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ค าน า 
 

โรงเรียนสามชัยได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2558   เพ่ือใช้เป็นกรอบการ

บริหารจัดการศึกษา  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา ทิศทางการด าเนินงานต่าง ๆ    

โดยยึดนโยบายของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  เป็นแนวทางน ามาพิจารณาประกอบกับปัจจัยอื่น ๆ  

ที่มีอยู่ในท้องถิ่นและโรงเรียนว่าจะก าหนดเป็นมาตรการของโรงเรียนในเรื่องใด  อย่างไร  ซึ่งน ามา

ปรับเป็นนโยบายของโรงเรียนอีกครั้ง    โดยมีคณะกรรมการทุกฝ่ายได้ร่วมวางแผน และแผนงาน

โรงเรียนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหา  ตลอดจนความต้องการของกลุ่มงาน

ต่าง ๆ  รวมทั้งปัจจัยและทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียน  ที่สามารถให้การสนับสนุนได้  พร้อมทัง้จัด

หลอมเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีโดยมีโครงการ/กิจกรรม รองรับกลยุทธ์ของสถานศึกษาและรองรับ

การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนและน าเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาอนุมัติ 

ในปีการศึกษา  2558  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ได้ด าเนินการเขียนโครงการ

พร้อมทั้งกิจกรรม รวมถึงรายละเอียดการใช้งบประมาณแต่ละโครงการ เป็นที่เรียบร้อย จึงให้ทุกฝ่าย

ได้ยึดถือแผนปฏิบัติการนี้เป็นกรอบในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  งานใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้

ในแผนปฏิบัติการเล่มนี้  โรงเรียนไม่พิจารณาอนุมัติเว้นแต่เป็นงานเร่งด่วนเฉพาะกิจ  ที่เกิดข้ึนตาม

นโยบายของหน่วยเหนือ  ซึ่งจะก าหนดเป็นเรื่อง ๆ ไป 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คร ูและนักเรียน   ที่ให้ความร่วมมือในการวางแผนและเขียน

โครงการจนท าให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2558    ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ขอขอบคุณไว้  ณ  โอกาสนี้ 

 

 โรงเรียนสามชัย 
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   โรงเรียนสามชยั    อ าเภอสามชัย    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ที่                                 วันที่   25   มีนาคม  พ.ศ.  2558 
เรื่อง     ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  2558    
 

เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนสามชัย 
 

  ด้วยโรงเรียนสามชัย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558    
ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา โดยยึดกลยุทธ์โรงเรียน  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ   มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน   ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  เป็นเป้าหมาย 
ในการพัฒนาสถานศึกษา  พร้อมทั้งจัดให้มีโครงการ/กิจกรรมรองรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
  โรงเรียนได้น าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  2558  เข้าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาครั้งที่     /2558  ในวันที่  26  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
รับทราบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงนโยบายที่โรงเรียนสามชัย ได้วางเป้าหมายไว้ในการพัฒนา 
โรงเรียนสามชัย  ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และทัดเทียมกับภูมิภาคในอาเซียน 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
  

(ลงชื่อ) 
                       (นายวิรัติ     โสไธสง) 

                               ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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(ลงชื่อ) 
(นายอุทัย  เวียงวะลัย) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย 
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ส่วนที่ 1    
สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไปของโรงเรียน 

1. ประวัติโดยสังเขป 
โรงเรียนสามชัย ตั้งอยู่เลขท่ี 42 หมู่ 4 ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ 50 ไร่       

ทิศเหนือจดถนนกาฬสินธุ์ – อุดรธานี ทิศตะวันออก จดที่ว่าการอ าเภอสามชัย ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ   
ทิศใต้จดที่ดินเอกชน เปิดเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2531 โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนค าม่วง 
ซึ่งนายประมาณ  โพนเฉลียว เป็นผู้อ านวยการ มีพ้ืนที่บริการ ต าบลส าราญ ส าราญใต้ ค าสร้างเที่ยง และหนอง
ช้าง มีนายพิทักษ์  เพ่ิมศิลป์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเป็นผู้ดูแลสาขา ในปีแรกมีนักเรียนทั้งหมด 53 คน 
และได้รับความช่วยเหลือจาก ประชาชน ชุมชน สภาต าบลทั้ง 4 ต าบล ร่วมกันปลูกสร้างอาคารชั่วคราว 2 หลัง 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งโรงเรียนสามชัย เป็นเอกเทศ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องต้ังโรงเรียนรัฐบาล ลงวันที่ 18 เมษายน 2532 สังกัดกรมสามัญศึกษา และแต่งตั้งให้ นายพิทักษ์                   
เพ่ิมศิลป์ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ บรรจุครู-อาจารย์จ านวน 8 คน นักการภารโรง 2 คน                                       

ปัจจุบัน(ปีการศึกษา2558) โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีจ านวนนักเรียน   885  คน  ผู้บริหาร 3  คน ครู  44  คน  พนักงานราชการ 4 คน               
ครูอัตราจ้าง  5 คน   ครูธุรการ 1  คน นักการภารโรง  3 คน  แม่บ้าน 1 คน   อาคารถาวร 3 หลัง  อาคาร
เรียนแบบ108 ล  2 หลัง  อาคาร 216 ล 1 หลัง  อาคารชั่วคราว 1 หลัง โรงฝึกงาน  1  หลัง และอาคาร
หอประชุมแบบ 100/27  จ านวน 1 หลัง มี นายวิรัต  โสไธสง เป็นผู้อ านวยการคนปัจจุบัน 
 
อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  จดถนนกาฬสินธุ์ - อุดรธานี 
 ทิศใต้   จดที่ดินเอกชน 
 ทิศตะวันออก  จดที่ว่าการอ าเภอสามชัย 
 ทิศตะวันตก  จดถนนสาธารณะ 

2. ปรัชญาโรงเรียน 

ปรัชญาโรงเรียน คติพจน์ สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน สีประจ าโรงเรียน 
ปรัชญาโรงเรียน  

“ นิสมม  กรณ   เสยโย ” 
ใคร่ครวญก่อน   แล้วจึงท า  ดีกว่า 
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3. คติพจน์ 

แต่งกายสง่า  วาจาไพเราะ  เสาะหาความรู้ 

4. สีประจ าโรงเรียน 
สีเขียว  ,   เหลือง 

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

5. สัญลักษณ์ของโรงเรียน 
 

 
 

            
                    

 
 ตรีเพชร  หมายถึง  ความแข็งแกร่ง ความเฉียบคม และความม่ันคง 

 อักษรย่อ ส.ช. 

 
6.  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน  ต้นราชพฤกษ์ 
 

7.  นโยบายผู้บริหาร 
  

นโยบายส าหรับนักเรียน   ตรงเวลา  แต่งกายดี  มีวินัย ตั้งใจเรียน 
 

 นโยบายส าหรับครู     ตรงเวลา  แต่งกายดี  มีวินัย  ตั้งใจสอน 
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ส่วนที่ 2 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

 
ข้อมูลด้านการบริหาร 

 ผู้อ านวยการ 
นายวิรัติ  โสไธสง ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ   วุฒิการศึกษาสูงสุด  การศึกษามหาบัณฑิต   

สาขา  การบริหารการศึกษา    ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  15 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  2555   
จนถึงปัจจุบัน   
             
รองผู้อ านวยการ   
           นางวราภรณ์  โพนะทา  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขา  การวิจัยการศึกษา และการศึกษามหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้
ตั้งแตว่ันที่ 6 สิงหาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสามชัย 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรยีน 

คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน กลุ่มบริหารบุคคล 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
-งานพัฒนาวิชาการ 
-งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้
-งานจัดการเรียนการสอน 
-งานจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชน 

กลุ่มงานวิจัย/วัดผล 
-งานวัดผลประเมินผล 
-งานคลังข้อสอบ/วิเคราะห์ขอ้ สอบ 
-งานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานประกันคุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานจัดการศึกษาภาคบงัคับ 
   - งานส ามโนผู้เรียนออกกลางคัน 

กลุ่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
-งานโสตฯ/ศูนย์คอมพิวเตอร ์
-งานศูนย์วทิยบริการ 
-งานศูนย์การเรียนรูเ้ศรษฐกจิ 
  พอเพียง 

กลุ่มงานทะเบยีนวัดผล 
-งานทะเบียน 
-งานหลักฐานการจบหลกัสูตร 

กลุ่มงานการเงิน บัญชี พัสดุ 
-งานการเงินสวัสดิการ 
-งานบัญช ี
-งานพัสดุและสินทรัพย ์
-งานสารบรรณ 

กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ 

-งานนโยบายและแผนงาน 
-งานงบประมาณ 
-งานสารสนเทศ 
-งานควบคุมภายใน 

กลุ่มงานอัตราก าลัง สรรหา
บรรจุ และแต่งตัง้ 

-งานวางแผนอัตราก าลัง 
-งานสรรหา บรรจุ และ 
   แต่งต้ัง 
-คณะกรรมการสถานศึกษา 
-งานเลขานุการคณะ  

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
-งานประชุม/สัมมนา 
  บุคลากร 
-งานทะเบียนประวัต ิ

กลุ่มงานส่งเสรมิวินัยคร/ู
ลูกจ้าง 

-งานลงเวลาปฏิบัติราชการ 
-งานออกนอกบริเวณ  
โรง เรียน 

กลุ่มงานส่งเสรมิกิจกรรม
นักเรียน 

-งานกิจกรรมชมรม 
-งานสหกรณ์โรงเรียน 
-งานกิจกรรม สอร. 
-งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

กลุ่มงานพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

-งานระเบียบวินัย 
-งานระบบดูแลฯ 
-งานครูประจ าชั้น/ระดับชั้น 
-งานครูเวรกลางวัน/กลางคืน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-งานอาคารสถานที ่
-งานรักษาความปลอดภัย 
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานธนาคารโรงเรียน 

กลุ่มงานส่งเสรมิสวัสดิการ
สุขภาพ 

-งานอนามยั/โภชนาการ 
-งานประกันอบุัติเหตุ นักเรียน 
-งานยานพาหนะนักเรียน 

กลุ่มงานส่งเสรมิกิจกรรม 
-งานอนุรักษว์ัฒนธรรม 
-งานสมาคมผู้ปกครอง 
-งานสมาคมศิษย์เก่า 
-งานนักเรียนหมู่บา้น 

นักเรียน 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 

     ตารางที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียนสามชัย  
 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
 

ปีท่ีด ารงต าแหน่ง 
 

นายพิทักษ์  เพ่ิมศิลป์ 
 

 

นายอารีย์  อัยวรรณ 

นายประพันธ์  ทักษิโณ 

นายกิตติพร  อินทะสีดา 

นายวีระชัย  อุดรแผ้ว 

นายประวีณ  จ าเริญสาร 

นายวิรัติ   โสไธสง  

นายภูมิศักดิ์   แสนกันยา 

ครูใหญ่ 
อาจารย์ใหญ่ 
ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการ 

 

2532 - 2533 
2533 - 2537 
2537 - 2539 

2539 - 2544 

2544 - 2546 

2546 - 2549 

2549 - 2551 

2551 - 2555 

 2555 – 2558 

2558 - ปัจจุบัน 
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ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากร แสดงวิทยฐานะและเพศ  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 
ต าแหน่ง 

วิทยฐานะ ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ ช านาญการพิเศษ 1 - 1 
รองผู้อ านวยการ ช านาญการ - 1 1 
คร(ูคศ.3) ช านาญการพิเศษ 5 7 12 
คร(ูคศ.2) ช านาญการ 5 5 10 
คร ู(คศ.1) - 9 12 21 
ครูผู้ช่วย - - 1 1 
ครมูาช่วยราชการ - - - - 
พนักงานราชการ - 2 2 4 
พนักงานฯมาช่วยราชการ - - - - 
ลูกจ้างต าแหน่งครู - 2 3 5 
ลูกจ้างต าแหน่งครูธุรการ - 1 - 1 
ลูกจ้างนักการภารโรง - 2 - 2 
พนักงานขับรถ - 1 - 1 
ลูกจ้างแม่บ้าน - - 1 1 

รวม 29 32 61 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนนักเรียน และจ านวนห้องเรียน (ข้อมูล ณ  วันที่  29  พฤษภาคม 2558) 

ชั้น จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 4 56 71 127 
ม.2 4 67  70  137  
ม.3 5 67 104 171 

รวม ม.ต้น 14 190 245 435 
ม.4 3 25 85 110 
ม.5 3 43  64  107  
ม.6 4  57 76 133 

รวม ม. ปลาย 11  125 225 350 
รวมทุกระดับชั้น  25 315 470 785 
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ประมาณการรายได้โรงเรียนสามชัย  
ประจ าปงีบประมาณ 2558 

 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

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

 
500,000 

2,884,900 

 
 

 

2 งบประมาณ งบเงินอุดหนุน (จปฐ) 
   2.1 ยอดยกมา 
   2.2 ภาคเรียนที่ 1-2 

 
- 

471,000 

  

3 เงินรายได้สถานศึกษา 
   3.1 ค่าเช่าโรงอาหาร 
   3.2 ค่าเช่าสถานที่ถ่ายเอกสาร 
 

 
20,000 

-  
 

  

 
รวม 

 

