชษฐ  ศรีชัยทอง 

 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
3.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
3.5 สํารวจราคา 
3.6 ประสานงานจัดซื้อ 
3.7 ตรวจสอบรบั 
3.8 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

 
พ.ค. 62 – มี.ค. 63 

 
กิจกรรมท่ี 4  จัดซื้อเสื้อผาอุปกรณการแสดง 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
4.1 ประชุมกลุมงานเพื่อหาขอสรุป 
4.2 เขียนโครงการ 
4.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
พ.ค. 62- มี.ค. 63 

   
นางสาวกรรณิกา ขันทอง 

 
 
 
 

นางสาวกรรณิกา ขันทอง 
 
 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
4.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
4.5 สํารวจราคา 
4.6 ประสานงานจัดซื้อ 
4.7 ตรวจสอบรบั 
4.8 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

 
 
พ.ค. 62–มี.ค. 63 
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          กิจกรรมท่ี 5  จัดซื้อเครื่องดนตรีพ้ืนบานโปงลาง 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรบัผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุก
รายการ) 
5.1 ประชุมกลุมงานเพื่อหาขอสรุป 
5.2 เขียนโครงการ 
5.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
 
พ.ค. 62- มี.ค. 63 

 
 
นางสาวกรรณิกา ขันทอง 
 
 
 
 
นางสาวกรรณิกา ขันทอง 
 
 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
5.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
5.5 สํารวจราคา 
5.6 ประสานงานจัดซื้อ 
5.7 ตรวจสอบรบั 
5.8 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

 
 
พ.ค.62 - มี.ค. 63 

 
5. งบประมาณท่ีใช 

กิจกรรมท่ี 1  พัฒนางานหองปฏิบัติการดนตรี- นาฏศิลป 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ตูเก็บอปุกรณ (ตูไม) 2,000   2,000 
2 ซอมกระจกราว 500   500 
3 ลําโพงติดผนัง 3,000   3,000 
4 เครื่องขยายเสียง 3,000   3,000 
5 สายDMIตอจากทีวีมาคอมพิวเตอร 100   100 
6 ไมคสาย 400   400 
7 โตะพาสติกกลมน่ังพื้น 1,000   1,000 
 รวม 10,000   10,000 

 
       กิจกรรมท่ี 2  ปรับปรุงพัฒนาวงโยธวาทิต 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 แซกเทเนอร  -   - 
2 แซกอัลโต -   - 
3 ซอมบํารุงเครื่องดนตรสีากล(เครื่องเปา) 5,000   5,000 
 รวม 5,000   5,000 
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 กิจกรรมท่ี 3  จัดซื้ออุปกรณเครื่องดนตรีไทย 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 อังกะลุง   34   ตัว                                       5,000   5,000 
2 ฆองวงใหญ    1 วง             -   - 
3 ระนาดทุม (ไมชิงชัน) 1 ราง                  -   - 
4 กลองแขก   2 ตัว                                  -   - 
5 ฆองวงเล็ก  1  วง -   - 
 รวม 5,000   5,000 

                 
 กิจกรรมท่ี 4  จัดซื้อเสื้อผาอุปกรณการแสดงและทําเครื่องประดับ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1.  ผาถุงอีสาน,เกาะอก,ผาแพรวา 5,000   5,000 
2. อุปกรณทําเครือ่งประดับศิราภรณนาฏศิลป 5,000   5,000 
 รวม 10,000   10,000 

                    
กิจกรรมท่ี 5  จัดซื้ออุปกรณเครื่องดนตรีพ้ืนบาน(โปงลาง) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 พิณไฟฟา  1  ตัว                                           -         - 
2 เบสไฟฟา 1 ตัว               -   - 
3 ซออีสาน     -   - 
4 แคน   2  ตัว    -   - 
5 โหวด 2 ตัว -   - 
7 ฉาบเลก็1 -   - 
8 ฉาบใหญ1 -   - 
9 ฉ่ิง2 -   - 
10 สายพิณ       -         - 
12 สายเบส -   - 
13 ปภูไท -   - 
14 ซอมบํารุงเครื่องดนตรีพื้นบานโปงลาง 10,000   10,000 
15 ผากํามะหย่ีติดหนาไห หนากลอง -   - 
 รวม 10,000   10,000 
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งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                       40,000  บาท             
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)         ..…………-….……บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................                  ..…………-….…….บาท 
 
                              รวม  40,000    บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมาย
ความสําเร็จ 

 

เครื่องมือที่ใช วัน เวลา 

ผลผลิต 
1.   นักเรียนมีทักษะในการทํางาน และ
ทํางานใหเสร็จ 
2.   นักเรียนมีความเพียรพยายาม  ขยัน  
อดทน ละเอียดรอบคอบในการทํางาน 
3.   ใหนักเรียนทํางานอยางมีความสุข  
พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
4.   นักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได  
5.  นักเรียนสามารถวิเคราะห  สังเคราะห  
สรปุความคิดรวบยอด  คิดอยางมีระบบ และ
มี        ความคิดแบบองครวม 
6.  นักเรียนมีความคิดสรางสรรค  มองโลก
ในแงดี  และมีจินตนาการ 
7.  นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหา
ความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว 
8.  นักเรียนช่ืนชม รวมกิจกรรมและมผีลงาน
ดานศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป 
9.  นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผาน
การประเมินระดับชาติ 
10.  นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัด
เฉพาะทาง เปนทีป่ระจักษ และสามารถเขา
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได 
11.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ 
12.  ครูมีการวิจัยเพือ่พัฒนาสื่อและการ
จัดการเรียนรูของนักเรียนและนําไปใช 
 

 
 
รอยละ 100 
 
รอยละ 100 
 
 
รอยละ 100 
รอยละ 100 
 
 
รอยละ 100 
 
รอยละ 100 
 
รอยละ 100 
 
รอยละ 100 
 
รอยละ 98 
 
รอยละ 4 
 
 
รอยละ 100 
 
รอยละ 100 

1.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
2.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
3. ผลงานของ
นักเรียนในรายวิชา
ศิลปะพื้นฐานและ
สาระเพิ่มเติม 
4.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
5. แบบสังเกต 
6.แบบสงัเกต 
7.ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะ
พื้นฐานและสาระ
เพิ่มเติม 
8. แบบสังเกต 
9. ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
10.ผลการเขาศึกษา
ตอในสาขาทีเ่ปน
ความสามารถเฉพาะ

พ.ค.62-
มี.ค.63 
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ทางดานศิลปะ 
11. แผนการสอน,
แบบประเมินการ
นิเทศการสอน 
12. งานวิจัยทางการ
สอนของคร ู
 

 

 

 

    
                                              ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวกรรณิกา   ขันทอง ) 
หัวหนากลุมสาระฯการเรียนรูศิลปะ 

 
 
 
 
            ผูเห็นชอบโครงการ                                        ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ   โพนะทา)           (นางจริยา   จี้กระโทก)         
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ           ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณฯ           
 
 
 
 
 
                               ผูอนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา) 
                                           ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

กลยุทธสถานศึกษา  ที่  1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนเชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐาน   ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
    ตัวบงช้ีที่  (1) – (6)  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 

ลักษณะโครงการ   ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ  กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินงาน พฤษภาคม  2562– มกราคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2545 การศึกษาเปนการพัฒนา
บุคคลใหมีความพรอมทั้งดานความรู ความสามารถควบคูกบัคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมอยางมีความสุข กจิกรรมการแขงขันกีฬาถือเปนกิจกรรมที่สําคัญที่จะสงเสรมิใหนักเรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรงทัง้ดานรางกาย จิตใจ อารมณและสติปญญาและมีความสามัคคีในหมูคณะ ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
และหางไกลยาเสพติดและการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาน้ันจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีอปุกรณมาใชเปนสื่อ
ในการฝกซอมและทําการแขงขัน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนไดแสดงความสามารถออกทางดานกีฬา 
 2.2.เพื่อใหมีอุปกรณในการเรียนการสอนและการฝกซอมกีฬาและแขงขันกีฬา 
 2.3. เพื่อสงเสรมิความสามัคคีในหมูคณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 2.4.เพื่อสงเสริมความสามารถของนักกีฬาและคนหานักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนเขารวมการแขงขัน 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ (Outcome :ระบผุลลัพธหรือผลประโยชน ที่เกดิข้ึนจากผลผลิต) 
  1. นักเรียนมอีุปกรณการเรียนการสอน 
  2. นักเรียนเขากจิกรรมในการแขงขันกีฬาภายใน 
  3. ไดนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเขาแขงขันในระดับตางๆ 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบผุลงาน ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ) 

1.กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 
2. นักเรียนไดรบัประสบการณการแขงขันกีฬาและกระบวนการในการทํางานรวมกัน 
3.นักเรียนมีนํ้าใจนักกีฬา รูแพ  รูชนะ  รูอภัย 
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4. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1จัดซื้ออุปกรณกีฬา 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1. ประชุมคณะทํางาน 
1.2.  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ 
1.3. ดําเนินการตามแผนปฎิบัติการประจําปการศึกษา 

พฤษภาคม 
2562 

กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.4. ลูกฟุตบอล 
1.5. ลูกวอลเลยบอล 
1.6. ลูกบาสเกตบอล 
1.7. ลูกฟุตซอล 
1.8. ลูกตะกรอ 
1.9. สูบ 
1.10. ตาขายตะกรอ 
1.11. ตาขายวอลเลยบอล 
1.12. ตาขายฟุตบอล 
1.13. ตาขายฟุตซอล 
1.14. ลูกแฮนดบอล 
1.15. ชุดตาขายเทเบลิเทนนิส 
1.16. เสื้อเอี้ยม 

พฤษภาคม 
2562 

กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 

 
กิจกรรมท่ี 2   การแขงขันกีฬาภายใน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 ประชุมคณะทํางาน 
2.2  แตงต้ังคําสั่งคณะกรรมการดําเนินการ 
2.3 ดําเนินการตามแผนปฎิบัติการประจําปการศึกษา 

พ.ย. – ธ.ค.62 กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
2.4 คาบํารุงส ี
2.5 คาปฎิคม 
2.6 คาปูนขาว 
2.7 คาพลุตะไล 
2.8 คาแตงตัวของโรงเรียน 
2.9 คาผาปายส ี
2.10 คาปายประชาสัมพันธ 
2.11 คาอาหาร 

พ.ย. – ธ.ค.62 กลุมสาระการ
เรียนรูสุขศึกษา
และพลศึกษา 
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2.12 คานํ้ามันรถ 
2.13 คากระดาษทําเกียรติบัตร 

 
5. งบประมาณท่ีใช    
 กิจกรรมท่ี 1 ซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ลูกฟุตบอล พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
2 ลูกวอลเลยบอล พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
3 ลูกบาสเกตบอล พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
4 ลูกตะกรอ พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
5 สูบ พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
6 ตาขายตะกรอ พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
7 ตาขายวอลเลยบอล พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
8 ตาขายฟุตบอล พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
9 ตาขายฟุตซอล พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
10 ลูกแฮนดบอล พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
11 ชุดตาขายเทเบลิเทนนิส พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
12 เสื้อเอี้ยม พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 
 รวม พัสดุกลาง   พัสดุกลาง 

 
กิจกรรมท่ี 2 กีฬาภายใน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาบํารุงส ี 10,000   10,000 
2 คาปฎิคม 1,000   1,000 
3 คาปูนขาว 1,000   1,000 
4 คาพลุตะไล 1,000   1,000 
5 คาผาปายส ี 3,000   3,000 
6 คาปายประชาสัมพันธ 2,000   2,000 
7 คาอาหาร 6,000   6,000 
9 คานํ้ามันรถ 1,000   1,000 
10 คาตกแตงสถานที่พิธีเปด 1,000   1,000 
11 คาแตงตัวของโรงเรียน 4,000   4.000 
 รวม 30,000   30,000 
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กิจกรรมท่ี 3. ซื้อแทนน่ังผูตัดสิน 2  อัน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

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

    

 รวม 0   0 

กิจกรรมท่ี 4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานกีฬา 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ประกอบดวย กีฬา
ฟุตบอล กีฬาวอลเลยบอล กีฬาเปตอง               
กีฬาฟุตซอล 
-รายการการแขงขันฟุตบอลเยาวชนและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 
-รายการแขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหง รอบ
คัดเลือกจังหวัดกาฬสินธุ 
-การแขงขันกีฬา สพฐ.เกมส (ม.ตน , ม.ปลาย) 
-รายการการแขงขันฟุตบอล ดร.สมเจตน ภูศร ี

 
 
 

12,000 
 

10,000 
 

10,000 
10,000 

   
 
 