 
3,875,900 
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ประมาณการรายจ่ายโรงเรียนสามชัย 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ 
จ านวนเงิน 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

1 รายจ่ายประจ า 
1. ค่าไฟฟูา 
2. ค่าโทรศัพท์ 
3. ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
5. ค่าน้ าดื่ม 

 
400,000 
30,000 

- 
50,000 

- 

 
 
 
 

 

 
2 
 

 
รายจ่ายตามโครงการ จ านวน  -   โครงการ 

 
2,340,280 

 

  

 
3 

 
งบส ารองจ่าย 

 
584,620 

 

  

 
4 

 
งบปัจจัยพื้นฐาน 

 
471,000 

 

  

 
รวม 

 

 
3,875,900 
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สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกบเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. 
 เร่งประสานความร่วมมือด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม ทั้งเด็กปกติ เด็ก
ด้อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ และพร้อมที่จะด าเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 2 
:2545 และฉบับที่ 3 :2553) 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
- เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้เรียนเหมือนเด็กปกติ 
ไม่มีโครงการพิเศษที่จะสนับสนุนให้ได้แสดงศักยภาพ
อย่างเต็มที่ 
- โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ได้ครอบคลุม มีความพร้อมที่จะด าเนินการให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542  (ฉบับที่ 2 :2545 และ
ฉบับที่ 3 :2553) 
- นักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ 3 เรียนต่อในช่วงชั้นที่ 4 ใน
โรงเรียนเดิมยังน้อย 

- โรงเรียนยังไมส่ามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีปัญหา
หลากหลายประการ เช่น ขาดงบประมาณสนับสนุน 
บุคลากรขาดความพร้อม ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ 
- การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักเรียนยังไม่
ทั่วถึง สื่อวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
- โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอกับจ านวน
นักเรียนท าให้การจัดการเรียนการสอนบางกิจกรรม
ท าได้ไม่เต็มศักยภาพ 
- โรงเรียนขาดครู จ านวนครูไม่เพียงพอกับจ านวน
นักเรียนและบางสาขาไม่มีครู 
 

ความต้องการของโรงเรียน 

- ขอเพ่ิมจ านวนห้องปฏิบัติการให้เพียงพอกับ
จ านวนนักเรียน 

- ขอเพ่ิมสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน 

- ต้องการครูให้ครบตามเกณฑ์ 
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นโยบายที่ 2 จัดการศึกษาให้ครอบคลุมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 เร่งพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  พร้อมทั้งเน้นคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้นการน าเสนอแนวคิด หลักการ รูปแบบ เทคนิควิธีการจัด
กิจกรรม การวัดผลและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยในชั้นเรียน 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการยึดผู้เรียน
เป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนค้นคว้า สังเกต รวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ คิดอย่าง สร้างสรรค์ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง เช่นการจัดการเรียนการสอนโดย
โครงงาน เป็นต้น 
- ครูไม่น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างจริงจัง 
- ครูบางส่วนขาดความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตร 
และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ครูขาดการท าหลักสูตรท้องถิ่นและยังไม่มีการน า
หลักสูตรท้องถิ่นมาใช้อย่างจริงจัง 
 
 

- นักเรียนมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้นท าให้เป็นสาเหตุ
เบื่อการเรียน 
 
 
 
- การพัฒนาหลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียนยังไม่
ส่งผลถึงนักเรียนเป็นการท าวิจัยเพื่อผลงานของครู
เป็นส่วนมาก 
 
- ครูขาดความเข้าใจในการประเมินตามสภาพจริง 
- เทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
- ครูขาดความรู้ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี 
-นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถหา
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอกับตนเองได้
และโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มที่ 
 

ความต้องการของโรงเรียน 
- โรงเรียนมีความต้องการเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- การอบรมครูเกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียน 
- การอบรมครูเกี่ยวกับการวัดผลตามสภาพจริง 
- การอบรมการจัดท าสื่อทางเทคโนโลยีที่สร้างความ
ดึงดูดและความสนใจของนักเรียน 
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นโยบายที่ 3 จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
 เร่งประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการระดมทรัพยากร 
 

สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
- ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา โดยการ
สนับสนุนงบประมาณ แต่ยังอยู่ในวงที่จ ากัดเนื่องจาก
มีงบประมาณน้อย แต่มีภาระงานมาก และผู้ปกครอง
ของนักเรียนร้อยละ 90 มีฐานะยากจนจึงไม่สามารถ
สนับสนุนด้านงบประมาณได้อย่างเต็มที่  
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลากหลายแต่ยังขาดการน ามา
ประยุกต์ใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นอย่างเห็นเป็นรูปธรรม 

- ชุมชนไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
- ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีรายได้ที่
ชัดเจน และประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม 
เป็นหลัก 
- โรงเรียนขาดงบประมาณค่าตอบแทนวิทยากร 
จากชุมชนที่มาให้ความรู้แก่นักเรียน 
-โรงเรียนขาดการบริหารจัดการความรู้ในภูมปัญญา 
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

ความต้องการของโรงเรียน 
- การสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากชุมชน เช่น 
งบประมาณ เทคโนโลย ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2558 
1. นโยบายของรัฐบาล 
     นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา) แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2557  โดยมีจุดมุ่งหมาย  11   ด้าน  คือ 
 1) การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ 3) การลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 6) การเพิ่ม
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 8)การพัฒนา
และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 9) การรักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 10) การ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ด้านที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการคือ ข้อ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม  
  รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมา
ใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 
   4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม  
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  
  4.2 ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง 
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชน
และประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา 
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
  4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป 
มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 
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  4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ 
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา ๗ การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 
  4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา 
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและ 
ความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
ความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม 
ของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
 
2. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
       5 นโยบายท่ัวไป 
     1. การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และความ
ต้องการของทุกภาคส่วนในสังคม มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศ รวมทั้งเป็นไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และแนวนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การด าเนินงานเป็นที่ยอมรับและเกิดความม่ันคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย 
     2. การสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความ 
เทา่เทียมและเป็นธรรม โดยการน้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
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พระเจ้าอยู่หัวและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยสะดวก และสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม   
   3. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญกับ
การยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทาง
ความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย 
    4. การส่งเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักในระบบการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญกับ
การสร้างเสริมให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เป็นบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง 
ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรู้และทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่
เหมาะสมมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมไทยในปัจจุบัน 
     5. การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับจะต้องให้ความส าคัญกับการบูรณาการการ
ปฏิบัติของทุกหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงกับ
ความต้องการของสังคม 
 
7 นโยบายเฉพาะ  (ด าเนินการให้เห็นผลใน 1 ปี) 
    1. การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้      
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
     1.1 การพัฒนาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
     1.2 สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่
เข้ามาประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาการอ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนไม่ได้ของนักเรียนในพื้นที่อย่างจริงจัง 
     1.3 สามารถพัฒนาระบบการให้ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจและสวัสดิการ ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยได้อย่างเหมาะสม 
     1.4 มีมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ และสถานศึกษาโดย
การบูรณาการแผนและการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 
     1.5 มีกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่ 
เสี่ยงภัย รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ิมพูนประสบการณ์ เปิดโลกทัศน์และสร้างความหวัง  
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การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ ให้กับนักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างต่อเนื่อง 
     1.6 สามารถเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับองค์การระหว่างประเทศโดยเฉพาะองค์การ
สหประชาชาติและยูเนสโก ประเทศกลุ่มประชาชาติมุสลิม ประเทศเพ่ือนบ้าน และสื่อมวลชน  
อย่างต่อเนื่อง   
    2. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 และการด ารงความต่อเนื่องภายหลัง
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
     2.1 โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาของภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
     2.2 มีกิจกรรมการเรียนรู้ ขยายความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษา และ 
การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา กับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
     2.3 สามารถพัฒนาและเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาประเทศสมาชิกอาเซียน  
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน การยอมรับในความแตกต่างหลากหลายในลักษณะพหุสังคม
วัฒนธรรม และให้ความเคารพในอุดมการณ์ความเชื่อบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ให้เห็นผล 
อย่างเป็นรูปธรรม 
   3. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
     3.1 มีแนวทางการส่งเสริมและด าเนินการเพื่อปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสามัญศึกษา 
ให้เหมาะสมกับความต้องการก าลังคนในตลาดแรงงานรองรับการพัฒนาประเทศ 
     3.2 มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา และบุคลากรทางศึกษา รองรับทิศทางการ
พัฒนาประเทศโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานการพัฒนา 
     3.3 มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรมในสถาบันทางการศึกษา เพ่ือ
การน าไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
     3.4 มีแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมการผลิตก าลังคนด้านการอาชีวศึกษาตอบสนองต่อ 
ภาคการผลิตสินค้าและอาหาร ภาคการท่องเที่ยว ภาคการบริการ ภาคการขนส่ง บุคลากรทางการแพทย์และ
พยาบาล และอ่ืน ๆ ในสาขาที่มีความขาดแคลน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ โดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการจัดท าความตกลงร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนการผลิต การพัฒนาระบบการจัดการ และการพัฒนาก าลังคน ทั้งระบบ 
     3.5 มีกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาต่อยอดความรู้เพ่ือใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ วิสาหกิจ การประกอบอาชีพและด าเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่องค์ความรู้
และแนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการด าเนินชีวิตประจ าวันในการศึกษาทั้งใน
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ระบบและนอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม 
     4. การมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
     4.1 มีแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตครูให้เพียงพอต่อความต้องการและเหมาะสมกับอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปรับระบบการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครู 
ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษา 
     4.2 ระบบการบริหารงานบุคคล การย้ายบรรจุ และการประเมินวิทยะฐานะของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีมาตรฐานระดับสากล สามารถเพ่ิมศักยภาพในการให้การศึกษาและลดภาระงาน 
ที่ไม่จ าเป็นรวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
     4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และ 
ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
    4.4 สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาตามเส้นทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้
อย่างเป็นระบบ มีระบบสนับสนุนการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ในการระบบคลังความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 
การประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม 
     4.5 มีแผนงานและโครงการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดย
การพัฒนาระบบสวัสดิการที่มุ่งการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือที่ยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 
  5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย  
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
     5.1 น้อมน าแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลัก 
ในการด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
     5.2 การด าเนินแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา จะต้อง
พิจารณาถึงความพร้อมและความเหมาะสมกับหลักสูตรและระดับการเรียนการสอน ความคุ้มค่า  
ความจ าเป็นในการลดอุปสรรคและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทั้งความเท่า
เทียมและครอบคลุมพ้ืนที่ 
     5.3 มีแผนงานและโครงการในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนอย่าง
เต็มรูปแบบ โดยขยายโรงเรียนน าร่องในการจัดท าห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากข้ึน 
     5.4 สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
เครือข่ายต่าง ๆ เชื่อมโยงกับสถิติข้อมูลทางการศึกษา และประมวลผลข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 6. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 
 ของกระทรวงศึกษาธิการ     
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
    6.1 สามารถถ่ายทอดนโยบายพ้ืนฐานและนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับ 
ด้านการศึกษาลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้การน าสู่การปฏิบัติสามารถด าเนินการได้ 
อย่างชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 
     6.2 สามารถสื่อสารถ่ายทอดให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับมีความรู้และความเข้าใจ 
ในสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 และพัฒนาตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประสิทธิภาพ
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ภายในช่วงเดือนแรกของปีงบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
     6.3 หน่วยงานส่วนกลางสามารถให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติราชการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2558 ของหน่วยปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
     6.4 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ 
ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย 
ได้ทันต่อเหตุการณ์ 
     6.5 สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถก าหนดมาตรการเพ่ือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและแก้ไข
ปัญหาอย่างทันต่อสถานการณ์ มีระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและจัดท าแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการก ากับดูแลเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเร่งรัด 
การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด 
    7.การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา                             
 เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
     7.1 มีความก้าวหน้าในการด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 และเป็นไป
ตามเปูาหมายเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ปี พ.ศ.2559 และสามารถด าเนินการจัดท าร่างแผนการศึกษาแห่งชาติในห้วง
ระยะเวลาต่อไป 
     7.2 มีแผนงานและโครงการในการจัดและส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะการด าเนินการต่อเนื่องของ
การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันทั้งการปฏิรูปหลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนการสอน 
กับการเรียนรู้ยุคใหม่ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส าหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการส่งเสริมให้เอกชนมีส่วน
ร่วมในการจัดและสนับสนุนการศึกษา 
     7.3 สามารถติดตามรายละเอียดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และแนวนโยบายของคณะรัฐมนตรี ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถรายงานสรุปความก้าวหน้าเป็นราย
ไตรมาส รวมทั้งสามารถวางแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงโครงสร้าง ระบบงาน กฎหมาย ระบบ
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การบริหารจัดการ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ 
 
10 นโยบายเร่งด่วน  (ด าเนินการให้เห็นผลใน 3 เดือน) 
     1. เร่งส ารวจและให้ความช่วยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟ้ืนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเร็ว 
 เปูาหมายในการด าเนินนโยบาย :  
   โรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
ช่วยเหลือเยียวยาและฟ้ืนฟู ให้สามารถท าการเรียนการสอนได้ตามปกติอย่างรวดเร็ว 
     2. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง   
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
    2.1 มีการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่
ชัดเจนและมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
      2.2 ไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนทั่วไป/จ านวนเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษาในช่วง 3 เดือนลดลงอย่างชัดเจน 
     3. เร่งสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ์ และก าหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให้นักเรียนนักศึกษา 
พ่อแม่และผู้ปกครอง มีความยินดีและส่งเสริมให้บุตรหลานเข้ารับการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
      3.1 มีกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการศึกษาในสายอาชีพอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
     3.2 มีการก าหนดแผนงานหรือมาตรการเพ่ือจูงใจในการเข้ารับการศึกษาสายอาชีพ
อาชีวศึกษา โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีระบบการติดตาม ควบคุม อย่างเป็นระบบและชัดเจน 
    4. ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาท า
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่องค่านิยมหลัก 
มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และความภาคภูมิใจในการเป็นคนไทย    
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
      4.1 มีแนวทางปรับปรุงหลักสูตรให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ 
ความสามารถอย่างรอบด้านทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ  
การเรียนรู้ประสบการณ์จากการท ากิจกรรม ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสม แต่ละช่วงวัย และการวางพ้ืนฐานเพื่อ
การท างาน การศึกษาเพ่ืออาชีพ 
      4.2 น าร่องรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี และผลักดันกฎหมายที่จะเป็นรากฐาน
และกลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาว 
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     5. เร่งพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของภาครัฐและ
เอกชน การช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการช่วยเหลือ 
เด็กยากจน พิการ และด้อยโอกาส    
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
      5.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
      5.2 สามารถให้การอุดหนุนและการช่วยเหลือมีความเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน 
     6. เร่งขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะการจัดท าข้อตกลง
ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุนและการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าท างานหลังส าเร็จ
การศึกษา และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ให้เพิ่มมากข้ึน     
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
      6.1 มีแนวทางและมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการศึกษา 
      6.2 มีการจัดท าข้อตกลงกับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการให้การสนับสนุน 
เพ่ิมมากข้ึน 
     7. เร่งปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อการเพ่ิมโอกาสให้ 
มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสนับสนุน 
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน    
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
      7.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด รวมถึงปรับแก้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ 
      7.2 สามารถปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้เอ้ือต่อ 
การเพ่ิมโอกาสให้มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
    8. เร่งทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องของนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และ
มาตรการติดตามควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ให้
เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย ปราศจากการใช้ความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทางเพศ รวมทั้ง
ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุก
สถาบัน การศึกษายึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
      8.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
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      8.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
     9. เร่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยส าหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
ทัศนะศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งเป็นหมู่คณะของ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีผลบังคับใช้ให้ทุกสถาบันการศึกษายึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด    
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
       9.1 มีกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบและสามารถเสนอขออนุมัติ/เห็นชอบได้ตาม
ขั้นตอนตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ก าหนด 
     9.2 มีมาตรการและแนวทางที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
     10. เร่งด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาทั้งที่เป็นหน่วย
รับผิดชอบหลักและหน่วยสนับสนุน ให้เห็นผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเปูาหมายและ
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด     
เป้าหมายในการด าเนินนโยบาย : 
      10.1 มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามนโยบายเร่งด่วนที่ชัดเจน 
      10.2 มีการก าหนดตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรม รองรับ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
      10.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพโดย
สามารถรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
      10.4 มีระบบการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและลด
ผลกระทบทางลบได้อย่างรวดเร็ว และสามารถด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
      10.5 สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยต่อคณะรัฐมนตรีและสังคมได้อย่างรวดเร็ว 
     

ทิศทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานวิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2558 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของ 
ความเป็นไทย 
พันธกิจ (mission) ปี 2558 
     1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ  
     2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
     3.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
เป้าประสงค์  (Target) ปี 2558 
     1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
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     2.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
     3.ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม 
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
     4.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
    5. สพฐ.บูรณาการการท างานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ 
สู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
     6.พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
กลยุทธ์ 
  จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนด 
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จ านวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท 
  กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
            

จุดเน้นการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ค าชี้แจง  :  สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแล้วโดยมีนโยบาย
ด้านการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนด  
5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเร่งด่วน  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้ท าความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และได้ก าหนดจุดเน้นส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยใช้งบประมาณท่ีได้รับ 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2558 ทั้งนี้การด าเนินการตามจุดเน้นจะเป็น 
การขับเคลื่อนนโยบายตามจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้ 
1.จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรยีน 
  1.1 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญสู่มาตรฐานสากล 
  1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจใน
ความเป็นไทยห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
  1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
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2.จุดเน้นด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  2.1 ครูได้รับการพัฒนาความรู้และสมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริง และความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
  2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 
  2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่อง 
เชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
  2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
3. ด้านการบริหารจัดการ 
  3.1 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการกระจาย
อ านาจ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการด าเนินงาน(Participaion and Accountability) 
  3.2 สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

5.จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ. 

1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ 
(O-NET)กลุ่มสาระหลัก
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 
 

-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยเน้น 5 กลุ่มวิชาหลัก ได้แก่ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และ
ภาษาต่างประเทศ 

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
วิชาหลักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET)กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 
วิชาหลักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จากการทดสอบระดับชาติ 
(O-NET)กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 

ข้อ 1 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย ศธ 

2.นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 

-ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ความสามารถแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองได้ด้วยวิธีการสอนที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
ตามบริบท 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 สามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  

ข้อ 1 

3.นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีสมรรถนะในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

-ส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาส
ให้สถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการและหรือมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและแนะแนวทาง
ศึกษาต่อของนักเรียน 

-ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 6   มีสมรรถนะ
ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

ข้อ 1 

4.นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์และทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่าง
น้อย 2  ภาษาทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย 

-ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียน
การสอนโดยเน้นให้นักเรียนเกิด
ทักษะชีวิต สามารถ 
คิดสังเคราะห์และทักษะการ
สื่อสารโดยกระตุ้นและเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้แสดงออกและ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพท้ังใน/
นอกห้องเรียน 
-สนับสนุน ส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 
-สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนา
พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 
 

-ระดับความส าเร็จตามจุดเน้น
การพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายใน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) 
 ระดับ    5 

ข้อ 1,3 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ   พอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา
และอยู่อย่างพอเพียง  
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีความมุ่งม่ันใน
การศึกษาและการท างาน 
สามารถปรับตัวเข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพื้นฐาน 
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
  
 

-ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ใฝุเรียนรู้ ใฝุดี และอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่นได้ มีทักษะการ
แก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง 
มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและ
การท างาน  สามรถปรับตัวเข้า
กับพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐาน 
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 

-ร้อยละ 95  ของนักเรียนที่มี
จิตส านึกและค่านิยม ซื่อสัตย์ 
สุจริตและถูกต้องชอบธรรม 
 
 

ข้อ 1 

 

กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา

เต็มตามศักยภาพ 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ 

1.เด็กพิการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคล ด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 

-ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนา    
สมรรถภาพเด็กพิการเป็น
รายบุคคล 

-ร้อยละ 95  ของเด็กพิการ ผ่าน
เกณฑ์การพัฒนาสมรรถภาพตาม
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 7 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ 

2.เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรและ  อัตลักษณ์ 
แห่งตน 
3. นักเรียนที่เรียนภายใต้การ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
สถานประกอบการ องค์กร
เอกชน และสถานศึกษา
ทางเลือก ได้รับการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ 

-เพ่ิมและกระจายโอกาสให้
ประชาชนวัยเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพ 

-ร้อยละ100  ของผู้เรียนต่อ
ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษา 
-อัตราการออกกลางคันลดลง 
ร้อยละ 0.2 

ข้อ 7 

4. นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษได้รับการส่งเสริมให้มี
ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีพ้ืนฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ 

-เสริมสร้างที่มีความสามารถ
พิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

-ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ผู้มีความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับ 
5 

ข้อ 7 

5.เด็กกลุ่มที่ต้องการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ 
ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย 

-เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดย
เน้นเด็กกลุ่มที่ต้องการ การ
คุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณี
พิเศษ 

-ร้อยละ 100  ของผู้เรียนอายุ 
ต่ ากว่า 15 ที่ตั้งครรภ์ลดลง 
-ร้อยละ 20 ของคดีเด็กและ
เยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนลดลง 
-ร้อยละ 20  ของนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด
ลดลง   

ข้อ 7 
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กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้

อย่างมีคุณภาพ 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย ศธ 
1.ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 
 

-เร่งรัดให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนาให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

-ร้อยละ 100  ของครูได้รับการ
พัฒนา มีคุณภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
-ร้อยละ 100  ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาสามรถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ข้อ 2 

2.ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดและ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่
ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

-พัฒนาครูด้วยระบบการคิดที่
หลากหลาย 
-พัฒนาครูด้านทักษะการ
วัดผล ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-ร้อยละ 100  ของครูที่ผ่านการ
พัฒนากระบวนการคิด 
-ร้อยละ 80  ของครูที่ได้รับการ
พัฒนาการวัดผล ประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข้อ 2 

3. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาในสมาชิกอาเซียนใน
การสื่อสารอย่างน้อย 1 ภาษา 

-เร่งรัด พัฒนา ครู และบุคลา- 
กรทางการศึกษา  ให้ได้รับ
การเตรียมพร้อมทางด้าน
ภาษา สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของประเทศ
อาเซียนเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

ร้อยละ 100  ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการ
เตรียมพร้อมทางด้านภาษา สังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียนเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 1,2 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย ศธ 
4. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีทักษะและเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้ 

-พัฒนาครูในชั้นที่ได้รับการ
จัดสรรคอมพิวเตอร์พกพาให้
ได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์พกพา 
-ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้สามารถใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอน 

-ร้อยละ ของครูผู้สอนในชั้นที่
ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์
พกพา ให้ไดร้ับการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์พกพา 
-ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับ
การพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ 

ข้อ 3 

5.ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  มีขวัญก าลังใจในการ
พัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
คุณาวุฒิ 

-ส่งเสริมให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  ได้พัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

-ร้อยละ 100 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

ข้อ 2 

6.ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีขวัญก าลังใจได้รับการ
จูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ตามศักยภาพ 

-ส่งเสริมให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ
และมุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 

-ร้อยละ 100 ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา   มุ่งม่ัน ตั้งใจใน
การปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ 

ข้อ 2 

7.ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดง
ศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพเป็นเชิงประจักษ์และ
ได้รับการเชิดชูเกียรติอย่าง
เหมาะสม  

-ส่งเสริมครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

-ร้อยละ 100 ครูมีผลงานการ
สอนที่แสดงศักยภาพการสอน
อย่างมืออาชีพ 

ข้อ 2 

8. ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

-พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

-ร้อยละ 100 ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม
และจริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 

ข้อ 2 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย ศธ 
9.ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ที่มุ่งม่ันการพัฒนา
การศึกษาของชาติและเป็น
แบบอย่างทีดีแก่สังคม 

-ยกระดับจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์  ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม  

-ร้อยละ 100 ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มี
คุณธรรมและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

ข้อ 2 

10.ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีทักษะในการเข้าถึง
และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีทักษะใน
การเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-ร้อยละ 100 ของครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สามรถ
ส่งเสริมการจัดระบบช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 2 

 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง

การศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ. 

1.สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอก  และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ าหว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ ได้รับการแก้ไข 
แทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ 
ติดตาม เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน 
 

-ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 
สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรอง
คุณภาพภายนอก  จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาเป็นราย
โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง  
ชุมชน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
-แก้ไข แทรกแซง ช่วยเหลือ 
นิเทศ ติดตามสถานศึกษาที่ไม่
ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก 
  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนต่ าหว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ 
 

-ร้อยละ 100  ของ
สถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการ
รับรองคุณภาพภายนอก  มี
แผนพัฒนาการศึกษาเป็นราย
โรงเรียนที่ร่วมจัดท ากับ
ผู้ปกครอง  ชุมชน และ
องค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
  

ข้อ 1 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย ศธ. 