12,000 
 

10,000 
 

10,000 
10,000 

 รวม 42,000   42,000 

กิจกรรมท่ี 5. ซอมแปนบาสเกตบอล 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ลอแบบหมนุไดรอบทิศทางจํานวน 12 ลอ    
บาท 

-   - 

 รวม -   - 
 

กิจกรรมท่ี 6. ซื้อชุดปมนํ้ารดสนาม 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ชุดปมเลก็ 6,000 บาท 
สายยาง 3,000 บาท 
ทอ 1,000 บาท 

8,000    
 

8,000 
 รวม 8,000   8,000 
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งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     80,000 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)       - บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................        - บาท 
       รวม  80,000 บาท 
6. การประเมินผล 
 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.นักเรียนไดแสดงออกทางกีฬาที่ตนเองถนัด
และสนใจ 
2.นักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สติปญญา 

 
1.นักเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเขา
รวมกิจกรรม 

 
1.แบบสอบถาม 
2. แบบทดสอบ
การปฏิบัติ 

 
พ.ศ. 2563 

ผลลัพธ 
1.รางวัลที่ไดรับจากแขงขัน 

 
รอยละ  100 

 
แบบสํารวจ 

 

 
ผูเสนอโครงการ 

( นายสุชาติ    นานอย) 
  หัวหนากลุมสาระฯการเรียนรูสุขศึกษาพลศึกษา 

 
 
 
            ผูเห็นชอบโครงการ                                        ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ   โพนะทา)           (นางจริยา   จี้กระโทก)         
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ           ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณฯ           
 
 
 
 
 
                               ผูอนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา) 
                                           ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันากิจกรรมรกัษาดนิแดน   
 

สนองกลยุทธ    ขอ 1  ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีตามหลกั 
                                       ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงใหแกนักเรียนทกุคน                                 
สนองมาตรฐาน  ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 

ลักษณะโครงการ            ใหม       ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบโครงการ       นางลําใย  ยวงวิภักด์ิ    
สถานที่ดําเนินการ    โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินงาน 16  พฤษภาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมรักษาดินแดนเปนกจิกรรมที่มุงเนนตอการพัฒนาเยาวชน  ซึ่งเปนกําลังสํารองของ
ประเทศชาติ โดยเฉพาะการปลูกฝงดานระเบียบวินัย ความจงรกัภักดีตอชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย   
ความสามัคคี  อดทน เสียสละ  เพื่อประโยชนสวนรวม จําเปนตองไดรบังบประมาณสนับสนุนเพื่อใหกจิกรรม
รักษาดินแดนดําเนินไปดวยดีความเรียบรอย จึงตองจัดโครงการน้ีข้ึน 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อพัฒนาและสงเสรมิระเบียบวินัยใหกบั นศท. ซึ่งเปนกําลังสํารองของประเทศชาติ 
          2.2  เพื่อใหนักศึกษาวิชาทหารไดรบัการฝกอบรมจราจร และการใชอุปกรณวิทยุสื่อสาร  

ประจําป 2562 
 
3.เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 นักเรียนทีเ่รียนรักษาดินแดนไดรับการฝกดานระเบยีบวินัย  จํานวน  60  นาย 

             3.1.2 นักศึกษาวิชาทหารไดรบัการฝกอบรมจราจร ประจําป  2562      จํานวน 1   ครั้ง                   
3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 

     3.2.1 นักศึกวิชาทหารทุกนายมีระเบียบวินัย เสียสละ  อดทน และมีภาวะของความเปนผูนําได 
และ อยูในสังคมอยางเปนสุข 

      3.2.2 นักศึกวิชาทหารทุกที่ผานการฝก เกิดความรกัความสามัคคีในหมูคณะใหเกียรติซึง่กัน 
และกันมีความรักชาติ สามารถเปนแบบอยางที่ดีได 

 
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1. รอยละ  95  ของนักศึกษาวิชาทหาร มีความรับผิดชอบตอหนาที่และเช่ือฟงผูบังคับบัญชาอยาง
เครงครัด 
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5. กิจกรรม/รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  งบประมาณ 3,000 บาท 

กิจกรรม 
งบประมารจําแนกตามหมวดรายจาย 

หมายเหตุ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ วัสดุนํ้ามัน 
กิจกรรม1.  ฝกอบรมจราจรและการใชวิทยุสื่อสาร - - - -  
กิจกรรม2. จัดกิจกรรมเดินปา(รับนอง) - - 1,000 -  
กิจกรรม3. จัดซือ้กรวยสสีม เสื้อจราจร - - 2,000 -  
กิจกรรม5. จัดซื้อชุดออนผูกํากบั 2 คน    - - - -  
กิจกรรม 6. สอบภาคทฤษฏี ช้ันปที่ 3 - - - -  
กิจกรรม 7. ฝกภาคสนาม ป 2 และป 3  (14  วัน) - - - -  

รวม - - 3,000 -  
6. การประเมินผล 
 6.1  ตารางบันทึกคะแนนทดสอบรางกาย 
 6.2  การสงัเกต 
 6.3 การสัมภาษณ 
           6.4 แบบประเมิน 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบวินัย และเปนกําลงัสํารองของประเทศชาติได 
 7.2 นักศึกษาวิชาทหารมีความสามัคคีกัน ชวยเหลือซึง่กันและกันและใหเกียรติผูอื่น รุนนอง 

เคารพรุนพี ่
          7.3 นักศึกษาวิชาทหารที่ผานการฝกอบรมรูกฎระเบียบจราจร ปฏิบัติหนาที่เปนจราจรได 
 

        ผูเสนอโครงการ                                                                  

      (นางลําใย  ยวงวิภักด์ิ)                                        
                            หัวหนาผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร                                       
    
 
           ผูเห็นชอบโครงการ                                        ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ   โพนะทา)           (นางจริยา   จี้กระโทก)         
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ           ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณฯ           
 
 
                               ผูอนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา) 
                                           ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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                            โครงการพฒันาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
                                              
กลยุทธสถานศึกษาที่  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรูเชิงบูรนาการ 

2. พัฒนาสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 
4. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ 

สนองมาตรฐานที่      ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
   ตัวบงช้ีที่  (1) – (6)  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 

ลักษณะโครงการ                   ใหม             ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ          นายณัฐพงษ  บัวชะตา 
สถานที่ดําเนินการ     โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินงาน     18  พฤษภาคม  2562  –  1 กุมภาพันธ 2563 
 

 
1.หลักการและเหตุผล 

           กิจกรรมลูกเสือสามญัรุนใหญ  และกจิกรรมลูกเสือวิสามัญ เปนสวนหน่ึงของกจิกรรมพัฒนาผูเรียนใน
หลักสูตรของโรงเรียนสามชัย  เพื่อใหบรรลเุปาหมายและเปนการเสรมิสรางประสบการณใหกับลูกเสือสามญั
รุนใหญ  และกิจกรรมลกูเสือวิสามญั  จึงไดดําเนินการจัดโครงการน้ีข้ึน  
 
2.วัตถุประสงค 
      1.เพื่อเสรมิสรางความประพฤติ ระเบียบวินัย  ความสามัคคีในหมูคณะ 
      2.เพื่อบรรลุจุดประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 
      3.เพื่อใหรูจักการใชชีวิต  ความรับผิดชอบ  และการชวยเหลือซึง่กันและกัน 
      4.เพื่อสงเสรมิ ปลูกฝงและสรางนิสัยรักสิ่งแวดลอม 
 
3.เปาหมาย 
  3.1 ผลลัพธ 
    1. ลูกเสือสามญัรุนใหญ ลูกเสอืวิสามญัผานการเขาคายพักแรม 100  เปอรเชนต 
    2. โรงเรียนสามชัยมีกองลูกเสือจิตอาสา   
3.2 ผลผลิต 
      1. การเขาคายพักแรมของลกูเสือสามัญรุนใหญ ลูกเสือวิสามัญและผูบําเพญ็ประโยชน 
      2. การมีกองลูกเสือจิตอาสา 
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4.วิธีดําเนินการ 
 

กิจกรรม ท่ี 1 (เขาคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ/ลูกเสือวิสามัญ) 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับชอบ 

ข้ันเตรียมการ  
1.ประชุมวางแผนดําเนินงาน 
2.หาสถานทีเ่ขาคายพักแรม 
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ/ติดตอวิทยากร 
 

 
พ.ย.62-ธ.ค.62 
พ.ย.62-ธ.ค.62 
พ.ย.62-ธ.ค.62 
 

 
นายณัฐพงษ  บัวชะตา 
และคณะ 

ข้ันดําเนินการ 
4.เตรียมสถานทีเ่ขาคายพักแรม 
5.เขาคายพักแรม 
6.สรปุผล 
 

 
ธ.ค.62-ม.ค.63 
ม.ค.63-ก.พ.63 
ก.พ.63 

 
นายณัฐพงษ  บัวชะตา 
และคณะ 

กิจกรรม ท่ี 2  (จัดซื้ออุปกรณสําหรับงานกิจกรรมลูกเสือและปรับปรุงหองลูกเสือ)  
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ  
1.1ประชุมกลุมงานเพือ่หาขอสรปุ 
1.2เขียนโครงการ 
1.3ขออนุมัติโครงการ 
ข้ันดําเนินการ 
1.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
1.5สํารวจราคา 
1.6ประสานงานจัดซื้อ 
1.7ตรวจสอบรบั 
1.8ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินกจิกรรม 

 
 
พ.ค.62 
 
 
พ.ค.62-มิ.ย.62 
 

 
นายณัฐพงษ  บัวชะตา 
และคณะ 
 
 
นายณัฐพงษ  บัวชะตา 
และคณะ 

5.งบประมาณท่ีใช           
กิจกรรมท่ี 1 (เขาคายพักแรมลูกเสือสามัญรุนใหญ/ลูกเสือวิสามัญ) 

 

ที่ 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 คาเตรียมสถานที่เขาคายพักแรมและอุปกรณ   งบเรียนฟร ี  
2 คานํ้ามันดําเนินงาน   งบเรียนฟร ี  
3 คาเอกสาร   งบเรียนฟร ี  
4 คาวิทยากร   งบเรียนฟร ี  
5 คาปฏิคม   งบเรียนฟร ี  
6 บํารุงลูกเสอืแตละหมู   งบเรียนฟร ี  
 รวม     

                                                                            (หมายเหตุ..............ใชงบพัฒนาผูเรียน) 
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กิจกรรม ท่ี 2  (จัดซื้ออุปกรณสําหรับงานกิจกรรมลูกเสือและปรับปรุงหองลูกเสือ)  
 

ที่ 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได อื่นๆ 

1 จัดงานวันสถาปนาลูกเสือ ( 1 ก.ค. ของทุกป )   500     
2 การจัดงานวันวชิราวุธ ( 25 พ.ย. ของทกุป )    500    
3 อบรมลูกเสือจิตอาสา 1,000    
 รวม 2,000    

 
งบประมาณท้ังโครงการ 

เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                                           2,000        บาท  
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)                                     บาท 
อื่นๆ (ระบุ) ............งบเรียนฟรี.............                                              บาท 

                                                                      รวม              2,000        บาท  
 
6.การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมายความสาํเร็จ เครื่องมือท่ีใช กําหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1) ลูกเสือสามัญรุนใหญ/ลูกเสือ
วิสามัญ 
 
 

 
1)ลูกเสือสามญัรุนใหญ/ลูกเสือวิสามัญ
และผูบําเพญ็ประโยชนไดเขารวม
กิจกรรมทุกคน 
 

 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 
 
 

 
ตลอดป

การศึกษา 
 
 

ผลลัพธ 
1)ลูกเสือสามญัรุนใหญ/ลูกเสือ
วิสามัญและผูบําเพญ็ประโยชนได
เขารวมกจิกรรมทุกคน 
 

 
1)ลูกเสือสามญัรุนใหญ/ลูกเสือวิสามัญ
ไดเขารวมกิจกรรมทกุคน 
2) ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนสามชัย 
ผานการอบรมทุกคน 
 

 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 

 
ตลอดป

การศึกษา 
 
 

 
 
 
 
                                                             ผูเสนอโครงการ 
                                                          (นายณัฐพงษ  บัวชะตา)  
                                               หัวหนางานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนสามชัย 
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              ผูเห็นชอบโครงการ                                        ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นางวราภรณ   โพนะทา)           (นางจริยา   จี้กระโทก)         
รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ           ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณฯ           
 
 
 
 
 
 
                               ผูอนุมัติโครงการ      
       (นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา) 
                                           ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการงานอนามัยและโรงอาหาร 
 

สนองกลยุทธ  สพฐ.   ขอที่  1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามหลกัสูตร  และสงเสรมิ
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

สนองมาตรฐาน  สพฐ.   มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
ตัวบงช้ีที่  2.1 – 2.6 