2.สถานศึกษาบริหารจัดการโดย
มุ่งการมี่ส่วนร่วม ความ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน
สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการ
และสังคม 

-ส่งเสริมและพัฒนาการ
ด าเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนมีความ
เข้มแข็งเพ่ือรับรองการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

-ร้อยละ 100  ของ
สถานศึกษามีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งครบ
องค์ประกอบตาม
กฎกระทรวงฯ 

ข้อ 6 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลอย่างเข้มแข็ง โดยมุ่ง
การมี่ส่วนร่วม และความ
รับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน 
สร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บริการ
และสังคม 

-บริหารจัดการ โดยมุ่งการมีส่วน 
ร่วมในความรับผิดชอบต่อผลการ 
ด าเนินงาน 
-นิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล 
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ 
และพัฒนาสถานศึกษาให้เกิด
ความเข้มแข็ง 

-ร้อยละ 100  ของ
สถานศึกษาท่ีได้รับการ
ติดตามประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

ข้อ 6 

4. องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานอย่างเข้มแข็ง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุด คือคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือนักเรียนได้
พัฒนาตนเองอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 

-พัฒนาการบริหารจัดการของ
ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

-ทุกองค์คณะบุคคล 
ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา ด าเนินการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
หน่วยงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างเข็มแข็ง 

ข้อ 6 

5.สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่
สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศผู้น า
ด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาค
อาเซียน 

-ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียง
กับประเทศผู้น าด้านคุณภาพ
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

-ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษากลุ่มเปูาหมาย    
(Education Hub)จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น
เทียบเคียงกับประเทศผู้น า
ด้านคุณภาพการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน 
 

ข้อ 6 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
สนอง

นโยบาย 
ศธ. 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน  ให้มีการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น าด้านคุณภาพ
การศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
 

-ส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร
จัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศ
ผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน 

-ร้อยละ 100  ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ข้อ 6 
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ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ  2558 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 

 

        วิสัยทัศน ์  

องค์กรยุคใหม่ ร่วมพัฒนาเด็กไทยสู่สากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

 

   พันธกิจ 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
และมีคุณภาพ 
2.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3.   พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ  
ต่อคุณภาพการศึกษา 

 

ค่านิยมองค์การ 

  ความรู้ดี  ความเป็นผู้ดี ความจงรักภักดี 

 

เป้าประสงค์ 

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน  ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมี

คุณภาพและเสมอภาค 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคน มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะอัน

พ่ึงประสงค์ตามหลักสูตร 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทักษะที่เหมาะสมและมี

วัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  และสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ

เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  บูรณาการการท างานเน้นการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
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กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน 

ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ  และมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

จุดเน้นการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24  ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานประจ าปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีผลการทดสอบระดับชาติ(O – NET) ปีการศึกษา  2558  

สูงขึ้น 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา

คุณภาพ  ตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะใน

การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 

4. ครูมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551 

5. ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  ส่งเสริมพัฒนาให้ครูจัดกระบวนการ

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 

8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  24  และสถานศึกษามีการพัฒนาข้อมูล

สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึง 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
โรงเรียนสามชัย ปีงบประมาณ 2558 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนสามชัย   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ควบคู่คุณธรรม  ก้าวล้ าเทคโนโลยี  

สุขภาพดีถ้วนหน้า  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล 

6. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับชุมชน 

 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ  

2. นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

3. นักเรียนทุกคนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ  

4. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

โดยใช้เทคโนโลยีและหลักธรรมาภิบาล  

6. ชุมชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน และมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาอย่างจริงจัง  
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อัตลักษณ์ 
 เรียนรู้ด้วยโครงงาน พัฒนาจิตวิญญาณด้วยธรรมะ ส่งเสริมสุนทรียภาพด้วยศิลปะและดนตรี                           
สุขภาพดีด้วยกีฬา 

เอกลักษณ์  
 เรียนรู้ด้วยโครงงาน สืบสานวัฒนธรรมด้วยโปงลาง 

กลยุทธ์โรงเรียนสามชัย 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  

2. พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะในการด ารงชีวิต

ของผู้เรียน 

3. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษา 

6. ระดมสรรพก าลัง สร้างระบบเครือข่ายอุปถัมภ์งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

แนวทางการด าเนินการของโรงเรียน 

นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งกลยุทธ์จุดเน้นของ สพฐ. 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่บ้านอยู่ในเขตบริการของโรงเรียน 
สามชัยได้เข้าเรียนโรงเรียนใกล้บ้าน 
 2. เพ่ือให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนได้รับการศึกษาจนจบหลักสูตรตามโครงการเรียนฟรี 
15  ปี  อย่างมีคุณภาพ 
 3. เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่เปูาหมายการรับนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพชุมชนและท้องถิ่น 
 4. เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 5. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะด้านให้กับนักเรียนจน
นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 6. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
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นโยบาย 
 ด าเนินการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ครอบคลุมเด็กทุกกลุ่ม อย่างมีคุณภาพโดย 
 1. สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนในเขตพ้ืนที่โดยไม่ต้องมีการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 
 2. เร่งรัดปรับปรุงสถานที่และสิ่งแวดล้อม สภาพทางกายภาพในโรงเรียนให้สอดคล้อง เหมาะสมและมี
สภาพที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้โรงเรียนได้พัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถรักษาระดับของตนเองได้ ตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

เป้าหมาย 
 1. โรงเรียนสามารถรับนักเรียนที่จบการศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ที่บ้านอยู่ใกล้โรงเรียน และนักเรียน ม.3 
เดิมเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ได้ตามเปูาหมายที่ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 2. นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถกู้เงินเพ่ือใช้จ่ายในการศึกษาได้อย่างทั่วถึง 
 3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนจากชุมชน ท้องถิ่นในการพัฒนาโรงเรียน 
 5. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถที่มีอยู่ได้เต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย 
 6. โรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 
 7. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 
มาตรการ 
 มาตรการที่ 1. ให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา ที่มีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนตามประกาศ
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนสามชัยได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียนสามชัย 
 มาตรการที่ 2 จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน เพ่ือใช้จ่ายในการศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
 มาตรการที่ 3 จัดปรับปรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ และแหล่งเรียนรู้ให้พร้อมในการจัดการศึกษาที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มาตรการที่ 4 ให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
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 มาตรการที่ 5 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาความรู้ ทักษะ 
ความสามารถได้เต็มศักยภาพและเหมาะสมกับวัย 
 มาตรการที่ 6. จัดให้ครูสอนซ่อมเสริมหรือจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 
 มาตรการที่ 7 จัดบรรยากาศการเรียนรู้ อาคารสถานที่ การพัฒนาบุคลากรและสิ่งต่างๆ ให้เอ้ือต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

นโยบายที่ 2  จัดการศึกษาให้ครอบคลุมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้โรงเรียนสามชัยเป็นที่ยอมรับรับของผู้ปกครองชุมชน 
 2. เพ่ือให้ครู มีการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 
 3. เพ่ือให้นักเรียน ครู ได้ใช้ข้อมูลจากสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน มากขึ้น 
 4. เพ่ือให้ครู จัดประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 5. เพ่ือให้ครูมีการท าวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 6. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง หล่อหลอมและเสริมสร้างความมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดย
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 7. เพ่ือให้ครูให้ความส าคัญในการวัดผลประเมินผลของผู้เรียนตามสภาพจริง 
          8. เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
นโยบาย 
 จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดย 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยรูปแบบที่
หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า 
 ริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหา การจัดการ ได้เรียนรู้และท างานเป็นกลุ่มแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ หรือเรียนรู้จากการปฏิบัติ เรียนรู้จากธรรมชาติ 
ของจริงสถานการณ์จริงควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรมและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น 
 3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการจัดพื้นที่ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม 
 4. สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัยทั้งด้านหนังสือ เอกสารต่าง ๆและเทคโนโลยี  
จัดบรรยากาศการเรียนรู้และวิทยบริการให้เกิดความเหมาะสม 
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 5. เร่งรัดให้มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผลการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระให้
สูงขึ้น 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 7. ปรับปรุงพัฒนารูปแบบวิธีการวัดผลประเมินผล เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 8. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนองกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
          9. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการปลูกฝัง หล่อหลอม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 
 1. โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
 2. โรงเรียนสามชัย มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 4. นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความอยู่ในระดับดี 
 5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดี 
 6. ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
 7. นักเรียนมีทักษะในการท างานสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 8. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
มาตรการ 
 มาตรการที่ 1 จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ คิดเป็น 
ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น 
 มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้น ากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 มาตรการที่ 3. จัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน มาไว้บริการแก่ครู นักเรียน  
ชุมชน อย่างเพียงพอ 
 มาตรการที่ 4 ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
 มาตรการที่ 5 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มาตรการที่ 6 พัฒนาศูนย์วิทยบริการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมของศูนย์วิทยบริการอย่างหลากหลาย 
 มาตรการที่ 8 ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดอาคารเรียนและห้องเรียนให้มีบรรยากาศทาง
วิชาการ 
 มาตรการที่ 9 จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
         มาตรการที่ 10 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ 

จากสภาพจริง และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้มากยิ่งข้ึน 
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 มาตรการที่ 11 ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนให้หลากหลายและต่อเนื่อง 
 มาตรการที่ 12 นิเทศครู ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักสูตร การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดผล
ประเมินผลตามสภาพจริง 
 มาตรการที่ 13. ให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อยคนละ 1 เรื่องต่อปี 
 
นโยบายที่ 3  จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนในการก าหนดนโยบายด้านการศึกษา 
 3. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู้ 
 4. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การศึกษาพร้อมทั้ง
งบประมาณ 

นโยบาย 
 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดย 
 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนด้วยรูปแบบที่
หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินค่า ริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหา การจัดการ ได้เรียนรู้และท างานเป็นกลุ่มแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 2. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยการก าหนดนโยบายแลเป็นวิทยากร 
 3. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ โดยการจัดหาพื้นที่ในชุมชนเป็นแหล่งวิทยาการการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียน 

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

มาตรการ 
 มาตรการที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 มาตรการที่ 2 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 มาตรการที่ 3 จัดหาสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องช่วยสอน สิ่งประดิษฐ์และวิธีการใหม่ ๆ  
 มาตรการที่ 4 ระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน 
 มาตรฐานที่ 5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานด้านผู้เรียน 
มาตรฐานที ่1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 1.1 มีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
 1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 1.3 มีความกตัญญูกตเวที 
 1.4 มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 1.5 ประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
 1.6 ภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทย และด ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย 
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 2.1 ผู้เรียนดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
 2.2 ผู้เรียนมีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์ 
 2.3 ผู้เรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา หลีกเหลี่ยง 
                สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปัญหาทางเพศ 
 2.4 ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 
 2.5 ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 3.1 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
 3.2 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/นาฏศิลป์โดยไม่ขัดหลักศาสนา 
 3.3 ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/นันทนาการ 
 3.4 ผู้เรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมแลประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นและของไทย 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มิวิจารณญาณ มีความคิด 
                สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ 
 4.1 ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็นระบบ และมีการ 
                คิดแบบองค์รวม 
 4.2 ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดไตร่ตรอง 
 4.3 ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ และจิตนาการ 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา 
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 5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 6.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน สนใจแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
 6.2 ผู้เรียนใฝุรู้ ใฝุเรียน สนุกกับการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
 6.3 ผู้เรียนสามารถใช้ห้องสมุด ใช้แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  

     และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 7.1 ผู้เรียนสามารถวางแผน ท างานตามล าดับขั้นตอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.2 ผู้เรียนรักการท างาน สามารถปรับตัวและท างานเป็นทีมได้  
 7.3 ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
มาตรฐานด้านครู 
มาตรฐานที่ 8 ครูมีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
 8.1 ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม 
 8.2 ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 8.3 ครูที่สอนตรง ตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด 
 8.4 ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
 8.5 สถานศึกษามีจ านวนครูตามเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 9.1 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 9.2 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 9.3 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 9.4 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธรรม 
 9.5 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 9.6 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 9.7 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 9.8 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
มาตรฐานที่ 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 10.1 ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการท างาน 
 10.2 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 
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 10.3 ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผู้น าทางวิชาการ 
 10.4 ผู้บริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิภาผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจในการบริหาร 
 
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  
                 ให้บรรลุเปูาหมายการศึกษา 
 11.1 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงาน และระบบการบริหารที่มีความ 
                 คล่องตัวสูงปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 11.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 11.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบถ่วงดุล 
 11.4 สถานศึกษามีระบบและด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 
 
มาตรฐานที่ 12. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม 
                 ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 
 12.2 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.23 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 
มาตรฐานที่ 13. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนการสอนที่ 

       เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
13.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้ระดับสากล ระดับชาติ และระดับ 
      ท้องถิ่นท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและความต้องการของผู้เรียนและ              
      ท้องถิ่น 
13.2 สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
 14.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน 
                 ในการพัฒนาการศึกษา 
 14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ 
                 พัฒนาการศึกษา 
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยักระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 15.1 จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 15.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเปูาหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 

 โรงเรียนสามชัย ก าหนดกลยุทธ์ มาตรการ โครงการ งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยจ าแนกตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
ล าดับที่ กลยุทธ์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ์

ที่ 1 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 

- พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการ 

- พัฒนางานแนะแนว 

- ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 

- พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาไทย 

- พัฒนากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯศิลปะ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ 

- พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

- สอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
กลยุทธ์

ที่ 2 
พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และทักษะในการด ารงชีวิต

ของผู้เรียน 

- พัฒนางานฝุายกิจการนักเรียน 

- พัฒนากลุ่มสาระฯศิลปะ 

กลยุทธ์
ที่ 3 

สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมี

ระบบบริหารจัดการที่ดี มี

ประสิทธิภาพ 

 

- พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 

- ส่งเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษา 

- โครงการจ้างบุคลากร 

- พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

- พัฒนางานพัสดุโรงเรียนสามชัย 

- พัฒนางานฝุายกิจการนักเรียน 

- พัฒนางานอนามัยและโภชนาการ 
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ล าดับที่ กลยุทธ์ โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ์

ที่ 3 
สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมี

ระบบบริหารจัดการที่ดี มี

ประสิทธิภาพ 

 

- พัฒนางานอาคารสถานที่ 

- พัฒนางานสารบรรณ 

- พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

กลยุทธ์
ที่ 4 

พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ

อาชีพ 

- พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

กลยุทธ์
ที่ 5 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ บนพ้ืนฐานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                 

โดยใช้เทคโนโลยีและหลัก         

ธรรมาภิบาล  

- พัฒนางานห้องสมุดและส่งเริมนิสัยรักการอ่าน 

- พัฒนาห้องสมุด 3D 
 
 

กลยุทธ์
ที่ 6 

ระดมสรรพก าลัง สร้างระบบ

เครือข่ายอุปถัมภ์งบประมาณและ

ทรัพยากรทางการศึกษา 

- สานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน 
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ส่วนที่ 4 โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หน้า 

กลุ่มบริหารงานบุคคล     
1 พัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพครูและบุคลากรฯ 7,8 480,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 46 
2 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานบคุคล 11 10,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 50 
3 ส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา 9 5,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 53 
4 จ้างบุคลากร 11 300,000 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 56 

กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน     
5 พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 12 23,000 กลุ่มบรหิารงบประมาณฯ 59 
6 พัฒนางานพัสดุโรงเรียนสามชัย 14, 15 600,000 งานพัสด ุ 65 

กลุ่มบริหารวิชาการ     
7 พัฒนาและส่งเสรมิงานวิชาการ 5,7,10,11,12,14,15 122,200 กลุ่มบรหิารวิชาการ 69 
8 พัฒนางานห้องสมุดและส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน  3, 4, 11,13  28,430 งานห้องสมุด 81 
9 พัฒนาห้องสมุด 3 ด ี 3,4,11 150,650 งานห้องสมุด 88 
10 พัฒนางานแนะแนว 6, 7, 11,13 19,500 งานแนะแนว 92 
11 ศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานท่ี 3, 13 0 กลุ่มบรหิารวิชาการ 100 
12 พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1,2,6,7,8,10 56,500 งานพัฒนาผู้เรียน 104 
13 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5,7,15 0 กลุ่มบรหิารวิชาการ 110 
14 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 4,5,10,11 19,000 กลุ่มสาระฯภาษาไทย 115 
15 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณติศาสตร์ 4,5,10,11 12,500 กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์ 120 
16 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์ 4,5,10,11 75,000 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร ์ 124 
17 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 4,5,10,11 10,300 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ 131 
18 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 1,4,5,6,10,11 67,000 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 139 
19 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯศิลปะ 1,4,5,6,10,11,13,14,15 55,000 กลุ่มสาระฯศิลปะ 144 
20 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 4,5,6,10,11 30,000 กลุ่มสาระฯการงานฯ 150 
21 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 4,5,10,11 15,000 กลุ่มสาระฯต่างประเทศ 159 
22 สอนเสริมภาษาอังกฤษ 3 0  กลุ่มสาระฯต่างประเทศ 166 
23 สานสมัพันธ์โรงเรียนกับชุมชน 8,9,13,15 0 กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 171 
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ส่วนที่ 4 โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
สอดคล้อง 
มาตรฐาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ หน้า 

กลุ่มบริหารทั่วไป     
24 พัฒนาและส่งเสรมิงานฝุายกจิการนักเรียน 1,2,7,9,10,11,14,15 56,000 งานกิจการนักเรียน 174 
25 พัฒนางานอนามัยและโรงอาหาร 1,11 34,500 งานโภชนาการ 189 
26 พัฒนางานอาคารสถานท่ี 2,11 149,200 งานอาคารสถานท่ี 192 
27 พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 11 10,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 200 
28 พัฒนางานสารบรรณ 8 6,500 กลุ่มบรหิารทั่วไป 203 
29 พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 12,13 5,000 กลุ่มบรหิารทั่วไป 206 
      

รวมงบประมาณ 2,340,280   
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาข้อ    4 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
สนองมาตรฐานข้อที่       7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิล 

                    8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่  7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.8,7.9,8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 
ลักษณะโครงการ                                  ใหม่      ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย   อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตลอดปีการศึกษา 

 

 
1. หลักการและเหตุผล   
 ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด7 
มาตรา52  หมวด 9 มาตร 65 ก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนจึงต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการจัด
การศึกษาและการบริหารหลักสูตรตลอดจนบทบาทหน้าที่เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  การ
ประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ครูได้รับความรู้ประสบการณ์ที่มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่ตนเองเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและนักเรียนสังคมโดยรวม 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้บุคลกรได้รับการพัฒนามีความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆมาพัฒนาตนเองและหน่วยงาน 
 2.2  เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภายนอกสถานที่ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์  
                     1.  ครูโรงเรยีนสามชัยทุกคนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

          2.  ครูและบุคลากรโรงเรียนสามชัยได้ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง  
3.2 ผลผลิต   

  3.2.1  ครูและบุคลากรได้รับความรู้มากขึ้นและประสบการณ์ใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 
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4. วิธีด าเนินการ  
กิจกรรมที่ 1 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ติดต่อประสานงานนอกสถานที่ 
1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาดูงาน 

6 – 10 พ.ค. 58 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ขั้นด าเนินการ 
1.3 จัดท าเอกสาร 
1.4 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.5 ประเมินการจัดอบรมโดยแบบสอบถาม 

6 – 10 พ.ค. 58 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาบุคลากร 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ขั้นด าเนินการ 
1.2 ครูเข้าร่วมพัฒนาโดยได้ไปประชุมอบรมสัมมนาและศึกษา                

ดูงานครบทุกคน 
1.3 น าความรู้มาจัดการเรียนการสอนให้ประสิทธิภาพ 
1.4 รายงานการเข้าร่วมอบรมสัมมนา 

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ภาคเรียนที่ 1 25,000   25,000 
2 อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ภาคเรียนที่ 2 55,000   55,000 
 รวม 80,000   80,000 
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กิจกรรมที่ 2  พัฒนาบุคลากร 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทางและค่าที่พักในการ
เข้าประชุมอบรมสัมมนา 

400,000   
400,000 

 รวม 400,000   400,000 
 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    480,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)       -            บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................        -             บาท 
       รวม  480,000           บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. ครูและบุคลากรได้รับความรู้มากข้ึนและ
ประสบการณ์ใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 

 
ร้อยละ 90 

 
แบบส ารวจ 

 
พ.ค. 59 

 
 

ผลลัพธ์ 
 1.   ครูโรงเรียนสามชัยทุกคนได้เข้ารับการ
อบรมสัมมนาอย่างน้อยภาคเรียนละ1 ครั้ง 
 2.  ครูและบุคลากรโรงเรียนสามชัยได้ศึกษา
ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
บุคคลภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง     

 
ร้อยละ 90 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 59 
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ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายทรงศักดิ์   คาดีวี) 
                                        เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
ลงชื่อ           ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                         ผูต้รวจสอบงบประมาณโครงการ 
     (นายวรวิทย์   หารวาระ)   (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล              รองผู้อ านวยการฝุายงบประมาณ                     
 
 

               ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ      
    (นายวิรัติ   โสไธสง) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา    ข้อ 3 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน   ที่    11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และบริการที่ส่งเสริมผู้เรียน       

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่  11.1 
ลักษณะโครงการ            ใหม่              ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย   อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  2558 
 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารจัดการส านักงานฝุายบริหารงานบุคคลให้สามารถเอ้ือต่อการจัดการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการปรับปรุงห้องส านักงาน  เพราะบรรยากาศท่ีดีย่อมส่งผลให้
เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  อีกท้ังการบริหารจัดการที่เป็นระบบและ
ต่อเนื่องจะท าให้ส่งผลต่อบุคลากรโดยตรง ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี เพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จในการจัดการ ดังกล่าวจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาห้องส านักงานฝุายบริหารงาน
บุคคล สามารถรองรับและสนับสนุนการบริหารจัดการบริหารที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ปรับปรุงบรรยากาศภายในส านักงานให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
 2.2  เพ่ือพัฒนางานบุคคลให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล  
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
                     1.  มีเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นใช้ภายในส านักงาน 

          2.  มีเครื่องส ารองไฟใช้ภายในส านักงาน 
 3.  มีชุดรับแขกภายในส านักงาน   

 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 
  3.2.1  งานบุคคลมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล 
  3.2.2  มีอุปกรณ์ส านักงานที่เอ้ือต่อการให้บริการและบริหารจัดการ  
 
 



51 
 

4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงส านักงานและพัฒนางานบุคคล 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.5 ประชุมหารือ 
1.6 ยื่นขออนุมัติจัดซื้อ 
1.7 ด าเนินการจัดซื้อ 

 พ.ค. 58 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

ขั้นด าเนินการ 
1.8 จัดซื้อเครื่องปริ้นเอกสาร  
1.9 จัดซื้อชุดรับแขก 
1.7  ด าเนินการจัดซื้อ 
1.8  ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า 
1.9  รายงานการด าเนินการ 

พ.ค. 58 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงส านักงานและพัฒนางานบุคคล  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 เครื่องปริ้นเอกสาร  4,000 - - 4,000 
2 ชุดรับแขก 6,000 - - 6,000 
 รวม 10,000 - - 10,000 

 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    10,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)      -  บาท 
 รวม        10,000           บาท 
 
 
 
 
 
 



52 
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.   งานบุคคลมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล 
2.  มีอุปกรณ์ส านักงานที่เอ้ือต่อการ
ให้บริการและบริหารจัดการ  

 
ร้อยละ 90 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
พ.ค. 58 

 
พ.ค. 58 

ผลลัพธ์ 
 1.  มีเครื่องท าน้ าร้อนน้ าเย็นใช้ภายใน
ส านักงาน 
 2.  มีเครื่องส ารองไฟใช้ภายในส านักงาน 
 3.  มีชุดรับแขกใช้ภายในส านักงาน 

 
ร้อยละ 90 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 58 

 
 
 
 

ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายทรงศักดิ์  คาดีวี) 
                                        เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
   ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ  
      (นายวรวิทย์  หารวาระ)          (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ                     
 
 
 
              ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ      

     (นายวิรัติ   โสไธสง) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการส่งเสริมงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนสามชัยปีการศึกษา 2558 

 
กลยุทธ์สถานศึกษา สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
มาตรฐาน    ที ่9  คณะกรรมการสถานศึกษาสถานศึกษาและผู้ปกครอง   

ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่   9.1,9.2,9.3      
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  งานคณะกรรมการสถานศึกษา  
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 16  พฤษภาคม2558    -  31  มีนาคม  2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากโรงเรียนสามชัย  เป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่หลักในการให้การศึกษากับเยาวชนในเขตอ าเภอ 
สามชัย  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาทางด้านวิชาการ  รวมถึงคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้เยาวชนดังกล่าวเป็นคน  เก่ง  ดี   
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเพ่ือให้เกิดผลดังกล่าว  ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรภายในโรงเรียน รวมถึงชุมชน  ผู้ปกครอง  ในท้องถิ่น  นั่นคือ  คณะกรรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ซึ่งเป็นกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งเพ่ือมาท าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียน  ร่วมแก้ปัญหา  
รวมถึงร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ไปในแนวทางที่สังคมท้องถิ่นต้องการและเกิดประโยชน์กับนักเรียน
มากที่สุด  จึงจ าเป็นต้องมีโครงการประชุม – สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น   
หาแนวทางสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาท่ีจ าเป็น  ช่วยเหลือ  แก้ปัญหานักเรียนดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริม  พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
2. เพ่ือช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาในแต่ละหมู่บ้าน 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์(Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1.  โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ  3ครั้ง 
  2.  คณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
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 3.2 ผลผลิต (Outputs :ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ)  
  3.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ประชุม – สัมมนา ภาคเรียนละ 3 ครั้ง 
  3.2.2คณะกรรมการสถานศึกษาได้อนุมัติงานแผนงบประมาณปีการศึกษา  2558  
 
4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1  จัดประชุม – สมัมนา คณะกรรมการสถานศึกษา 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.10 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ 
1.11 จัดท าเอกสารการประชุมปฏิบัติการ 
1.12 ยื่นขออนุมัติตามโครงการ 

 
พ.ค.58 -  มี.ค.
59 

 
คณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

ขั้นด าเนินการ 
1.13 ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการมาประชุม-สัมมนา 
1.14 ประสานงานคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อเตรียมการ 
1.15 จัดท าวาระการประชุม 
1.16 จัดประชุม-สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา  
1.17 รายงานการด าเนินงาน 

 
พ.ค.58 –     
มี.ค.59 

 
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม – สัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษา 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ประชุม-สัมมนาและศึกษาดูงาน 5,000   5,000 
2 เครื่องดื่ม  ชา กาแฟ น้ าดื่ม ขนมปัง  อาหารกลางวัน     
3 ค่าอุปกรณ์ในการประชุม   (กระดาษ แฟูม ปากกา)     

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

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ 
: ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 