สนองกลยุทธโรงเรียน   ขอที่  4  พัฒนาระบบบรหิารจัดการเพื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ                   ใหม             ตอเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ   มิถุนายน  -  สิงหาคม 2562 
ผูรบัผิดชอบโครงการ     นางยุวิไล  ขันธุแสง 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 การมสีุขอนามัยที่ดีเปนสิ่งสําคัญ  ที่จะทําใหมสีุขภาพรางกายที่แข็งแรง   เมื่อรางกายที่แข็งแรงแลว
จะนํามาซึง่สุขภาพจิตที่ดี  และจะสงผลตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดีไปดวย  ดังน้ันการดูแลสุขภาพ
ที่ถูกตองจงึเปนสิง่จําเปนอยางย่ิง  และควรเอาใจใสอยางตอเน่ือง 
 

2. วัตถุประสงค 

1.เพื่อใหนักเรียนมสีุขนิสัยในการดูแล สุขภาพ 

2.เพื่อใหนักเรียนมีนํ้าหนักและสวนสงู  สมรรถภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

3.เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม  และใหเกียรติผูอื่น 

4.เพื่อใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการรบับริการและใหบรกิาร 

3. เปาหมาย 

ดานปริมาณ 
1.นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ   รอยละ  100 

2.โรงเรียนมีระบบโรงอาหารที่ถูกสุขนิสัย 

3.มีเวชภัณฑยาใหบุคลากรในโรงเรียนรับบริการ 

ดานคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแล  สุขภาพ 

2. นักเรียนมีนํ้าหนักและสวนสูง  สมรรถภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

3. นักเรียนมีความมั่นใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสม  และใหเกียรติผูอื่น 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบรกิารและใหบรกิาร 

4.ตัวชี้วัด 
 1  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 
 2.  มีหองพยาบาล เหมาะแกการใหบรกิารและรบับริการ  
 3.  มีเวชภัณฑยาใหบริการ 
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5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ  งบประมาณท้ังสิ้น   10,000   บาท 
รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะการจาย ผูรับผิดชอบ 

งบบุคคล งบดําเนินการ งบลงทุน  
1. จัดซื้อเวชภัณฑยา/อุปกรณทําแผล 
2.  กิจกรรม  อย.นอย 
3. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 
4.ซอมแซมเตียง  2  หลัง 
5.  ซื้อฟูกที่นอน 
6. ซอมแซมพัดลมและระบบไฟฟาโรง
อาหาร 
7. ซอมแซมโตะอาหาร 

 5,000 
0 
0 

2,000 
3,000 

- 
- 
- 

  
 
 
 
 

  10,000   
รวม                10,000 

 
6. การวัดผลประเมินผล 
ตัวบงช้ีความสําเรจ็ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 
1.นักเรียนมีสุขภาพกาย  
   สุขภาพจิตที่ดี 
2.มีหองพยาบาล  ที่เหมาะแกการ  
  ใหและรับบรกิาร 
3.มีเวชภัณฑยาใหบรกิาร 

-แบบสังเกต 
-แบบสัมภาษณ/แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
 
-แบบสอบถาม 

-การรวมกจิกรรม/การสังเกต 
-การสัมภาษณ/การตรวจผลงาน 
-การสังเกต/การสมัภาษณ 
 
-การสังเกต/การสมัภาษณ 
 

 
7.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  นักเรียนมสีุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ 
 2.  นักเรียนมีนํ้าหนักและสวนสงูตามเกณฑมาตรฐาน 
 3.  นักเรียนมีความมั่นใจกลาแสดงออกอยางเหมาะสมและใหเกียรติผูอื่น 
 4.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการรบับริการและใหบริการ 

 
 
 
 
.............................................ผูเสนอโครงการ 
    (นางยุวิไล   ขันธุแสง) 

     เจาหนาที่งานอนามัยและโรงอาหาร 
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     ...................................ผูเห็นชอบโครงการ              ..........................................ผูตรวจสอบงบประมาณ           
    (นางวรารัตน  นามโนรินทร)                 ( นางจริยา    จี้กระโทก) 
  ผูชวยฯกลุมงานบริหารทั่วไป                         ผูชวยฯกลุมบรหิารงานงบประมาณฯ    

 

 
 
 
 
 

............................................ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา ) 

        ผูอํานวยการโรงเรียน  
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โครงการพฒันาสํานกังานกลุมบริหารทั่วไป 
 
กลยุทธสถานศึกษา  3 สรางพลังขับเคลือ่นใหโรงเรียนมรีะบบบรหิารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    มาตรฐานที่  2  กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่  2.1 – 2.6 
ลักษณะโครงการ   ใหม     ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ  หัวหนากลุมงานบรหิารทั่วไป 
สถานที่ดําเนินการ   โรงเรียนสามชัย อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ 
ระยะเวลาดําเนินงาน   31 มีนาคม 2562 ถึง 1 มีนาคม 2563 
 
 

1. หลักการและเหตุผล  

ดวยระบบการบริหารจัดการกลุมงานบริหารทั่วไป เปนอีกงานหน่ึงที่ตองใหการบริการ สื่อสาร  
ประสานสัมพันธในรูปแบบการใหบริการสาธารณะที่ครอบคลุม อันจะเปนประโยชนสําหรับโรงเรียน  และ
ชุมชน เปนงานที่สงเสรมิ สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใหเปนไปตามมาตรฐาน และนโยบายการจัด
การศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐาน  และอํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
ตามนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. วัตถุประสงค 

          1) เพื่อใหบุคลากร นักเรียนและผูปกครองไดรับการบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมเกิด
ประสิทธิภาพประสทิธิผล 
          2) เพื่อพัฒนาระบบบรหิารจัดการ กลุมงานบริหารทั่วไปใหมีความคลองตัว  และสะดวดรวดเร็วกับ
การใหบริการไดอยางเปนข้ันตอนและมรีะบบแบบแผนที่ดี 
          3) เพื่ออํานวยความสะดวก สนับสนุน สงเสรมิใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพประสทิธิผล 
 
3. เปาหมาย 

 3.1 ผลลพัธ  ( Outcome  : ระบุผลลัพธหรือผลประโยชน ที่เกิดข้ึนจากผลผลิต) 
นักเรียน  ผูปกครอง ชุมชนที่เกี่ยวของ และบุคลากรภายในโรงเรียนสามชัย ไดรับการบริการที่ครบถวนดี 
 
 3.2 ผลผลิต   ( Outputs : ระบุผลงาน ทีเ่กิด จากการดําเนินโครงการ) 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพสงผลถึงนักเรียนทุกคน  และผูรบับริการภายนอกดวย 
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4. วิธีดําเนินการ 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 ประชุมกลุมงานเพือ่สํารวจสภาพปญหาและหาขอสรุป 
1.2 เขียนโครงการ 
1.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
 

10 มีนาคม 
2562 

 
นางวรารัตน  
นามโนรินทร 

และ 
คณะ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
1.5 สํารวจราคา 
1.6 ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจาง 
1.7 ตรวจสอบ-รับ 
1.8 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินกจิกรรม 

 
 

    พฤษภาคม 
– 

1 มีนาคม 
2563 

 

 
นางวรารัตน  
นามโนรินทร 

และ 
คณะ 

 
5. งบประมาณท่ีใช 

 กิจกรรมท่ี 1  ปรับปรุงหองสํานักงานบริหารท่ัวไป 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ผามาน - - - - 
2 เครื่อง สํารองไฟ 2,000.- - - 2,000.- 
3 กระดาษ A4 [Double A] 2 กลอง - - - - 
4  กระดาษ A 4 สี   2 หอ - - - - 
5 กระดาษ A4 ขาว / เทา   2 หอ - - - - 
6 ซอมแซมพัดลมติดเพดาน - - - - 
7 ซอมแซมระบบไฟฟา - - - - 
8 ปรับปรงุสวนหยอมหนาอาคาร 2 - - - - 
9.  ปรับปรงุระบบอินเตอรหองสํานักงาน - - - - 
 รวม 2,000 - - 2,000 

  
งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)          ……….2,000.…บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)   ..……………-……..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................              ..……………-.…….บาท 
                                                     รวม …….2,000…….บาท 
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6. การประเมินผล 
 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางดีและมี
ประสิทธิภาพสงผลถึงนักเรียนทุกคน 

 
รอยละ 100 

 

 
แบบสํารวจ 

 

 
กรกฎาคม 2562 
 

ผลลัพธ 
หองสํานักงานเอ้ือตอการบริการนักเรียน  
ผูปกครองและชุมชนตลอดจนบุคลากรของ
โรงเรียนใหปฏิบัติงานและใชบริการ 

 
รอยละ 100 

 

 
แบบสํารวจ 

 

 
 มีนาคม 2563 
 
 

 
 
 
 
        ............................................. ผูเสนอโครงการ 
     ( นางสาวเพญ็ศรี  ปสสะ ) 
          เจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
...............................................ผูเห็นชอบโครงการ          ..........................................ผูตรวจสอบงบประมาณ           
    (นางวรารัตน  นามโนรินทร)                 ( นางจริยา    จี้กระโทก) 
  ผูชวยฯกลุมงานบริหารงานทั่วไป                      ผูชวยฯกลุมบรหิารงานงบประมาณฯ  
  

 
 
 
 

............................................ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา ) 

        ผูอํานวยการโรงเรียน  
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โครงการพฒันางานประชาสัมพนัธ 

กลยุทธสถานศึกษา ที่ 3  สรางพลงัขับเคลื่อนใหโรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการทีดี่ 
สนองมาตรฐาน  ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่  2.1 – 2.6 
ลักษณะโครงการ               ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินงาน    16  พฤษภาคม 2561 -31 มีนาคม 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล  

    งานประชาสมัพันธเปนงานทีส่ําคัญกบัทุกหนวยงาน เพราะสามารถสรางภาพลักษณที่ดีใหกบั
หนวยงานได ดังน้ันงานประชาสัมพันธโรงเรียนจึงเห็นความสําคัญในดานการจัดทําสื่อประชาสมัพันธ เพื่อเปน
เครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงที่ชวยสรางความเขาใจอันดีใหกับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกไดรับทราบขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง และเพือ่ใหสอดคลองตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสามชัย ดานคุณภาพการสรางสงัคม
แหงการเรียนรู มาตรฐานที ่13 คือ  สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรู และนอกจากการประชาสัมพันธจะเปนสือ่กลางความเขาใจจากโรงเรียนสูชุมชนแลว ยังเปน
เครื่องมือฝกฝนนักเรียนใหเปนบุคคลที่กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง ฝกใหนักเรียนเปนนักประชาสัมพันธที่ดี  
มีความเปนผูนํา ผูตามที่ดี 
 ดวยเหตุผลดังกลาว โรงเรียนจึงจัดทําโครงการประชาสมัพันธข้ึนเพื่อสรางความเขาใจอันดี
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน รวมถึงเปนการประชาสมัพันธผลงานและกจิกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียนสู
สาธารณชนไดรับทราบขอมลูขาวสารดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามชัยอยางกวางขวางตอไป  

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน ขาวสารความรู และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียน     
      สูสาธารณะชน 

 2.2 เพื่อสรางความสมัพันธอันดีระหวางโรงเรียนกบัชุมชน 
 2.3 เพื่อฝกใหนักเรียนทีร่ับผิดชอบงานประชาสัมพันธเปนนักประชาสัมพันธที่ดี รูจักวางแผน  
               คิดอยางเปนระบบ สามารถนําไปปรับใชในชีวิตจริงได 
3. เปาหมาย 
   3.1 ผลผลิต (OUTPUT) 

3.1.1 โรงเรียนไดจัดทําจดหมายขาวเผยแพรเดือนละ 55  ฉบับ 
3.1.2 โรงเรียนจัดปายนิเทศเผยแพรขาวสารโรงเรียนเปนประจํา 
3.1.3 โรงเรียนไดประชาสัมพันธกจิกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนผานทาง Website เปนปจจบุันเสมอ 

 3.1.4 โรงเรียนสามชัยไดจัดรายการเสียงตามสายทกุวัน 
    3.2 ผลลัพธ (OUTCOMES) 

โรงเรียนสามชัยไดประชาสัมพันธผลงาน ขาวสารความรู และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียน
ใหบุคลากรและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางมปีระสิทธิภาพ 
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4. วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดทําจดหมายขาวและวารสารโรงเรียน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางดําเนินงาน 
     -    จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

 
มี.ค. – เม.ย. 62 

 