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

 
ร้อยละ95 

 
 
 

 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-แบบสังเกต 

-แบบสัมภาษณ์ 

 
พ.ค. 2558  -
มี.ค. 2559 

 

ผลลัพธ์ 
1.  มีการประชุม – สัมมนา  
ภาคเรียนละ 3  ครั้ง 
 

 
 ร้อยละ 95 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 2559 

 
 
 
 

ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายทรงศักดิ์   คาดีวี) 
                                         เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
   ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ  
      (นายวรวิทย์  หารวาระ)          (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ                     
 
 
 
              ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ      

     (นายวิรัติ   โสไธสง) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการจ้างบุคลากร 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา    3  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และบริการที่ส่งเสริมผู้เรียน       

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่    11.1 , 11.2 
ลักษณะโครงการ        ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ระยะเวลาด าเนินงาน วันที่  1 พฤษภาคม  2558 –  วันที่  30  เมษายน  2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องจัดกิจกรรมตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ  
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนจัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานอาคารสถานที่ให้สะดวก รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถให้บริการด้านการบริการต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
4. สามารถพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนมากขึ้น 

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
 -  ให้บริการและอ านวยความสะดวกในด้านบริการต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพงานอาคารสถานที่และการบริการทั่วไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 
 -  สามารถให้บริการด้านต่างๆอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 -  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 จ้างบุคลากร 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.18 ประชุมชี้แจงโครงการให้ทราบ 
1.19 จัดท าแผนงานโครงการ 
1.20 เสนอแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

 
 มี.ค. 58 
 มี.ค. 58 
 มี.ค. 58 

 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

ขั้นด าเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.21 จัดท าสัญญาจ้าง 
1.22 ด าเนินการจ้างตามระเบียบการจ้าง 
1.23 ติดตามการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 
1.24 สรุปและรายงานผลตามโครงการ 

 
พ.ค. 58 
พ.ค. 58 

พ.ค. 58- เม.ย. 59 
มี.ค. 59 

 
กลุ่ม

บริหารงาน
บุคคล 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 จ้างบุคลากร  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าจ้างนักการ 2 คน 144,000    
2 ค่าจ้างแม่บ้าน 1 คน 72,000    
3 ค่าจ้างวิทยากร 1 คน 84,000    
 รวม 300,000    

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

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

ก าหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
-  สามารถให้บริการด้านต่างๆอย่างสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
-  สามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 

95 

 
 
แบบประเมิน 

 

 
 

มี.ค. 59 

ผลลัพธ์ 
-  ให้บริการและอ านวยความสะดวกในด้าน
บริการต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพงานอาคารสถานที่และ
การบริการทั่วไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 
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แบบประเมิน 

 
 

 
 
 

มี.ค. 59 

 
 

ลงชื่อ             ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายทรงศักดิ์   คาดีวี) 
                                         เจ้าหน้าทีก่ลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
   ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ  
      (นายวรวิทย์  หารวาระ)          (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ                     
 
 
 
              ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ      

     (นายวิรัติ   โสไธสง) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาที ่      3  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐานที ่  12  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามท่ีก าหนด 

     ในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ที่  12.1,12.2,12.3,12.4,12.5,12.6 
ลักษณะโครงการ           ใหม่                 ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย   อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 8 พฤษภาคม  2558 – 31 มีนาคม 2559 
 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถตาม
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  
ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต การบริหารจัดการศึกษา มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เป็นกิจกรรมที่
โรงเรียนจะต้องด าเนินการทุกปี โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและ
ชุมชน ในการการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ น าเสนอ ปรับปรุงและจัดท าโครงการเพ่ือให้แผนฯ  
มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีทิศทางและ
ส าเร็จตามเปูาประสงค์ 
 ด้วยเหตุนี้ ฝุายบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียนสามชัย จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางาน
กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน โรงเรียนสามชัยปีการศึกษา 2558 ขึน้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานการเงินให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการ และถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 2.2 เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 
 2.3 เพ่ือพัฒนางานแผนงานให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล  
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  ฝุายบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียนสามชัย  มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2557  
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 
  3.2.1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง 2558 
  3.2.2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  2558 จ านวน  20 เล่ม และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
  3.2.3 มีอุปกรณ์ส านักงานการเงินที่เอ้ือต่อการให้บริการและบริหารจัดการ  
  3.2.4 งานแผนงานมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.25 ขออนุมัติด าเนินการตามแผน 
1.26 ติดต่อวิทยากร 
1.27 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.28 จัดท าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ 

10 – 15 มี.ค. 
59 

ฝุายบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.29 การบรรยายความรู้แผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพรอบ

4 
1.30 ปรับปรุงแผนกลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/การประกันคุณภาพรอบ3 
1.31 จัดท าร่างโครงการ/งบประมาณ 
1.32 เขียนโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2558  ให้สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ /มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ 
1.33 น าเสนอ/วิเคราะห์/วิจารณ์ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนา 
1.34  ประเมินการจัดการอบรมโดยการแจกแบบสอบถาม 

16 – 20 มี.ค. 
59 

ฝุายบริหาร
งบประมาณและ

แผนงาน 
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กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงการ/จดัสรรงบประมาณ(หลอมแผนฯ) 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 ติดต่อ ประสานงานกับ สถานที่จัดประชุม 
2.2 สรุปผลการประเมินงาน/โครงการปีการศึกษา 2557 
2.3 รวบรวมและสรุปงาน/โครงการ ปีการศึกษา 2558 
2.4 จัดท าเอกสารการประชุมปฏิบัติการ 

10 – 20 มี.ค. 
59 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และแผนงาน 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.5 น าเสนอโครงการของฝุาย/กลุ่มฯ/งาน 
2.6 พิจารณาโครงการ/จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

เปูาหมายและตัวบ่งชี้ 
2.7 ประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ 
2.8 จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2558 จ านวน 20 เล่มและ

เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
2.9 ประเมินการจัดการอบรมโดยการแจกแบบสอบถาม 
2.10 สรุป/ประเมินผล/รายงานการด าเนินโครงการ 

21 – 31 มี.ค. 
59 

กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
และแผนงาน 

 
กิจกรรมที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการเงินโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.2 ส ารวจราคาคอมพิวเตอร์ 
3.3 ส ารวจราคาสมุดการเงิน 

14 – 20 พ.ค.
58 

งานการเงิน 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4 ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 
3.5 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
3.6 จัดซื้อสมุดการเงิน 

21 พ.ค.58 - 
31 มี.ค.59 

งานการเงิน 

 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพงานแผนงาน 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.1 ตรวจเช็คสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ 
4.2 ตรวจเช็คสภาพเครื่องปริ้นเตอร์ 

14 – 20 พ.ค.
58 

งานแผนงาน 
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ขั้นด าเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.3 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
4.4 ด าเนินการส่งซ่อมคอมพิวเตอร์ตามอาการ 
4.5 ด าเนินการซ่อมบ ารุงเครื่องปริ้นเตอร์ 

21 พ.ค.58 - 
31 มี.ค.59 

งานแผนงาน 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 52 คน คนละ 2 มื้อ  
มื้อละ 50  บาท (52X2X50) 

5,000   5,000 

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 52 คน  
คนละ 4 มื้อมื้อละ 10  บาท (52X4X10) 

0   0 

3 ค่าวิทยากร  2 คน คนละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600  
บาท(2X3X600) 

3,000   3,000 

 รวม 8,000   8,000 
 
กิจกรรมที่ 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาโครงการ/จดัสรรงบประมาณ(หลอมแผนฯ) 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหารกลางวัน 52  คน 3 มื้อ มื้อละ 200บาท 
(52X3X200) 

0   0 

2 ค่าอาหารมื้อเย็น 52  คน 2 มื้อ มื้อละ 250บาท 
(52X2X250) 

0   0 

3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 52  คน 5  มื้อ ๆ  
ละ  25  บาท(52 X 5 X 25) 

0   0 

4 จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2557
จ านวน 20 เล่ม ๆละ  100  บาท 

2,000   2,000 

 รวม 2,000   2,000 
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กิจกรรมที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการเงินโรงเรียนสามชัย 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 1,500   1,500 
2 ซ้ือสมุดการเงิน 500   500 
2 ซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 1  เครื่อง (เฉพาะครื่อง) 8,000   8,000 
 รวม 10,000   10,000 

 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพงานแผนงาน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 1,500   1,500 
2 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 1 เครื่อง 1,500   1,500 
3 ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์(แผ่นสแกนไวรัส) 0   0 
 รวม 3,000   3,000 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    23,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  -  บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................     บาท 
       รวม  23,000  บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1. มีแผนปฏิบัติการประจ าปี  2557  จ านวน  
และเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 
2. มีอุปกรณ์ส านักงานการเงินที่เอ้ือต่อการ
ให้บริการและบริหารจัดการ  
3. งานแผนงานมีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน  

 
20 เล่ม 

 
1 ชุด 

 
1 เครื่อง 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
พ.ค. 59 

 
พ.ค. 59 

 
พ.ค. 59 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 

ผลลัพธ์ 
ฝุายบริหารงบประมาณและแผนงานโรงเรียน
สามชัย  มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในปีการศึกษา 2557  
 

 
ร้อยละ 100 

 
แบบประเมิน

โครงการ 

 
พ.ค. 59 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางรัตนา   ถิตย์รัศมี) 
                                             หัวหน้าแผนงาน 
 
    
 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                                  ผูต้รวจสอบงบประมาณฯ 
    (นางจริยา  จี้กระโทก)              (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ                     
 
 
              

      ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ      
   (นายวิรัติ   โสไธสง) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนสามชัย 

งานพัสดุโรงเรียนสามชัย 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา     พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน  ที่     มาตรฐานที่  14  การพัฒนาสถานให้บรรลุเปูาหมาย  ตามวิสัยทัศน์  ปรัชญาและ

จุดเน้นของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่    14 (1) , 14 (2)   
สนองมาตรฐาน  ที่     มาตรฐานที่  15  จัด กิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น   
ตัวบ่งชี้ที่   15 (1) , 15 (2)   
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  งานพัสดุโรงเรียนสามชัย 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 1  พฤษภาคม  2558  ถึง  31  มีนาคม  2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 งานพัสดุโรงเรียนเป็นงานที่ส าคัญในระบบบริหารโรงเรียนที่ทุกโรงเรียนต้องจัดท า  มีข้อปฏิบัติก าหนด
ไว้ชัดเจนแน่นอน  การด าเนินการต้องจัดท าอย่างถูกต้องและเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้  ข้อมูลต้องเป็น
ปัจจุบัน  นับว่าเป็นงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน   
 ด้วยเหตุนี้  โรงเรียนจึงต้องมีการก าหนดโครงการ  แผนงานและเปูาหมายไว้อย่างชัดเจน  จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นมา  เพ่ือจัดให้มีพัสดุในจ านวนที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องและทันเวลา  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนการท างานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 2.2  เพ่ือบริการครู  นักเรียนในการใช้วัสดุต่าง ๆ ได้ทันเวลา 
 2.3  เพ่ือซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 2.4  เพื่อให้มีสถานที่ที่ใช้เก็บพัสดุได้ปริมาณมากข้ึน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร  ครู นักเรียน  ตลอดปี
การศึกษา 2557  ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  
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3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 
  1.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการแก่ครู นักเรียน  ตลอดปีการศึกษา 2558 
  2.  มีอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ตลอดปีการศึกษา 2558 
  3.  มีสถานที่ที่ใช้เก็บพัสดุได้ปริมาณมากข้ึน 
 
4.วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1.  จัดซื้อ จัดหาวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานราชการ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.35 ส ารวจจ านวนความต้องการวัสดุจากกลุ่มงานต่าง ๆ  
1.36 เสนอกรรมการเพ่ืออนุมัติจัดซื้อ จัดหา 
1.3  แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1  ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ 
1.2  กรรมการท าการตรวจรับพัสดุ 
1.3  เจ้าหน้าที่พัสดุท าการเบิกจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ต้องการใช้ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 
กิจกรรมที่ 2.  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.11 ส ารวจครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพช ารุด 
2.12 เสนอกรรมการเพ่ืออนุมัติซ่อมแซม 
2.3  แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1  ด าเนินการปรับปรุง / ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุด 
2.2  กรรมการท าการตรวจรับพัสดุ 
2.3  เจ้าหน้าที่พัสดุท าการเบิกจ่ายพัสดุที่ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อย 

 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
เจ้าหน้าที่พัสดุ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1.  จัดซื้อ จัดหาวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานราชการ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าจัดซื้อ จัดหาวัสดุ 400,000   400,000 
2 ค่าหมึกพิมพ์ส าเนา  CZ  28  หลอด  (850*28) 23,800   23,800 
3 ค่าหมึกพิมพ์ส าเนา  รุ่น RN  (1000*30) 30,000   30,000 
4 ค่ากระดาษไข  RN    (1,800*29) 52,200   52,200 
5 ค่ากระดาษไข  CZ  (2,200*20) 44,000   44,000 
 รวม 550,000   550,000 

 
 กิจกรรมที่ 2.  ซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าปรับปรุง / ซ่อมแซมครุภัณฑ์ท่ีช ารุด 50,000   50,000 
 รวม 50,000   50,000 

 
  

 
งบประมาณทั้งโครงการ 

 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)       600,000        บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)    ..…………………..บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................     ..…………….…….บาท 
       รวม    600,000        บาท 
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6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.  มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการให้บริการ
แก่ครู นักเรียน  ตลอดปีการศึกษา 2558 
2.  มีอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
ตลอดปีการศึกษา 2558 
 

 
ตามจ านวนที่ส ารวจ 

 
 

ตามจ านวนที่ส ารวจ 
 

 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบส ารวจ 
 

 
ปีการศึกษา 2558 

 
 

ปีการศึกษา 2558 
 

ผลลัพธ์ 
โรงเรียนมีวัสดุครุภัณฑ์ เพียงพอต่อความ
ต้องการของบุคลากร  ครู นักเรียน  ตลอดปี
การศึกษา 2558  ในภาพรวมมีระดับ
คุณภาพ ดีเยี่ยม  
 

 
ร้อยละ  100 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ปีการศึกษา 2558 

 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นายสมชาย  อุบลรตัน์) 
                                           หวัหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
    
 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ                                ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
    (นางจริยา  จี้กระโทก)         (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน     รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ                     
 
 
              

      ลงชื่อ   ผู้อนุมัตโิครงการ      
   (นายวิรัติ   โสไธสง) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการโรงเรียนสามชัย 

 
กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานที่     5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
       7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

     10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   
          ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

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

ลักษณะโครงการ O  ใหม ่  Ø  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา  2558 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ  มีการด าเนินงาน  ด้านงานพัฒนาการเรียนการสอน ได้มีการจัดและ

พัฒนาตารางเรียนตารางสอนโดยใช้เทคโนโลยี ด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ท าให้การ

บริหารงานจัดตารางเรียนตารางสอน พัฒนาอย่างเป็นระบบขึ้น แต่ในการด าเนินการดังกล่าวยังพบปัญหาคือ

เครื่องคอมพิวเตอร์  มีปัญหาต้องซ่อมบ ารุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอจึงท า

ให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานวิชาการ ด้านงานพัฒนากรเรียนการสอน  มีคุณภาพของงานดีขึ้น ส่งผล

ให้การประสานงานระหว่างกลุ่มบริหารงานวิชาการกับครูและนักเรียน มีประสิทธิภาพ มากข้ึน และงาน

วิชาการยังต้องด าเนินงานทะเบียนวัดผลประเมินผลด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ต้องใช้วัสดุทางการศึกษาเข้าช่วยในการจัดกิจกรรมจึงจะครบถ้วนในการจัดการซึ่งวัสดุต่างๆนี้ เช่น วัสดุที่ใช้ใน

การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน ได้แก่ ปพ.5 ต/ป, วัสดุที่ใช้ในการคุมสอบ, วัสดุที่ใช้ท าข้อสอบ และ

ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเก็บแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในงานส านักงานของงานวัดผลประเมินผล ด้วย

ประโยชน์ของวัสดุปกรณ์เหล่าข้าพเจ้าคิดว่างานวัดผลประเมินผลจะพัฒนายิ่งขึ้น และงานทะเบียนนั้นต้องใช้

วัสดุ อุปกรณ์ ในการออกเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานทางการศึกษาให้กับหรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่นักเรียน

ต้องการ เพ่ือให้งานดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและเป็นผลดีกับนักเรียนดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ และในแต่

ละปีการศึกษาหน่วยงานต้องเข้าร่วมแข่งขั้นทักษะวิชาการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนและครูผู้สอน  ดังนั้น

กลุ่มบริหารงานวิชาการจึงเขียนโครงการเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการดังกล่าว 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
2.  เพ่ือกระตุ้นครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.  เพ่ือพัฒนางานทะเบียนวัดผลประเมินผล 
4.  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่ต้องการหลักฐานทางการศึกษา 

 5.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผลลัพธ ์
  โรงเรียนสามชัยมีการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการงานวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  ประจ าปีการศึกษา  2558  ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ  ดี 
 3.2  ผลผลิต 
  3.2.1  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

3.2.2  ครูมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
3.2.3  มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
3.2.4  นักเรียนสามารถเป็นตัวแทน กลุ่มเครือข่าย เขตพ้ืนที่ และจังหวัดในการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆเพ่ิมขึ้น 
3.2.5  ครูมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
3.2.6  งานทะเบียนวัดผลประเมินผลสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

 
4.  วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่  1  พัฒนางานการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

งานวิชาการ 

 
18  พ.ค.  58 

 
นางปริศนา  โสภารีย์ 

ขั้นด าเนินการ 
1. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียน

การสอน   
2. อบรมพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาการเรียนการ

สอน 
3. อบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ 

4. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียน
การสอน   

5. อบรมพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาการเรียนการ
สอน 

6. อบรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
7. พัฒนาครูเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้และ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้
สื่อ 

8. จัดนิทรรศการ/แข่งขันทักษะวิชาการของ
นักเรียน/จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนนักเรียน 

9. จัดงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
10. จัดท าครู่มือนักเรียน 
11. รับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 
12. ซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์งานวิชาการ 

 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
 

พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 

 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสาวยุวธิดา  พละสาร
นายฤทธิชัย  พ่อไชยราช 
 

 
 
กิจกรรที่  2 พัฒนางานทะเบียนและงานวัดผลประเมินโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

3. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

งานวิชาการ 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 

 
นางปริศนา  โสภารีย์ 
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กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ 
งานทะเบียนวัดผล 
1.  ด าเนินงานการเตรียมเอกสารวัสดุ-อุปกรณ์ในการ
ให้บริการหลักฐานทางวิชาการ  โดยการจัดซื้อจัดหา
ดังนี้ 
- จัดซื้อ 
     -  ปพ. 1,2 และ3 
-  จัดซื้อหมึก ปริ้นท์ เลเซอร์ 4 ตลับ ตลับละ 3,500 
-  จัดซื้อกระดาษสติ้กเกอร์2 ห่อ 150 บาท 
-  จัดซื้อแผ่น CD เปล่า  2 กล่องๆ ละ 200 บาท 
-   จัดซื้อกระดาษ 120 แกรม 24 ห่อ ห่อละ 150 บาท 
-   จัดซื้อแผ่น DVD เปล่า  1 กล่องๆละ 400 บาท 
-   จัดซื้อพลาสติกเคลือบบัตรนักเรียน  
งานวัดผลประเมินผล 
2.  ด าเนินการเตรียมการการสอบประจ าภาคเรียน  
และน าเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียน  
3.  ด าเนินการจัดซื้อ ปพ.5 ต/ป และอุปกรณ์จัดสอบ
วัดผลประเมินผล 
4. ด าเนินการสอบประเมินนักเรียนระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ 
 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
 
 

พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

มี.ค. 59 
 

พ.ค. 58-มี.ค. 59 
 

พ.ค. 58-มี.ค. 59 
 

 

 
นางสาววาสนา  สารกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางสริดา   อัมรา 
 
นางสาวมะลิวรรณ์  พันธ์นิล 

 
กิจกรรมที่  3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการและหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
การจัดท าหลักสูตร 

3. จัดท าเอกสารชี้แจงแบบฟอร์มรูปเล่มหลักสูตร 
 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 

 
นางปริศนา  โสภารีย์ 
 
 
 
นางสาวณัฐฐิพนันท์  ดุลนีย์ 
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ขั้นด าเนินการ 
1. จัดอบรมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. จัดท าหลักสูตรแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3.  ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือท ารูปเล่มของ
หลักสูตร 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 

 
นางปริศนา  โสภารีย์ 
นางสาวณัฐฐิพนันท์  ดุลนีย์ 

 
กิจกรรมที่  4 จัดสัปดาห์วิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสามชัย 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

3.1 คณะครูร่วมประชุมเพ่ือก าหนดวันและกิจกรรมในสัปดาห์วิชาการ 
3.2 ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 

 

พ.ค. 57-มี.ค. 58 
 

พ.ค. 57-มี.ค. 58 

 

ครูปริศนา 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 
3.4 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 
3.5 ด าเนินกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 
3.6 ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมค่ายวิชาการโดยใช้แบบวัดเจตคติ/

แบบสอบถาม 
3.7 ประเมินผลการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ 

 
พ.ค. 57-มี.ค. 58 
พ.ค. 57-มี.ค. 58 
พ.ค. 57-มี.ค. 58 
พ.ค. 57-มี.ค. 58 

 
พ.ค. 57-มี.ค. 58 

 

ครูปริศนา 

 

 
กิจกรรมที่5 พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 

1. ประชุมบุคลากรงานวิชาการ 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาด าเนินการ

ปรับปรุงส านักงานงานวิชาการ 

 

16  พ.ค.  58 

 

นางปริศนา  โสภารีย์ 
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ขั้นด าเนินการ 

3. จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
4. จัดการปรับปรุงห้องส านักงาน 

          -    จัดซื้อโต๊ะท างานห้องรองผู้อ านวยการ 

5. ซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน  และหมึก 
 

 

พ.ค. 58- มี.ค. 59 

พ.ค. 58- มี.ค. 59 

พ.ค. 58- มี.ค. 59 

พ.ค. 58- มี.ค. 59 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้โครงงานบูรณาการ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 

1. คณะครูร่วมประชุมเพ่ือก าหนดวันและกิจกรรม 
2.  ส ารวจวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 

 

พ.ค. 58- มี.ค. 59 
พ.ค. 58- มี.ค. 59 

 

ครูปริศนา 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ในกิจกรรม 
5.  ด าเนินกิจกรรม 
6. ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมโดยใช้แบบวัดเจตคติ/

แบบสอบถาม 
7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

 
พ.ค. 58- มี.ค. 59
พ.ค. 58- มี.ค. 59 
พ.ค. 58- มี.ค. 59
พ.ค. 58- มี.ค. 59 

 
พ.ค. 58- มี.ค. 59 

 

ครูปริศนา 

 

 
 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา   

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.1. จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมข้อมูล ประชุมฝุายงาน
ประกับคุณภาพ 
1.2. จัดท าโครงการ / พิจารณาโครงการ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 
1.3. ร่างโครงการ / พิมพ์โครงการ 

 
1 พฤษภาคม 2558  
-31 มีนาคม 2559 

 
นางปริศนา   
โสภารีย ์
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5.  งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่  1  พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนสามชัย 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1  พัฒนาครูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน 
พัฒนาครูเกี่ยวกับการออกแบบการ
เรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- - - - 

2 จัดนิทรรศการ/แข่งขันทักษะวิชาการ
ของนักเรียน/จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนนักเรียน 

 
 
 

 งบพัฒนา  
 

3 จัดท าคู่มือนักเรียน   งบพัฒนา  
4 รับสมัครนักเรียน ม.1 ,ม.4 5,000   5,000 

รวม 5,000 
 
กิจกรรมที่  2 พัฒนางานทะเบียนวัดผลและงานวัดผลประเมินโรงเรียนสามชัย 
งานทะเบียนวัดผล 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 - หมึกปริ๊นงานทะเบียน  จ านวน  4  
กล่องๆละ  3,500 บาท 

14,000   14,000 

2 - กระดาษสติ้กเกอร์ 2 ห่อ 150 บาท 300   300 
3 -กระดาษ 120 แกรม 10 ห่อ ห่อละ 150 

บาท 
1,500   1,500 

  4 มอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน 5,000   5,000 
รวม 20,800 

 

ขั้นด าเนินการ 
1.4)  น าเสนอโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯเพ่ืออนุมัติ 
1.5)   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน / แจ้งให้ครูทราบ 
1.6 )  ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตาม
กฎกระทรวงปี  2553 
1.7)สรุป/ประเมินผล/รายงานการด าเนินโครงการ 

 
1 พฤษภาคม 2558  
-31 มีนาคม 2559 

 
นางปริศนา   
โสภารีย ์
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งานวัดผลประเมินผล 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

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

 
35,000 

   
35,000 

2 ชั้นเก็บเอกสาร 10 ชุดๆละ300บาท 3,000   3,000 
3 ค่าด าเนินการสอบระดับชาติ /ทดสอบอ่ืน 5,000 - - 5,000 
4 เครื่องเย็บเล่มเอกสาร 1,500   1,500 

รวม 44,500 
 
กิจกรรมที่  3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา -   - 
2 ถ่ายเอกสารหลักสูตรเข้าเล่ม 5,000   5,000 

รวม 5,000 
 
กิจกรรมที่  4 จัดสัปดาห์วิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โรงเรียนสามชัย 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
สัปดาห์วิชาการ 

15,000   15,000 

2 ค่าจัดสถานที่ด าเนินกิจกรรม 5,000   5,000 
รวม 20,000 

 
กิจกรรมที่  5  พัฒนางานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดการปรับปรุงห้องส านักงาน 
-    จัดซื้อโต๊ะกับเก้าอ้ีท างานห้องรอง
ผู้อ านวยการ 

 
- 

 งบพัฒนา  
- 
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2 ซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน  15,000   15,000 
3 เครื่องพิมพ์เอกสาร cannon  3,900   3,900 
4 จัดซื้อหมึก 3,000   3,000 