 
เจาหนาที่ประชาสมัพันธ                
ทุกคน 

ข้ันดําเนินการ 
-  เจาหนาที่ประชาสัมพันธแบงหนาที่ติดตามผลงานแตละกลุมงาน   
   และสาระฯ รวมถึงความเคลื่อนไหวทีเ่กิดข้ึนภายในโรงเรยีน 
-  จัดทําจดหมายขาวและวารสารประชาสัมพันธโดยใชโปรแกรม 
   คอมพิวเตอร ออกแบบรูปภาพ กจิกรรมตาง ๆ เพื่อนําเสนอผลงาน 
-  ประชาสมัพันธใหหนวยงานตาง ๆ รับทราบความเคลื่อนไหว 
-  สรุปและประเมินความพึงพอใจ 

 
     พ.ค. 62 
 
ตลอดปการศึกษา 
 
ตลอดปการศึกษา 
   ก.พ.63 

 

 
เจาหนาที่ประชาสมัพันธ                
ทุกคน 

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนา Website โรงเรียน 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ   
- ประชุมวางแผน หาแนวทางดําเนินงาน 

     -    จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการฯ 

 
มี.ค.-พ.ค.62 

 

 
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ                
ทุกคน 

ข้ันดําเนินการ 
     -     รวบรวมผลงานครู นักเรียน รวมถึงความเคลื่อนไหวตาง ๆ  
           ทั้งในรูปแบบรูปภาพ และ file word ภายในโรงเรยีน 

- จัดรูปแบบ ออกแบบการนําเสนอ ใหสวยงามและนาสนใจ 
พรอมนําผลงานดังกลาวลง Website โรงเรียนใหเปน
ปจจุบัน 

- สรปุและประเมินผลความพึงพอใจ 

 
ตลอดปการศึกษา 
 
ตลอดปการศึกษา 

 
 

ก.พ.63 

 
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ                
ทุกคน 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 3 เสียงตามสาย 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ   
- ประชุมวางแผน หาแนวทางดําเนินงาน 

     -    จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการฯ 
 

 
มี.ค. - พ.ค.62 

 

 
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ                
ทุกคนและนักเรียนที่ไดรับ
มอบหมาย 

ข้ันดําเนินการ 
     -    ครูและนักเรียนผูรบัผิดชอบประชุมวางแผน 
     -    แบงเวรนักเรียนทําหนาที่จัดรายการเสียงตามสาย 
     -    ดําเนินการจัดรายการเสียงตามสาย 
     -    สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ 

 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 

ตลอดปการศึกษา 
ก.พ. 63 

 
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ                
ทุกคนและนักเรียนที่ไดรับ
มอบหมาย 
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กิจกรรมท่ี 4 ปรับปรุงระบบ เสียงตามสาย 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ   
- ประชุมวางแผน หาแนวทางดําเนินงาน 

     -    จัดทําคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการฯ 
 

 
มี.ค. - พ.ค.62 

 

 
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ                
ทุกคนและผูรับผิดชอบงานไดรับ
มอบหมาย 

ข้ันดําเนินการ 
     -   ครูและนักเรียนผูรับผิดชอบประชุมวางแผน 
     -   แบงเวรนักเรียนทําหนาทีจ่ัดรายการเสียงตามสาย 
     -   ดําเนินการจัดรายการเสียงตามสาย 
     -   สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ 
 
 

 
พ.ค. 62 
พ.ค. 62 

ตลอดปการศึกษา 
ก.พ. 63 

 
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ                
ทุกคนและผูรับผิดชอบงานไดรับ
มอบหมาย 

 
5. งบประมาณท่ีใช  
 
กิจกรรมท่ี 1  จัดทําจดหมายขาว 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได อ่ืน ๆ  
1. จดหมายขาว เดือนละ 55 ฉบับ เบิกพสัดุ - - พัสดุกลาง 
2. ซื้อหมกึ เบิกพสัดุ - - พัสดุกลาง 
3. กระดาษ เอ 4 จํานวน 6 รีม เบิกพสัดุ - - พัสดุกลาง 
4. กระดาษ Photo จํานวน 2 หอ เบิกพสัดุ - - พัสดุกลาง 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น     
 
กิจกรรมท่ี 2  พัฒนา Website โรงเรียน 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได อ่ืน ๆ  
1. แผน CD รวบรวมขอมลู เบิกพสัดุ - - - 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น - - - - 
 
กิจกรรมท่ี 3 เสียงตามสาย 
ท่ี รายการ งบประมาณ รวมเงิน / หมายเหตุ 
  อุดหนุน รายได อ่ืน ๆ  
1. วิทยุเพื่อใชเปดขาวสารตอนเชา(คุณภาพดี) 500   500 
2. แฟลตไดรฟ 2 อันๆละ 200 (เปดเพลง) -   พัสดุกลาง 
3. ผามานหนาตาง 3 บานพรอมราว  800   800 
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4. สายแจค ถาน วัสุด อุปกรณ ตอเครือ่งขยาย
เสียง 

700 - - 700 

5. รางวัลนักเรียนตอบปญหาชวงพกักลางวัน 1,000 - - 1,000 
6. ไมคต้ังโตะแบบมีเสียงสัญญาณเตือนกอนพูด  2000   2,000  
7. กระดาษทําเกียรติบัตรใหนักจัดรายการ 2 รีม    พัสดุกลาง 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 5,000 - - 5,000 
งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     5,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)   ……-…..  บาท 
 อื่นๆ (ระบุ).............งบพัสดุ...............................   …….-….  บาท 
       รวม  5,000  บาท 

 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  ผลลัพธ 

: รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1. จัดทําจดหมายขาว เดือนละ 55 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
2. Website โรงเรียนนําเสนอผลงาน 
กิจกรรมตาง ๆ เปนปจจุบัน 
 

 
3. จัดรายการเสียงตามสาย 

 
นักเรียนและครโูรงเรียนสาม
ชัย 95 เปอรเซ็นต        
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
จํานวน 50 หนวยงาน                 
ไดรับรูขาวสาร ผลงานและ
ความเคลื่อนไหวตาง ๆ     
ทางจดหมายขาว  
นักเรียนและครโูรงเรียนสาม
ชัย 95 เปอรเซ็นต        
ไดรับรู ผลงานและความ
เคลื่อนไหวตาง ๆ ทาง 
Website โรงเรียน 
- นักเรียนและครูโรงเรียน                     
สามชัย 95 เปอรเซ็นต        
ไดรับรูขาวสารที่นาสนใจ 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 

 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-การสัมภาษณ 
 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ก.พ. 63 

 
 
 
 
 
 

ก.พ. 63 
 
 
 

ก.พ. 63 
 

ผลลัพธ 
   โรงเรียนสามชัยไดประชาสัมพันธผลงาน    
   ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ภายในโรงเรียนให 
   หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางม ี
   ประสิทธิภาพ 

 
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบผลงาน ความเคลื่อนไหว
ตาง ๆ ภายในโรงเรียนสามชัย 

 
การสอบถาม 

 
ก.พ. 63 
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        ............................................. ผูเสนอโครงการ 
     ( นางสาวเพญ็ศรี  ปสสะ ) 
          เจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
...............................................ผูเห็นชอบโครงการ          ..........................................ผูตรวจสอบงบประมาณ           
    (นางวรารัตน  นามโนรินทร)                 ( นางจริยา    จี้กระโทก) 
  ผูชวยฯกลุมงานบริหารงานทั่วไป                      ผูชวยฯกลุมบรหิารงานงบประมาณฯ  
  

 
 
 
 

............................................ผูอนุมัติโครงการ 
 (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา ) 

        ผูอํานวยการโรงเรียน  
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โครงการพฒันางานอาคารสถานที ่
 
กลยุทธสถานศึกษา 3   สรางพลังขับเคลื่อนใหโรงเรียนมีระบบบรหิารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
       1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน, 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
   ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวบงช้ีที่    2.1 – 2. 6, 3.1 – 3.5 
ลักษณะโครงการ   ใหม  ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ  หัวหนางานฝายอาคารสถานที ่
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ  
ระยะเวลาดําเนินงาน 31 มีนาคม 2562 ถึง 1 มีนาคม 2563 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ใหสามารถเอือ้ตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนมีความจําเปนและ
สําคัญอยางย่ิง เพราะบรรยากาศที่ดียอมสงผลใหเกิดการเรยีนรูที่ดีและย่ังยืน  อีกทั้งการบรหิารจัดการที่เปน
ระบบและตอเน่ืองจะทําใหสงผลตอผูเรียนและบุคลากรโดยตรง ซึ่งจะทําใหองคกรสามารถขับเคลื่อนไปได
ดวยดี เพื่อใหประสบความสําเรจ็ในการจัดการดังกลาวจึงจัดโครงการน้ีข้ึนเพื่อปรบัปรุงและพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคและการดูแลอาคารสถานที่ใหมปีระสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรองรบัและสนับสนุนการบริหาร
จัดการการเรียนรูที่มปีระสิทธิภาพตอไป 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคใหมปีระสิทธิภาพ 
 2.2  ปรับปรุงดูแลภูมทิัศนภายในโรงเรียนใหสะอาดเรียบรอย รมรื่นนามองนาเรียนรู  

เอื้อตอการเรียนรู 
 2.3  จัดหาตนไมดอกไมประดับกระถางสําหรับตกแตงอาคารสถานที ่
 2.4  จัดหาเครื่องอุปกรณทําสวนและอปุกรณตรวจซอมวัสดุ - ครุภัณฑ 
 2.5  จัดหาอุปกรณสํานักงานสําหรบัใชในงานอาคารสถานที ่
 2.6  ซอมแซมวัสดุ-ครุภัณฑและหองสํานักงาน 
 2.7  ตอเติมหองเรียน 
 2.8 จัดหาโตะ – เกาอี้ใหเพียงพอกบัจํานวนนักเรียน 
          2.9 เพื่อใหอาคารสถานที่มีความมัง่คงสะอาดและปลอดภัยและไมกออันตรายตอนักเรียนครูและ 

บุคลากรของโรงเรียน 
2.10. เพื่อปรับปรุงพัฒนาดานอาคารสถานที ่
2.11 เพื่อดูแลความสะอาดความปลอดภัยดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ (Outcome :ระบผุลลัพธหรือผลประโยชน ที่เกดิข้ึนจากผลผลิต) 

 1.  มีอาคารสถานที่สะอาดรมรื่น 
 2.  มีตนไมดอกไมประดับตามบริเวณตางๆสวยงามนามอง 
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 3.  ตนไม กิ่งไม ตนหญาไดรับการดูและตกแตงอยางทั่วถึง 
 4.  มีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย 
5.  นักเรียนไดรับการบริการดานอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 

 6.  ระบบการบริหารจัดการและบริหารเกี่ยวกบังานอาคารสถานที่มีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 
          7.อาคารสถานที่ มีความมัง่คงสะอาด และปลอดภัยอยูในสภาพใชงานไดดีอยางมีประสิทธิภาพ 

8. โรงเรียนมสีภาพแวดลอมที่สวยงามนาอยู อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
9.  มีสิง่อํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการได สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู

สําหรับผูเรียนโรงเรียนมสีภาพแวดลอมที่สวยงามนาอยู  อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการได สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรบัผูเรียน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบผุลงาน ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ) 

       1.  มีอาคารสถานที่สะอาดรมรื่น 
       2.  ภูมิทัศนทั้งโรงเรียน สะอาด รมรื่น สวยงามนามอง 
       3.  มีอุปกรณทําสวนและอุปกรณตัดหญาตรวจซอมวัสดุ - ครุภัณฑ 
       4.  มีระบบสาธารณูปโภคนํ้าด่ืม นํ้าใช  หองนํ้าและมีไฟฟา 
       5.  มีอุปกรณสํานักงานทันสมัยและมีประสทิธิภาพ 

        6.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ และหองสํานักงานที่มสีภาพสมบูรณ พรอมใชงาน 
        7.  มีหองเรียนพเิศษที่ไดมาตรฐาน 
        8. มีโตะ – เกาอี้นักเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

       9.งานอาคารสถานที่ในโรงเรียนไดใหการบริการแกบุคลากรในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสทิธิผล 

       10.ครูและนักเรียนมีอาคารเรียน แหลงแหลงรูที่เหมาะสมตอการเรียนการสอน 
 
4. วิธีดําเนินการ 
 กิจกรรมท่ี 1 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน-ภายนอกโรงเรียน 

  

 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 ประชุมกลุมงานเพือ่สํารวจสภาพปญหาและหาขอสรุป 
1.2 เขียนโครงการ 
1.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
 

ตลอดป
การศึกษา 

 
นายประสงค  
เกษาพรม 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
1.5 สํารวจราคา 
1.6 ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจาง 
1.7 ตรวจสอบ-รับ 
1.8 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินกจิกรรม 

 
 

ตลอดป
การศึกษา 

 

 
นายประสงค  
เกษาพรม 
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กิจกรรมท่ี 2 จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑงานอาคารสถานท่ี 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดใหชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 ประชุมกลุมงานเพือ่สํารวจสภาพปญหาและหาขอสรุป 
2.2 เขียนโครงการ 
2.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
ตลอดป

การศึกษา 

 
นายประสงค  
เกษาพรม 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
2.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
2.5 สํารวจราคา 
2.6 ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจาง 
2.7 ตรวจสอบ-รับ 
2.8 ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินกจิกรรม 

 
 

ตลอดป
การศึกษา 

 

 
 

นายประสงค  
เกษาพรม 

 

5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1  ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน-ภายนอกโรงเรียน 
 

 

ท่ี 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1. ปรับปรงุหองโสต ฯ 10,000.-   10,000.- 
2. ปรับปรงุอาคารหอประชุม 50,000.-   50,000.- 
3. จัดประกวดหองเรียนและปรบัปรุงระบบการจัดการขยะ

และสิง่แวดลอม 
10,000.-   10,000.- 

4. ปรับปรงุหองนํ้าครูและหองนํ้านักเรียน 10,000.-   10,000.- 
 รวม 80,000.-   80,000.- 

 กิจกรรมท่ี 2  ซอมบํารุง-ปรับปรุงสาธารณูปโภคอาคารเรียนงานอาคารสถานท่ี 
 

ท่ี 
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1. ปรับปรงุ-ซอมแซมระบบนํ้าอุปโภค-บริโภค- สุขภัณฑ 
-  ระบบนํ้าอุปโภค– สุขภัณฑ 
-  ระบบนํ้าบรโิภค 
         -ไสเครื่องกรองนํ้า  จํานวน 8 ไส ๆละ 500.-บาท 
         - ไสแมมเบล จํานวน 2 ไสๆละ 14,500.-บาท 

 
 
 

15,000.- 
 

   
 
 

15,000.- 

2. ซอมแซมโตะ – เกาอี้ – กระดานไวทบอรด   
- ไมอัดบางนา 10 มม.จํานวน 15 แผนๆละ 750.-บาท 
- อุปกรณในการซอม (เหล็ก/ลวดเช่ือม/ตะปู/สกรู ฯลฯ) 
- ปรบัปรุง-ซอมแซมหองนํ้า-หองสวมสุขสันต 
- ปรบัปรุง-ซอมแซมระบบไฟฟา ประตู หนาตาง 

5,000 - 
 

  5,000- 
 

รวม 20,000- 20,000- 
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งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    ……….100,000-.…บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)  ..………………….……..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................   …………………….…….บาท 
              รวม …….100,000-…….บาท                                                                       
6. การประเมินผล 

 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมาย
ความสําเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1.  มีอาคารสถานที่สะอาดรมรื่น 
2.  ภูมิทัศนทั้งโรงเรียน สะอาด รมรื่น สวยงามนามอง 
3.  มีอุปกรณทําสวนและอปุกรณตัดหญาตรวจซอม
วัสดุ - ครุภัณฑ 
4.  มีระบบสาธารณูปโภคนํ้าด่ืม นํ้าใช  หองนํ้าและมี
ไฟฟา 
5.  มีอุปกรณสํานักงาน ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
6.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ และหองสํานักงานทีม่ีสภาพ
สมบรูณ พรอมใชงาน 
7.  มีหองเรียนพิเศษที่ไดมาตรฐาน 
8. มีโตะ – เกาอี้นักเรียนเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 
9.งานอาคารสถานที่ในโรงเรียนไดใหการบรกิารแก
บุคลากรในโรงเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
10.ครูและนักเรียนมีอาคารเรียน แหลงแหลงรูที่
เหมาะสมตอการเรียนการสอน 

 
รอยละ 90 
รอยละ 90 
รอยละ 90 

 
รอยละ 90 

 
รอยละ 90 
รอยละ 90 

 
รอยละ 90 
รอยละ 90 
รอยละ 90 

 
 

รอยละ 90 
 

 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 

 
 
แบบสํารวจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  กุมภาพันธ  
     2563 
 
 
 
 

ผลลัพธ 
1.  มีอาคารสถานที่สะอาดรมรื่น 
2.  มีตนไมดอกไมประดับตามบริเวณตางๆสวยงามนา
มอง 
3.  ตนไม กิ่งไม ตนหญาไดรับการดูและตกแตงอยาง
ทั่วถึง 
4.  มีระบบสาธารณูปโภคทีส่ะดวก สะอาด ปลอดภัย 
5.  นักเรียนไดรับการบริการดานอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
6.  ระบบการบริหารจัดการและบริหารเกี่ยวกบังาน
อาคารสถานที่มปีระสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
รอยละ 90 
รอยละ 90 

 
รอยละ 90 

 
รอยละ 90 
รอยละ 90 

 
รอยละ 90 

 

 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 
แบบสํารวจ 

 
แบบสํารวจ 

 

 
 
 
 
 
 
กุมภาพันธ 
2563 
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7. อาคารสถานที่ มีความมั่งคงสะอาด และปลอดภัย 
อยูในสภาพใชงานไดดีอยางมีประสิทธิภาพ 
8. โรงเรียนมสีภาพแวดลอมที่สวยงามนาอยู อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
9.  มีสิง่อํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใช
การได สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียนโรงเรียนมสีภาพแวดลอมที่สวยงามนา
อยูอาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการได 
สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

รอยละ 90 
 

รอยละ 90 
 

รอยละ 90 
 

 
 

แบบสํารวจ 
 

แบบสํารวจ 
 

แบบสํารวจ 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
        ....................................ผูเสนอโครงการ             ............................................ผูเห็นชอบโครงการ 
  ( นายประสงค   เกษาพรม )                 ( นายประสงค  เกษาพรม ) 
     เจาหนาที่งานอาคาร                                       ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานอาคารสถานที่ฯ 
 
 
 
 
 
     ……....................................ผูตรวจสอบงบประมาณฯ           ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
        ( นางจริยา  จี้กระโทก)         ( นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา ) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ        ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพฒันาระบบดูแลชวยเหลอืนกัเรียน 

สนองกลยุทธ  ที่  2  พัฒนาและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค   
                              และทักษะในการดํารงชีวิตของผูเรียน 
สนองมาตรฐาน  ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
    ตัวบงช้ีที่  (1) – (6)  

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 
ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 

ผูรบัผิดชอบ        งานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                 ใหม                ตอเน่ือง 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 
1.หลักการและเหตุผล    
   ในยุคปจจุบัน  ปญหาทางดานสังคมมีมากมายและขอนขางรุนแรงและจะสงผลกระทบตอเด็กและ
เยาวชนอยางมาก  โรงเรียนเปนสถานที่ที่นักเรียนจํานวนมากตองมาอยูรวมกัน  นักเรียนน้ันมีความแตกตาง
กัน เชน  พื้นฐานครอบครัว  เพศ  อายุ  คานิยมและพื้นฐานความรูซึ่งสงผลใหแสดงความคิดเห็นและ 
พฤติกรรมที่แตกตางกันอาจมีขอขัดแยงกันไดในบางโอกาส ปญหายาเสพติด เพศศึกษา ทักษะชีวิต และความ
ปลอดภัย  การมรีะบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มปีระสทิธิภาพ  การเรียนรูคุณธรรม การเปนผูมีระเบียบวินัย
และมีวัฒนธรรมอันดีงามและความปลอดภัยในชีวิตจงึเปนสิง่จําเปน  ดังน้ันเพื่อเปนการสรางระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่มปีระสิทธิภาพ  จึงไดจัดโครงการงานระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนข้ึน 
 
2.วัตถุประสงค 
 - เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนสามชัยเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มี
ความปลอดภัย ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางมปีระสิทธิภาพ 
 - โรงเรียนมีขอมลูเชิงลึกของนักเรียน มีระบบการทํางานรวมกัน ระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน 
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3.เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีความปลอดภัย 
ไดรับการดูแลชวยเหลืออยางมีคุณภาพ 
 3.2 ดานคุณภาพ 
        - นักเรียนโรงเรียนสามชัยเปนผูมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มรีะบบการใหการ
ดูแลชวยเหลอืนักเรียนทีม่ีประสทิธิภาพ 
 -  โรงเรียนสามชัยเปนโรงเรียนที่มมีาตรฐานในดานระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียนที่มปีระสิทธิภาพ 
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4. วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี  1  จัดทําเอกสารระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.2 นําเสนอปรึกษาหารือฝายบริหาร 

 
1  พ.ค. 62 

10 – 15 พ.ค. 
2562 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.3 ออกคําสั่งปฏิบัติงาน 
1.4 ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน 
1.5 จัดทําเอกสารสารระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน 
1.6 สรปุและรายงานเอกสารในระบบดูแลและชวยเหลือ

นักเรียนทั้งหมด 

 
15 พ.ค. 62 
15 พ.ค. 62 

15 – 20 พ.ค. 
62 

ปการศึกษา 62 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ครูตามคําสั่ง 
งานระบบดูแลฯ 

 
กิจกรรมท่ี  2  จัดทําระบบคัดกรองนักเรียน(SDQ) 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
2.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
2.2 นําเสนอปรึกษาหารือฝายบริหาร 

 
10  พ.ค. 62 

10 – 12 พ.ค. 62 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
2.3  ออกคําสั่งปฏิบัติงาน 
2.4  ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน 
2.5  คัดกรองนักเรียน 
2.6  สรปุและรายงานผล 
2.7 นําขอมูลที่ไดไปใชในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
12 พ.ค. 62 
13 พ.ค. 62 

 16 พ.ค.-30 มิ.ย. 62 
       30 มิ.ย. 62 

ปการศึกษา 62 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ครูตามคําสั่ง 
ครูตามคําสั่ง 

งานระบบดูแลฯ 
 
กิจกรรมท่ี 3   เยี่ยมบานนักเรียน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
3.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.2 บันทึกขออนุญาตดําเนินกิจกรรม 
3.3  ประชาสัมพันธ 

 
1  มิ.ย. 62 
3 มิ.ย. 62 
5  มิ.ย. 62 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
3.4  ออกคําสัง่ปฏิบัติงาน 
3.5  ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน 
3.6  ประชุมนักเรียนหมูบานหรือนักเรียนประจําช้ัน 
3.7  ออกเย่ียมบานนักเรียนครั้งที่  1 
3.8  สรปุรายงานการออกเย่ียมบานนักเรียนครั้งที่  1 

 
7  มิ.ย. 62 
11 มิ.ย. 62 
12  มิ.ย. 62 
16 – 22 มิ.ย. 

62 

 
งานระบบดูแลฯ 

ครูตามคําสั่ง 
โรงเรียนสามชัย 
ครูตามคําสั่ง 
ครูตามคําสั่ง 
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3.9  ออกเย่ียมบานนักเรียนครั้งที่  2 
3.10  สรุปรายงานการออกเย่ียมบานนักเรียนครั้งที่  2 

23 - 30 มิ.ย. 62 
17 – 23 พ.ย. 

62 
24 – 30 พ.ย. 

62 

ครูตามคําสั่ง 
ครูตามคําสั่ง 

 
กิจกรรมท่ี 4   อบรมทักษะชีวิต 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
4.1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.2  บันทึกขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
4.3  ประชาสัมพันธ 

 
1  ส.ค. 62 

     3 ส.ค. 62 
4  ส.ค. 62 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดุแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ข้ันดําเนินการ 
4.4  บันทึกขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
4.5  ออกคําสัง่ปฏิบัติงาน 
4.6  อบรมทักษะชีวิต 
       -  เพศศึกษารอบดาน 
       -  The  tenner 
4.7  สรปุรายงานประเมินผล 

 
5  ส.ค. 62 

     6 ส.ค. 62 
8  ส.ค. 62 
 1  มี.ค. 62 

    5  ม.ค. 63 
6 – 15 ม.ค. 63 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

กรรมการตามคําสั่ง 
 

กรรมการตามคําสั่ง 
งานระบบดูแลฯ 

 
กิจกรรมท่ี 5   กิจกรรมเฝาระวังและใหการชวยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
5.1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
5.2  บันทึกขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
5.3  ประชาสัมพันธ 

 
15  พ.ค. 62 

     18 พ.ค. 62 
20  พ.ค. 62 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดุแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ข้ันดําเนินการ 
5.4  บันทึกขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
5.5  ออกคําสัง่ปฏิบัติงาน 
5.6  เฝาระวังและดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ตองไดรับการ
ชวยเหลือ    
5.7  สรปุรายงานประเมินผล 

 
25  พ.ค. 62 

     25 พ.ค. 62 
  ปการศึกษา 62 
 
1 – 15 มี.ค. 63 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

กรรมการตามคําสั่ง 
 

กรรมการตามคําสั่ง 
งานระบบดูแลฯ 
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5. งบประมาณท่ีใช 
กิจกรรมท่ี  1  จัดทําเอกสารระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาเขาเลม -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมท่ี  2  จัดทําระบบคัดกรองนักเรียน(SDQ) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาจัดทําเอกสาร -   - 
2 คาวัสดุ -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมท่ี 3   เยี่ยมบานนักเรียน 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คานํ้ามันออกเย่ียมบานครัง้ที่  1 10,000   10,000 
2 คานํ้ามันออกเย่ียมบานครัง้ที่  2 10,000   10,000 
 รวม 20,000               

 
กิจกรรมท่ี 4   กิจกรรมทักษะชีวิต 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 จัดทําสือ่และปายนิเทศ -   - 
2 จัดอบรม  The  Tenner -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมท่ี 5   กิจกรรมเฝาระวังและใหการชวยเหลือนักเรียน 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คานํ้ามันสายตรวจ -   - 
2 คาดําเนินการชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน -   - 
 รวม - 
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 งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)         20,000      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)            บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................                        บาท 
              รวม              20,000     บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 
เปาหมาย

ความสําเร็จ 

 
เครื่องมือท่ีใช 

กําหนดเวลา
ประเมิน 

ผลผลิต   
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยไดเขารวมกิจกรรม 
-  นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนไดรบัการดูแล
จากระบบดูแลและชวยเหลอืนักเรียนทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
-  สรุปรายงานกิจกรรมตามโครงการ 

 
นักเรียนโรงเรียน 
สามชัยทุกคน 

 
-เอกสารระบบ
ดูแลและ
ชวยเหลือ
นักเรียน 
-ระบบดูแลและ
ชวยเหลือ
นักเรียน
โรงเรียนสามชัย 

 
ปการศึกษา 
2562 
 
 
 
 ผลลัพธ 

- นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนเขารวมกจิกรรม 
-  โรงเรียนสามชัยเปนโรงเรียนที่มมีาตรฐานดาน
การดุแลและชวยเหลือนักเรียน 
   
 

               ผูเสนอโครงการ 
                                                           (จ.ส.ท. วรพงศ    ฉิมกุล) 
                                               หัวหนางานระบบดูแลและชวยเหลือนักเรียน 
 

                                                                                                                                                      
           ผูเห็นชอบโครงการ                ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 

            (นายสมชาย   อุบลรัตน)             (นางจริยา  จี้กระโทก) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารกิจการนักเรียน          ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ 
 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการสงเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

สนองกลยุทธ  ที่  2  พัฒนาและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค   
                            และทักษะในการดํารงชีวิตของผูเรียน 
สนองมาตรฐาน  ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค     ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 
ผูรบัผิดชอบ        งานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                     ใหม                ตอเน่ือง 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 

1. หลักการและเหตุผล  
   โรงเรียนเปนสถานที่ที่นักเรียนตองมาอยูรวมกบัผูอื่น  ซึ่งนักเรียนที่มาศึกษาเลาเรียนน้ันมีความ
แตกตางกัน  เชน  พื้นฐานครอบครัว  เศรษฐกิจ  เพศ  อายุ  คานิยม  พื้นฐานความรู พื้นฐานทางดาน
คุณธรรม และปญหายาเสพติด ซึ่งอาจสงผลใหแสดงความคิดเห็น  การกระทําที่แตกตางกัน อาจมีขอขัดแยง
กันไดในบางโอกาส  การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม  จึงเปนสิง่จําเปน  ดังน้ันจงึไดจัดโครงการสงเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมข้ึน 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนสามชัยเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมทีดี่งาม และ
หางไกลจากยาเสพติด 
 2. เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนสามชัยไดเขารวม ตระหนักถึงความสําคัญและเรียนรูกิจกรรมในวันสําคัญ
ตางของชาติ  
 

3. เปาหมาย 
 3.1 ผลลพัธ (Outcome :ระบผุลลัพธหรือผลประโยชน ที่เกดิข้ึนจากผลผลิต) 
 - นักเรียนโรงเรียนสามชัยเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบยีบวินัย หางไกลยาเสพติด 
 - นักเรียนโรงเรียนสามชัยไดเขารวมและเรียนรูกจิกรรมในวันสําคัญตางของชาติ 

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบผุลงาน ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ) 
- รายงานการจัดกิจกรรมตางๆ ในโครงการ 

 
4. วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมเขาคายตานยาเสพติดพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.2 บันทึกขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
1.3 ประชาสมัพันธ 

 
2  พ.ค. 62 
11 พ.ค. 62 
16 พ.ค. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.4 ออกคําสั่งปฏิบัติงาน 

 
17 พ.ค. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
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1.5 ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน ประสานหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
1.6 แจงใหนักเรียนที่ตองเขาอบรมและออกหนังสืออนุญาต

ผูปกครอง 
1.7 นํานักเรียนเขาอบรมตามกําหนดการ 
1.8 สรปุและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

18 พ.ค. 62 
 

19 พ.ค. 62 
22 – 26 พ.ค. 

62 

งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

คณะทํางานตามคําสั่ง 

 
กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมวันไหวครู 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ 
2.1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
2.2  บันทึกขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
2.3  ประชาสัมพันธ 

 
1 มิ.ย.62  
3 มิ.ย. 62 
6 มิ.ย. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
2.4  ออกคําสั่งปฏิบัติงาน 
2.5  ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน 
2.6  จัดสถานที่ ฝกซอมพิธี จัดทํางาน 
2.7  จัดพิธีไหวครู ประกวดพาน 
2.8  สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
7 มิ.ย. 62 
12 มิ.ย. 62 
13 มิ.ย. 62 
15 มิ.ย. 62 

13 – 20 มิ.ย. 
62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ครูตามคําสั่ง 
โรงเรียนสามชัย 

งานกิจการนักเรียน 

 
กิจกรรมท่ี 3   กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
3.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.2 บันทึกขออนุญาตดําเนินกิจกรรม 
3.3 ประชาสัมพันธ 

 
1  ส.ค. 62 

     3 ส.ค. 62 
4  ส.ค. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ข้ันดําเนินการ 
3.4 บันทึกขออนุญาตดําเนินกิจกรรม 
3.5 ออกคําสั่งปฏิบัติงาน 
3.6 จัดกิจกรรมประกวด 
3.7 จัดสถานที่  ซอมพิธี 
3.8 จัดพิธีวันแมแหงชาติ 
3.9 สรุปและประเมินผลรายงานกจิกรรม 

 
7  ส.ค. 62 
8 ส.ค. 62 
9  ส.ค. 62 
10 ส.ค.62 
12 ส.ค. 62 

14 – 20 ส.ค. 
62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
กรรมการตามคําสั่ง 
กรรมการตามคําสั่ง 

โรงเรียนสามชัย 
งานกิจการนักเรียน 
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กิจกรรมท่ี 4   กิจกรรมวันพอ 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ   
4.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.2 บันทึกขออนุญาตดําเนินกิจกรรม 
4.3 ประชาสัมพันธ 

 
21  พ.ย. 62 
24 พ.ย. 62 
28  พ.ย. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
4.4  ออกคําสัง่ปฏิบัติงาน 
4.5  ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน 
4.6  จัดสถานที่ ประกวดกจิกรรม 
4.7  จัดพิธีวันพอแหงชาติ 
4.8  สรปุและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
30  พ.ย. 62 

      1  ธ.ค. 62 
4 ธ.ค. 62 
5  ธ.ค. 62 

6 – 20 ธ.ค. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ครูตามคําสั่ง 
โรงเรียนสามชัย 

งานกิจการนักเรียน 
 
กิจกรรมท่ี 5   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสามชัย 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
5.1  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
5.2  บันทึกขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
5.3  ประชาสัมพันธ 

 
16  พ.ค. 62 

     18 พ.ค. 62 
22  พ.ค. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ข้ันดําเนินการ 
5.4  บันทึกขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
5.5  ออกคําสัง่ปฏิบัติงาน 
5.6  จัดกิจกรรมประกวด 
5.7   ประเมินกจิกรรม ประกาศผลการประกวด 
5.8  สรปุและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
23  พ.ค. 62 

    26 พ.ค. 62 
30  มิ.ย. 62 
20 ก.ค. 62 

 25-28 ก.ค. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
กรรมการตามคําสั่ง 
กรรมการตามคําสั่ง 
งานกิจการนักเรียน 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
กิจกรรมท่ี  1  เขาคายตานยาเสพติดพัฒนาจิตเพ่ือชีวิตท่ีดีงาม(เงินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาสถานที ่   - - 
 2 คาวิทยากร   - - 
 3 คาอาหาร   - - 

รวม - 
หมายเหตุ : ใชงบเรียนฟรี 15 ป  
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กิจกรรมท่ี 2   กิจกรรมวันไหวครู 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 จัดสถานที ่ 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดพาน 2,500   2,500 
3 คาปฏิคม 500   500 

รวม 4,000 
 
กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 จัดสถานที ่ 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดกิจกรรมวันแม 2,500   2,500 
3 คาปฏิคม 500   500 

รวม 4,000 
 
กิจกรรมท่ี 4   กิจกรรมวันพอแหงชาติ 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 จัดสถานที ่ 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดกิจกรรมวันพอ 500   500 
3 คาปฏิคม 500   500 

รวม 2,000 
 
กิจกรรมท่ี 5   กิจกรรมจิตอาสา 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 ประกวดโครงการจิตอาสา -   - 
 รวม - 

 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    10,000      บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)       บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................                  บาท 
              รวม        10,000      บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 

เปาหมายความสาํเร็จ 
 

เครื่องมือท่ีใช 
กําหนดเวลา

ประเมิน 
ผลผลิต   
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยไดเขารวมกิจกรรม 
-  นักเรียนโรงเรียนสามชัยเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
-  สรุปรายงานกิจกรรมตามโครงการ 

 
 

นักเรียนโรงเรียน 
สามชัยทุกคน 

 
 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

 
 

ปการศึกษา 
2562 

ผลลัพธ 
- มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนสามชัยเปนที่ยอมรบัของ
สังคม 
-  โรงเรียนสามชัยเปนโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน
ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  
 

สื่อสารสนเทศ
ตางๆ 

 
 

ปการศึกษา 
2562 

 
 

ผูเสนอโครงการ                                               ผูตรวจสอบงบฯ 
         (นายสมชาย อุบลรัตน)                                             (นางจริยา  จี้กระโทก) 
 หัวหนางานสงเสรมิคุณธรรม จริยธรรม                        ผูชวยอํานวยการกลุมบริหารงบประมาณ 
 

             
                                                                                                                                
ผูเห็นชอบโครงการ                      ผูเห็นชอบโครงการ 

     (นายสมชาย   อุบลรัตน)           (นางวราภรณ  โพนะทา) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารกิจการนักเรียน   รองผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 

ผูอนุมัติโครงการ 
                                                    (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                                 ผูอํานวยการโรงเรยีนสามชัย 
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โครงการพฒันางานสภานกัเรียน 

สนองกลยุทธที ่ 2  พัฒนาและสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพงึประสงค   
                            และทักษะในการดํารงชีวิตของผูเรียน 
สนองมาตรฐาน  ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค     ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 
ผูรบัผิดชอบ        งานกิจการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ    ใหม              ตอเน่ือง 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินการ   พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563 
 
 
1.หลักการและเหตุผล    
   โรงเรียนเปนสถานที่ที่นักเรียนตองมาอยูรวมกบัผูอื่น  ซึ่งนักเรียนที่มาศึกษาเลาเรียนน้ันมีความ
แตกตางกัน  เชน  พื้นฐานครอบครัว  เพศ  อายุ  คานิยมและพื้นฐานความรู  ซึ่งอาจสงผลใหแสดงความ
คิดเห็น  การกระทําที่แตกตางกันและอาจมีขอขัดแยงกันไดในบางโอกาส  การเรียนรูคุณธรรม การเปนผูมี
ระเบียบวินัยและมีวัฒนธรรมอันดีงาม รูจักพีรู่จักนอง จงึเปนสิ่งจําเปน  ดังน้ันเพื่อเปนการสรางวัฒนธรรมที่ดี
งาม การปลูกฝงความรักความสามัคคีการมรีะเบียบวินัย  ฝกการทํางานของคณะกรรมการนักเรียน จึงไดจัด
โครงการสงเสรมิงานสภานักเรียนข้ึน 
 
2.วัตถุประสงค 
  เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนสามชัยเปนผูมีคุณธรรม มรีะเบียบวินัย มีวัฒนธรรมที่ดีงามและ นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

3.เปาหมาย 
 3.1 ดานปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนเปนผูมีคุณธรรม มรีะเบียบวินัย มีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 3.2 ดานคุณภาพ 
        - นักเรียนโรงเรียนสามชัยเปนผูมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 
 
4. วิธีดําเนินการ 
    4.1 กิจกรรมท่ี 1 รับนอง 
 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.2 บันทึกขออนุญาตดําเนินกิจกรรม 
1.3 ประชาสมัพันธ 

 
1  มิ.ย. 62 
2 มิ.ย. 62 
3  ม.ิย. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
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ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.4 ออกคําสั่งปฏิบัติงาน 
1.5 ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน 
1.6 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและนองม.1, ม.4 
1.7 จัดกิจกรรมรับนอง 

 
5  มิ.ย. 62 
6 มิ.ย. 62 
8  มิ.ย. 62 
10  มิ.ย. 62 

  - 30 มิ.ย. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ครูตามคําสั่ง 
โรงเรียนสามชัย 

 
4.2  กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงาน 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการ 
1.2 บันทึกขออนุญาตดําเนินกิจกรรม 
1.3 ประชาสมัพันธ 

 
1  มิ.ย. 62 
2 มิ.ย. 62 
3  ม.ิย. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ข้ันดําเนินการ(ระบรุายละเอียดใหชัดเจน ทกุรายการ) 
1.4 ออกคําสั่งปฏิบัติงาน 
1.5 ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน 
1.6 ศึกษาดูงาน โรงเรียนชุมแพศึกษาและโรงเรียนจตุรมิตร 

อําเภอชุมแพขอนแกน 
1.7 ประเมินผล/ นําความรูที่ไดมาประยุกตใช 

 
5  มิ.ย. 62 
6 มิ.ย. 62 
8  มิ.ย. 62 
10  มิ.ย. 62 
- 30 มิ.ย. 62 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

งานกิจการ 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
 กิจกรรมท่ี 1 รับนอง 
 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 กิจกรรมท่ี 1 รับนอง -   - 
2 กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงาน     
 -คาอาหารคณะกรรมการนักเรียน  3,500   3,500 
 -คานํ้ามันรถหกลอ 1,000   1,000 
 -คาของที่ระลกึ 500   500 
 รวม 5,000   5,000 

 
 งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    5,000             บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)             บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................                        บาท 
       รวม      5,000             บาท 
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6. การประเมินผล 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมายความสาํเร็จ เครื่องมือท่ีใช 
กําหนดเวลา

ประเมิน 
ผลผลิต   
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยม.1 ,ม.4 ไดเขา
รวมกิจกรรม 
-คณะกรรมการนักเรียนมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

- นักเรียนโรงเรียน
สามชัยม.1 ,ม.4        
และคณะกรรมการ
นักเรียน 

แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

ปการศึกษา 
2562 

ผลลัพธ 
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยเปนผูมีคุณธรรม 
มีความรักและสามัคคีทํางานเปนหมูคณะ 
 

 สื่อสารสนเทศ
ตางๆ 

ปการศึกษา 
2562 

 
 

 
 
 
       

         ...……………………….    ผูเสนอโครงการ  ……………………………. ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
              (นางอรชา ชนาสิทธ์ิ)    (นางจริยา  จี้กระโทก) 
       หัวหนางานสงเสริมประชาธิปไตย  ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงบประมาณ ฯ 
 
 
 
 

 
……………………………….  ผูเห็นชอบโครงการ          ……………………………. ผูเห็นชอบโครงการ 
  (นายสมชาย  อุบลรัตน)             (นางวราภรณ โพนะทา) 

     ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารงานกจิการนักเรียน    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 
 

    ...………………………… ผูอนุมัติโครงการ 
                                            (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                           ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการปองกนัสารเสพติดในสถานศึกษา 
 
กลยุทธสถานศึกษา ที่ 2 พัฒนาและสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพงึประสงคและทกัษะ                             

ในการดํารงชีวิตผูเรียน 
สนองมาตรฐาน  ที่  1  คุณภาพของผูเรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค     ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 
ลักษณะโครงการ            ใหม      ตอเน่ือง 
ผูรบัผิดชอบ   งานกิจการนักเรียน 
สถานที่ดําเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินงาน   16 พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 
  
1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเปนสวนหน่ึงของชุมชนและสังคม  นอกจากใหความรูในดานตาง ๆ  แกนักเรียนแลวยังตองมี
หนาที่รบัผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยใหสมบรูณอยูเสมอ  แตในสภาพปจจบุันปญหายาเสพติดซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการตาง ๆ แพรหลายเขาไปสูเยาวชนและสถานศึกษา ตาง ๆ  มากย่ิงข้ึน ทางโรงเรียนจึงมีความ
จําเปนที่จะหาแนวทางปองกันและแกไขปญหายาเสพติดดังกลาวมิใหเกิดข้ึนในโรงเรียน 
2.  วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อสรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพพลานามัยทีส่มบูรณแข็งแรงใหแกนักเรียน 
 2.2  เพื่อสรางภูมิคุมกันทางดานจิตใจที่เขมแข็งใหแกนักเรียน 
 2.3  เพื่อสรางความตระหนักดานมหันตภัยของยาเสพติดในระดับประเทศ 
 2.4  เพื่อสรางความตระหนักดานมหันตภัยของยาเสพติดในระดับสถานศึกษา 
 2.5  เพื่อปฏิบัติกิจกรรม ปองกัน เฝาระวัง ยาเสพติดทั้งในสถานศึกษา  
 2.6  เพื่อรวมรณรงค ตอตาน และปองกัน ยาเสพติดอยางในชุมชนบานเกิด 
 2.7  เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับยาเสพติด 
3.  เปาหมาย  
 3.1  ผลผลิต   นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคน  ไมติดยาเสพติด 
 3.2  ผลลัพธ  นักเรียนโรงเรียนสามชัยเปน ผูมีพลานามัยทีส่มบูรณ มจีิตใจทีเ่ขมแข็ง ไมยุงเกี่ยวกับยา
เสพติด และสามารถรวมเปนกําลังของสงัคม ประเทศชาติ ในการตอตานยาเสพติดได 
 
4. วิธีดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี  1  ตรวจปสวะ  (Re – X – Ray) 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
1.1  ประชุมปรึกษาหารือฝายบริหาร ขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
1.2  ประชาสัมพันธประสานงานติดตอกบัทางบาน ประสานงานกับ
อําเภอและสาธารณะสุข 
1.3  ประชุมรวมมือ ผูที่มสีวนเกี่ยวของ 
 

 
 

พ.ค.  62 

งานปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 



188 

ข้ันดําเนินการ 
1.4 ออกคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.5 ตรวจปสสาวะหาสารเสพติดครั้งที่  1 
1.6 สรุปรายงานผลตรวจปสสาวะหาสารเสพติดครัง้ที่  1 
1.7  ตรวจปสสาวะหาสารเสพติดครัง้ที่  2 
1.8 สรุปรายงานผลตรวจปสสาวะหาสารเสพติดครัง้ที่  2 
1.9 ตรวจปสสาวะหาสารเสพติดครั้งที่  3 
1.10 สรุปรายงานผลตรวจปสสาวะหาสารเสพติดครัง้ที่  3 
1.11 สรุปรายงสนกิจกรรม 

 
มิ.ย. 62 

 
ก.ย. 62 

 
ก.พ. 63 

 
มี.ค. 63 

 

 
งานปองกันและ
แกไขปญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 

 
กิจกรรมท่ี  2  สงตอนักเรียนกลุมติดสารเสพติด 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
2.1 ประชุมปรึกษาหารือฝายบริหาร ขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
2.2  สํารวจนักเรียน แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมปลอดยาเสพติด  
กลุมที่มีความเสี่ยงตอการติดยาเสพติด  และกลุมที่ติดยาเสพติด 
2.3  ประสานงานติดตอกับทางบาน  หาขอมลูตางๆ  ที่เกี่ยวของกับ
สุขภาพอนามัยของนักเรียน   
2.4  ประชุมรวมมือ หลายฝายโดยผูที่มสีวนเกี่ยวของ 

 
 

ปการศึกษา 
2562 

 
งานปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ข้ันดําเนินการ 
2.5   สงตอนักเรียนที่มีปญหายาเสพติดตามความรุนแรงของแตละ
กรณีตามความเหมาะสม 

 
ปการศึกษา 

2562 

งานปองกันและ
แกไขปญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 

 
กิจกรรมท่ี  3  เขาคายเยาวชนคนรุนใหมหางไกลยาเสพติด/พบปะครูพระสอนศีลธรรม/เขาคายอบรม
คุณธรรมตานยาเสพติด/กิจกรรมในโครงการครู D.A.R.E 

กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 
ข้ันเตรียมการ   
3.1 ประชุมปรึกษาหารือฝายบริหาร ขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
3.2 ประสานงานติดตอผูปกครองนักเรียน 
3.3  ประชุมรวมมือ หลายฝายโดยผูที่มสีวนเกี่ยวของ 

 
พ.ค.62 –มิ.ย. 3 

งานปองกันและแก
ไขปญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

ข้ันดําเนินการ 
3.4 จัดกิจกรรมเขาคายเยาวชนคนรุนใหมหางไกลยาเสพติด/พบปะ
ครูพระสอนศีลธรรม/เขาคายอบรมคุณธรรมตานยาเสพติด/กิจกรรม
ในโครงการครู D.A.R.E 
3.5 สรุปรายงานกจิกรรมเสนอฝายบรหิาร 
 

 
ปการศึกษา 

2562 

 
งานปองกันและแก
ไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา 
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กิจกรรมท่ี  4  กิจกรรม   TO  BE  NEMBER  ONE 
กิจกรรม กําหนดเวลา ผูรับผิดชอบ 

ข้ันเตรียมการ   
4.1 ประชุมปรึกษาหารือฝายบริหาร ขออนุญาตดําเนินกจิกรรม 
4.2 ประชาสัมพันธ/ประสานงานติดตอผูปกครองนักเรียน 
4.3  ประชุมรวมมือ หลายฝายโดยผูที่มสีวนเกี่ยวของ 

 
พ.ค. 62 

 

งานปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ข้ันดําเนินการ 
4.4 ออกคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.5 จัดต้ังชมรม  TO  BE  NEMBER  ONE 
      -  ใหนักเรียนทํากิจกรรมตามกลุมความสนใจ  เชน  กลุมเตน 
Cover  dace  กลุมรองเพลง  กลุมสิทธิสตรีและเยาวชน  กลุมจิต
อาสา 
    -  สงเสริมกจิกรรมโดยการสงเขาประกวดตางๆ 
4.6  สรุปรายงานกิจกรรมเสนอฝายบริหาร 

 
ปการศึกษา 

2562 

 
งานปองกันและ
แกไขปญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 

 
5. งบประมาณท่ีใช 
กิจกรรมท่ี  1  ตรวจปสสาวะ(Re – X – Ray) 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาวัสดุ(ชุดตรวจปสสาวะ)     
2 คาจัดสถานที่/ปฏิคม -   - 
 รวม  

  
กิจกรรมท่ี  2  สงตอนักเรียนติดสารเสพติด 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาติดตอประสานงาน/คานํ้ามันเดินทาง     
 รวม  

 
กิจกรรมท่ี  3  เขาคายเยาวชนคนรุนใหมหางไกลยาเสพติด/พบปะครูพระสอนศีลธรรม/เขาคายอบรม
คุณธรรมตานยาเสพติด/กิจกรรมในโครงการครู D.A.R.E 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 คาตอบแทนวิทยากร -   - 
2 คาจัดทําปายนิเทศ/ปายรณรงคปองกันยาเสพติด -   - 
3 คาปฏิคม -   - 
 รวม - 
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กิจกรรมท่ี  4  กิจกรรม  TO  BE  NEMBER  ONE 

ท่ี รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได อ่ืนๆ 

1 กิจกรรม  TO  BE  NEMBER  ONE 2,000   2,000 
 รวม 2,000 

 
งบประมาณท้ังโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                     2,000.……………บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา)  .…………………..บาท 
 อื่นๆ (ระบุ)............................................   ..…………….……บาท 
     รวม                   2,000……………... บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

เปาหมายความสาํเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ : รอยละ) 

 
เครื่องมือท่ีใช 

 
กําหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต  
        1.  นักเรียนมีพลานามัยสมบรูณ 
หางไกลยาเสพติด 
 2.  ผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 
 

 
95 
 

95 

-แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
-รายงานการ
ปองกันยาเสพติด 

 
 
พ.ค.62-มี.ค.63 

ผลลัพธ 
โรงเรียนเปนสถานที่ทีป่ลอดยาเสพติด 

 
95 

 
แบบสอบถาม 

 
พ.ค.62-มี.ค.63 

 
 

                      ......………………………………….. ผูเสนอโครงการ 
                                                     (นายภาณุวัชร  อัศวภูมิ) 
                                  หัวหนางานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
                                          
                                                                                   
      …………………….……… ผูเห็นชอบโครงการ                    ………………..…………  ผูตรวจสอบงบประมาณฯ 
       (นายสมชาย  อุบลรัตน)                                     (นางจริยา  จี้กระโทก) 
ผูชวยผูอํานวยการกลุมบรหิารกิจการนักเรียน   ผูชวยผูอํานวยการกลุมอํานวยการและงบประมาณ ฯ 
 
 

                          ...………………………………..  ผูอนุมัติโครงการ 
                                                      (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 
                                                   ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการอวยพรวันปใหม ป 2562 
 
สนองกลยุทธที ่ 2 พัฒนาและสงเสรมิคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพงึประสงค   
                       และทักษะในการดํารงชีวิตของผูเรียน 
สนองมาตรฐาน ที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค     ตัวบงช้ีที่  (1) – (4) 
ผูรบัผิดชอบ        นางลําใย  ยวงวิภักด์ิ 
ลักษณะโครงการ    ใหม              ตอเน่ือง 
สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาดําเนินการ   31  ธันวาคม  2562 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 กิจกรรมวันข้ึนปใหมถือเปนการปลูกฝงและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสงัคมไทย ซึ่งไดปฏิบัติสบื
ทอดกันมาเปนเวลาชานาน  เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรไดแสดงความรักความสามัคคี  ตลอดจนเปนการอวย
พรปใหม เพื่อใหเกิดความเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลอืซึ่งกันและกัน  จึงจําเปนตองจัดโครงการน้ีข้ึน 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรอวยพรปใหมซึ่งกันและกัน มีความรักสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 
 2.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเห็นคุณคาดานวัฒนธรรมอันดีงามและรักในความเปนไทย 
 2.3 เพื่อใหนักเรียนไดแสดงออกอยางเหมาะสม และสามารถทํางานรวมกบัผูอื่นไดอยางเปนสุข 
3.เปาหมาย 

3.1  เปาหมายเชิงปรมิาณ 
    3.1.1 นักเรียนโรงเรียนสามชัยเขารวมกิจกรรมอวยพรปใหมทุกคน 
              3.1.2. นักเรียนไดมอบของขวัญซึ่งกันและกันแสดงออกซึง่ความรักความสามัคคีทุกคน  
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  3.2.1 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยและอยูในสงัคมอยางเปนสุข 
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1. นักเรียนมีความพงึพอใจในการเขารวมกจิกรรมทุกคน 

2. บุคลากรเห็นคุณคาและภูมิใจในความเปนไทย 
3 นักเรียนไดรวมกจิกรรมอวยพรปใหม ทําใหเกิดความรักความสามัคคีในหมูคณะ 

5. กิจกรรม/รายละเอียดการใชจายงบประมาณ  งบประมาณ 10 ,000  บาท 

กิจกรรม 
งบประมารจําแนกตามหมวดรายจาย 

หมายเหตุ 

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ วัสดุนํ้ามัน 
กิจกรรม1.จัดซื้อรางวัลการประกวดและการแสดงฯ   3.000      ธ.ค 62 
กิจกรรม2. คาปาย คาวัสดุ อุปกรณ ตกแตงสถานที ่   1,500   
กิจกรรม3.ซิ้อของขวัญ ขนม สําหรบันักเรียนทุกหอง   5,500   

รวม 10,000   
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6. การประเมินผล 
 6.1  แบบประเมินการจัดกจิกรรม 
 6.2  การสงัเกต 
 6.3  การสมัภาษณ 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 บุคลากรในโรงเรียนมีความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน มีคุณธรรมจริยธรรม  
                อันพึงประสงคและมีความภาคภูมิใจในความเปนไทยอยูในสงัคมอยางเปนสุข 
 7.2  นักเรียนมีความสามัคคีกัน ชวยเหลือซึง่กันและกัน 
   
   
 
 
                                                                            ผูเสนอโครงการ      

                                                      (นางลําใย  ยวงวิภักด์ิ)                                                      
                                                         ตําแหนง  คร ู      
                            
      
                         เห็นชอบโครงการ                      ผูตรวจสอบงบฯ 

             (นายสมชาย  อุบลรัตน)                                    ( นางจริยา  จี้กระโทก) 
 ผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงานกิจการ                 ผูชวยผูอํานวยการกลุมอํานวยการและงบประมาณ 
                           
 
 
 
                                                                    ผูอนุมัติโครงการ 
                           (  นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา  )                                 
             ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 

 

 



คํานํา 
 

โรงเรียนสามชัยไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2562   เพื่อใชเปนกรอบการ

บรหิารจัดการศึกษา  โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา ทิศทางการดําเนินงานตาง ๆ    

โดยยึดนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  เปนแนวทางนํามาพจิารณาประกอบกบัปจจัยอื่น ๆ  

ที่มีอยูในทองถ่ินและโรงเรียนวาจะกําหนดเปนมาตรการของโรงเรียนในเรื่องใด  อยางไร  ซึ่งนํามา

ปรับเปนนโยบายของโรงเรียนอีกครัง้    โดยมีคณะกรรมการทุกฝายไดรวมวางแผน และแผนงาน

โรงเรียนเปนผูรวบรวมขอมลูเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหา  ตลอดจนความตองการของกลุมงาน

ตาง ๆ  รวมทั้งปจจัยและทรัพยากรทีม่ีอยูในโรงเรียน  ที่สามารถใหการสนับสนุนได  พรอมทั้งจัด

หลอมเปนแผนปฏิบัติการประจําปโดยมีโครงการ/กจิกรรม รองรับกลยุทธของสถานศึกษาและรองรับ

การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตัวช้ีวัดของโรงเรียนและนําเสนอตอผูบรหิารโรงเรียนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาอนุมัติ 

ในปการศึกษา  2562  คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ไดดําเนินการเขียนโครงการ

พรอมทั้งกจิกรรม รวมถึงรายละเอียดการใชงบประมาณแตละโครงการ เปนทีเ่รียบรอย จึงใหทุกฝาย

ไดยึดถือแผนปฏิบัติการน้ีเปนกรอบในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว  งานใดที่ไมไดกําหนดไว

ในแผนปฏิบัติการเลมน้ี  โรงเรียนไมพิจารณาอนุมัติเวนแตเปนงานเรงดวนเฉพาะกิจ  ที่เกิดข้ึนตาม

นโยบายของหนวยเหนือ  ซึ่งจะกําหนดเปนเรื่อง ๆ ไป 

ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คร ูและนักเรียน   ที่ใหความรวมมือในการวางแผนและเขียน

โครงการจนทําใหการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2562   สําเรจ็ลลุวงไปดวยดี  

ขอขอบคุณไว  ณ  โอกาสน้ี 

 

   โรงเรียนสามชัย 
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    บันทึกขอความ 

สวนราชการ   โรงเรียนสามชัย    อําเภอสามชัย    จังหวัดกาฬสินธุ 
ท่ี                                 วันที่         เมษายน  พ.ศ.  2562 
เรื่อง     ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา  2562    
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรยีนสามชัย 
 

  ดวยโรงเรียนสามชัย  ไดแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2562    
ที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา โดยยึดกลยุทธโรงเรียน  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   มาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน   ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  เปนเปาหมาย 
ในการพัฒนาสถานศึกษา  พรอมทัง้จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมรองรับการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน 
  โรงเรียนไดนําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา  2562  เขาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาครั้งที่       /2562  ในวันที่        เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562  เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษา 
รับทราบโครงการและกิจกรรมตาง ๆ รวมถึงนโยบายที่โรงเรยีนสามชัย ไดวางเปาหมายไวในการพัฒนา 
โรงเรียนสามชัย  ใหมีคุณภาพทัดเทียมกับภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ และทัดเทียมกบัภูมิภาคในอาเซียน 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
  
                    (นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา) 

                                       ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
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คําสั่งโรงเรียนสามชัย 

ท่ี      /2562 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา   2562 

…………………………………………… 

  ดวยโรงเรียนสามชัย จะดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา   2562  เพื่อใช

ประกอบการขับเคลื่อนบรหิารจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานตามภารกิจงานของโรงเรียนสามชัยใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคและใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรยีน ตลอดจนกลยุทธ/จุดเนนและแผนปฏิบัติการ

ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  จึงแตงต้ังคณะกรรมการและคณะทํางาน  ดังน้ี 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

1.1 นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

1.2 นางวราภรณ  โพนะทา  รองผูอํานวยการ   กรรมการ 

1.3 นางจริยา  จี้กระโทก  ผูชวยผูอํานวยการ  กรรมการ 

1.4 นายวรวิทย  หารวาระ  ผูชวยผูอํานวยการ  กรรมการ 

1.5 นายสมชาย  อุบลรัตน   ผูชวยผูอํานวยการ  กรรมการ 

1.6 นางวรารัตน  นามโนรินทร ผูชวยผูอํานวยการ  กรรมการ 

1.7 นายประสงค   เกษาพรม  ผูชวยผูอํานวยการ  กรรมการ 

1.8 นางรัตนา  ถิตยรัศม ี  หัวหนางานแผนงาน  กรรมการ/เลขานุการ 

  มีหนาท่ี  อํานวยการ  ใหคําปรึกษา เสนอแนะและประสานงาน ใหความคิดเห็น เพื่อใหการจัดทํา

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสามชัย เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําป 2562 

2.1 นายภูมิศักด์ิ   แสนกันยา  ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

2.2 นางวราภรณ  โพนะทา  รองผูอํานวยการ   กรรมการ 

2.3 นายสมชาย  อุบลรัตน  ผูชวยฯงานกิจการนักเรียน กรรมการ 

2.4 นายวรวิทย  หารวาระ  ผูชวยฯกลุมบรหิารงานบุคคล กรรมการ  

2.5 นางจริยา  จี้กระโทก  ผูชวยฯกลุมบรหิารงบประมาณฯ กรรมการ 

2.6 นางวรารัตน  นามโนรินทร ผูชวยฯกลุมบรหิารทั่วไป  กรรมการ 

2.7 นายประสงค   เกษาพรม  ผูชวยฯงานอาคารสถานที ่ กรรมการ 

2.8 นางรัตนา  ถิตยรัศม ี  หัวหนางานแผนงาน กรรมการ/เลขานุการ 

2.9 นายนําพล  จันทรขอนแกน เจาหนาที่แผนงาน กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

2.10  นางสริดา   อัมลา  หัวหนางานสารสนเทศ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 



  มีหนาท่ี พิจารณางาน/โครงการ กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปการศึกษา  2562  ใหสอดคลอง

กับนโยบาย เปาหมาย และสนองตอปญหาความตองการของโรงเรียน 

3. คณะทํางานจัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา  2562  

3.1  นางจริยา  จี้กระโทก  ผูชวยผูอํานวยการ ประธานคณะทํางาน 

3.2  นางสาวสุวรรณี   โพธ์ิศร ี หัวหนาพัสดุ  คณะทํางาน 

3.3  นางสาวศิริลักษณ  ชัยชนะทรัพย เจาหนาที่การเงิน  คณะทํางาน 

3.4  นางสาวจิรัชญา   จาระพันธ เจาหนาที่การเงิน  คณะทํางาน 

3.5 นางสาวปรุิมปรัชญ  คําลําเภา เจาหนาที่พสัดุ  คณะทํางาน 

3.6  นางรัตนา  ถิตยรัศม ี  หัวหนางานแผนงาน คณะทํางาน/เลขานุการ 

3.7  นายนําพล  จันทรขอนแกน เจาหนาที่แผนงาน คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ 

3.8  นางสาวธัญพร วันโน  ครูธุรการ  คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ 

  มีหนาท่ี  1. ประสานงานการดําเนินการทั่วไปเพื่อใหการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําป  2562  

เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและเสรจ็ตามเวลาที่กําหนด 

 2. รวบรวมรางแผนงาน งานโครงการ กจิกรรม และงบประมาณ เพื่อจัดพมิพสําเนา และ

จัดทําเปนรปูเลมเอกสาร แผนปฏิบัติการประจําป   2562 

 3. เสนอรางแผนปฏิบัติการประจําป  2562  ตอคณะทํางาน และคณะกรรมการอํานวยการ

เพื่อพจิารณาตรวจสอบใหความเห็นชอบและจัดสงใหประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

โรงเรียนเห็นชอบ 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่         มีนาคม พ.ศ. 2562 

 

 

             (นายภูมิศักด์ิ  แสนกันยา) 

            ผูอํานวยการโรงเรียนสามชัย 
 