รวม 21,900 
 

กิจกรรมที่ 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยใช้โครงงานบูรณาการ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
รวม 

อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 
1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม  งบประมาณ   - 
2 ค่าจัดสถานที่ด าเนินกิจกรรม งบประมาณ   - 

รวม - 
 
กิจกรรมที่ 7 พัฒนางานประกันคุณภาพสถานศึกษา   
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 

อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
- รายงาน SAR ปีการศึกษา  2558 
- ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

-  -  

2 จัดท าเอกสารระบบงานประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

5,000   5,000 

รวม 5,000 

งบประมาณทั้งโครงการ     
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุน)   122,200 บาท 
เงินนอกงบประมาณ(รายได้สถานศึกษา)  -  บาท 
อ่ืนๆ(ระบุ)  เงินสวัสดิการ....................  -  บาท 
  รวม    122,200 บาท 
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6.การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
เครื่องมือที่ใช ้ ก าหนดเวลา

ประเมิน 
ผลผลิต 
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการมีระบบการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. ครูมีผลงาน พฒันางานวิชาการไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีผลงานในระดับเขต ระดับ
จังหวัด และระดับประเทศ 
4. งานทะเบียนและงานวัดผลประเมิน
สามารถด าเนินงานส านักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
5.งานทะเบียนและงานวัดผลประเมินมี 
อุปกรณ์ ปพ.5ต/ป, วัสดุคุมสอบ,วัสดุท า
ข้อสอบและครุภัณฑ์เก็บข้อสอบและปพ.5 
อย่างเพียงพอและอย่างเพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
6.กลุ่มบริหารงานวิชาการมีหลกัสูตร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
7. มีครูม่ือนักเรียนส าหรับปฐมนิเทศ 
8.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษามากขึ้น 
9. ระบบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา
ของโรงเรียนสามชัยสามารถรายงาน
คุณภาพสถานศึกษาได้ถูกต้องและทันเวลา 
10. ส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการวัสดุ

อุปกรณ์เพียงพอและมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ

การปฏิบัติงาน 

11. มีผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการใน
ระดับดีขึ้นไปร้อยละ  80 

 
ครูทุกคน 
 
ครูทุกคน 
 
540  คน 
 
 
 
 
ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
ครูและนักเรียนทุกคน 
 
เอกสาร   20 เล่ม           

 

 

 
เอกสาร 20 เล่ม 
 
 
1 ห้อง 

 
แบบสอบถาม 
 
แบบสอบถาม 
 
ผลงานนักเรียน 
 
แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
รูปเล่มหลักสูตร 
 
แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 
ก.พ.  59 
ก.พ.  59 

 
 

มี.ค.  59 
 

มี.ค.  59 
 

 
มี.ค.  58 

 
 
 
 

มี.ค.  59 
 

พ.ค.  59 
 
 

มี.ค.  59 
 

 
มี.ค.  59 

 
 
 

มี.ค.  59 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
ความส าเร็จ

(ผลผลิต:ปริมาณ:
ผลลัพธ์:ร้อยละ) 

เครื่องมือที่ใช้ ก าหนดเวลา
ประเมิน 

ผลลัพธ์ 
1. มีวัสดุ-อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ส านักงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม 
2. มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์และได้
ประสบการณ์ตรง  สามารถกล้าแสดงออก
เต็มศักยภาพของตนเอง 
3. ผลงานวิจัย และสื่อการเรียนการสอน 
4.ผลงานนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ 
7. มี ปพ.5 ต/ป ,วัสดุคุมสอบและวัสดุท า
ข้อสอบที่เพียงพอ 
8. มีหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสามชัย  
9. มีหลักสูตรสถานศึกษา    กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
10. ร้อยละของการที่ครูมีความรู้และความ

เข้าใจในระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 

11. ร้อยละของการที่ระบบงานประกัน

คุณภาพสถานศึกษาของโรงเรียนสามชัย

สามารถรายงานคุณภาพสถานศึกษาได้ 

. 12. มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและ

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

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

 
 
 
 
แบบสังเกต 
แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

 
มี.ค.  59 

 
มี.ค.  59 

 
มี.ค.  59 

 
มี.ค.  59 

 
มี.ค.  59 

 
มี.ค.  59 
มี.ค.  59 
มี.ค.  59 

 
มี.ค.  59 

 
 
 

มี.ค.  59 
 
 
 

มี.ค.  59 
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ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
     (นางปริศนา  โสภารีย์) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบงบประมาณโครงการ 
  (นายเมืองมนต์  โสภารีย์)       (นางวราภรณ์   โพนะทา) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

 
    ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 

  (นายวิรัติ  โสไธสง) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน       3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ 

สื่อต่างๆรอบตัว 
     4    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

อย่างสมเหตุสมผล 
    11    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี      (3.1,3.2,3.3, 3.4) (4.1) (11.1) 
ลักษณะโครงการ      ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานห้องสมุด 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2558  ( 16 พฤษภาคม 2558– 31 มีนาคม 2559 ) 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 จากแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ของ สพฐ. ได้ก าหนด
ประเด็นส าคัญของระบบการศึกษาที่ต้องการปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ 1. พัฒนาคุณภาพคนไทย
ในยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝุเรียนรู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการ
สื่อสารสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสาร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม มีจิตส านึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มี 
สุขภาพกายที่สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นก าลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น มีสมรรถนะ 
ความรู้ ความสามารถ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุค
ใหม่ โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้ส่งเสริมรักการอ่ามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนและครูต้องการเรียนรู้และใช้บริการ
ห้องสมุดของโรงเรียน ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุดในโรงเรียน ที่รวบรวบหนังสือและความรู้ไว้
อย่างมากมายโดยผู้สนใจต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้าการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความสนใจของผู้สนใจ โดยจัดให้มีบรรยากาศดี มีมุมส่งเสริมการอ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านอย่าง
หลากหลาย จะมีส่วนช่วยให้ผู้สนใจมีความต้องการเข้าห้องสมุดมากยิ่งขึ้นและการปรับปรุงรูปแบบการจัด
ห้องสมุดให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม ดึงดูดใจให้นักเรียนและครูเข้ามาใช้บริการห้องสมุด ซึ่งจะส่งผลให้การ
เรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลและมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดห้องสมุดให้มีความทันสมัยและดึงดูดใจให้นักเรียนเข้ามา 

     ใช้บริการ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้อ่านหนังสืออย่างหลากหลายตามความสนใจ 
 2.3 เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและเจตคติที่ดีต่อการอ่านหนังสือ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
  3.1.1 ห้องสมุดโรงเรียนสามชัยมีบรรยากาศ หนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนสามชัย ร้อยละ 95 มีความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ชีวิต 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs ) 

3.2.1 นักเรียน ครูและชุมชน ได้อ่านหนังสืออย่างหลากหลาย 
3.2.2 นักเรียนมีความรู้ความพึงพอใจและเจตคติที่ดีต่อการอ่านและการแสวงหาความรู้ 

 
4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส านักงาน 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
1.37 ประชุมวางแผน 
1.38 รายการที่จะจัดซื้อ 

 
พฤษภาคม 2558 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตวรรณ  จันทหงษ์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
1.39  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส านักงาน 
1.40 ติดตามผลงานและส ารวจข้อผิดพลาดต่างๆ

และน ามาแก้ไขปรับปรุง 
1.41  สรุปผล  

 
 

มิถุนายน 2558 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 
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กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
2.13 ประชุมวางแผน 
2.14 วางแผนกิจกรรมหรือสิ่งที่ต้องจัดซื้อ 

 
พฤษภาคม2558-
มิถุนายน 2558 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
2.15 ส ารวจความต้องการสื่อสิ่งพิมพ์ที่

จ าเป็นและต้องจัดซื้อ 
2.16 สรุปรายการสื่อสิ่งพิมพ์ที่จ าเป็นและ

ต้องการ 
2.17 จัดซื้อ/จัดหา 
2.18 ติดตามผลงานและส ารวจข้อผิดพลาด

ต่างๆและน ามาแก้ไข  ปรับปรุง 
2.19  สรุปผล 

 
พฤษภาคม2558-
กุมภาพันธ์ 2559 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 

 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

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

 
พฤษภาคม2558-
กุมภาพันธ์2559 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
3.3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม 
3.4 ด าเนินการจัดกิจกรรม 

- เรื่องเล่าหน้าเสาธง 

- ห้องสมุดเคลื่อนที่ 

- เสานี้...มีสาระ 

- ต้นไม้ให้ความรู้ 

- ไขปัญหา…คาใจ 

- ตะกร้าความรู้ 

 
 

พฤษภาคม2558 -
กุมภาพันธ์2559 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 
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- วันนี้…มีค าตอบ 

- ครู/นักเรียนยอดนักอ่าน 

- ห้องสมุดยืนอ่าน 

- สัปดาห์ห้องสมุด 

- 1 เล่ม เติมเต็มปัญญา 

- สารความรู้…สู่ชุมชน 

- หนังสือเล่มเล็ก 

- นิทานหน้าเดียว 

- แนะน าหนังสือใหม่ 

- บันทึกการอ่าน 

- ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
3.5 ติดตาม ประเมินผล และส ารวจความ 

ผิดพลาดเพื่อแก้ไข   ปรับปรุง 
3.6 สรุปผล 
 
กิจกรรมที่ 4  พัฒนาบุคลากรห้องสมุด/ยุวบรรณารักษ์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
4.1 ประชุมวางแผน 
 

 
 พฤษภาคม2558 -
กุมภาพันธ์2559 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุก
รายการ) 
4.2 ด าเนินการจัดกิจกรรม 

- ศึกษาดูงานห้องสมุด 

- อบรมยุวบรรณารักษ์ 
4.3 ติดตาม ประเมินผล และส ารวจความ 

ผิดพลาดเพื่อแก้ไขปรับปรุง 
4.4 สรุปผล 

 
 พฤษภาคม2558 -
กุมภาพันธ์2559 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส านักงาน  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 บอร์ดส าหรับจัดนิทรรศการแบบพับได้ 3,300   3,300 
2 ปรับปรุงบรรยากาศห้องสมุด 5,000   5,000 
 รวม 8,300   8,300 

 
กิจกรรมที่ 2   จัดซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ 

 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสู่อาเซียน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์จัดกิจกรรม 1,000   1,000 
2 รางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2,000   2,000 
 รวม 3,000   3,000 

 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

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

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1  ศึกษาดูงานห้องสมุด 2,000   2,000 
2  อบรมยุวบรรณารักษ์ 2,000   2,000 
 รวม 4,000   4,000 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   28,430         บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) ..…-……………….. บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................  ..…-………….……. บาท 
      รวม  28,430   บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

ก าหนด 
เวลาประเมิน 

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

 
100 

 
100 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม

2558- 
มีนาคม2559 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1. ห้องสมุดโรงเรียนสามชัยมีบรรยากาศ 
หนังสือและสื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 
2. นักเรียนโรงเรียนสามชัย ร้อยละ 95 มี
ความรู้และเพ่ิมพูนประสบการณ์ชีวิต 

 
100 

 
 

100 

 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม 

2558–มีนาคม
2559 
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ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นายศิริชัย  มีกลาง) 
        หัวหน้างานห้องสมุด 
 
 
 
ลงชื่อ............................................. ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ .................................. ผู้ตรวจสอบงบประมาณ 
        (นายเมืองมนต์   โสภารีย์)            (นางวราภรณ์   โพนะทา ) 
 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
  
 
 
 

ลงชื่อ ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายวิรัติ    โสไธสง) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาห้องสมุด 3ดี 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 5  พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐาน       3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และ 

สื่อต่างๆรอบตัว 
     4    ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 

อย่างสมเหตุสมผล 
    11    สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่      (3.1,3.2,3.3, 3.4) (4.1) (11.1) 
ลักษณะโครงการ      ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานห้องสมุด 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 2558  ( 16 พฤษภาคม 2558– 31 มีนาคม 2559 ) 
 
1. หลักการและเหตุผล  

กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้สถานศึกษาท่ัวประเทศ ปรับปรุงห้องสมุดให้มีหนังสือดี บรรยากาศดี 
และบรรณารักษ์ดี ตามโครงการ “ห้องสมุด 3 ดี” หนังสือและสื่อการเรียนดี คือ ห้องสมุดต้องมีจ านวนหนังสือ 
อย่างน้อย 5 เล่ม ต่อนักเรียน 1 คน และต้องมีหนังสือส่งเสริมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียน ครู กลุ่มหนังสืออ้างอิง เช่น พจนานุกรม สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน หนังสือพระราชนิพนธ์ 
เป็นต้น กลุ่มหนังสือดีที่ควรอ่านหรือหนังสือแนะแนว เช่น วรรณกรรม นิทาน เปน็ต้น และของเล่นเด็ก
สร้างสรรค์ เช่น บล็อกไม้ ตัวต่อภาพ(จิ๊กซอร์) เป็นต้นบรรยากาศและสถานที่ดี คือ โรงเรียนต้องมีห้องสมุด
อย่างน้อยขนาด 1 ห้องเรียนขึ้นไป มีการจัดมุมหรือองค์ประกอบแบ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าอ้างอิง 
ส่วนอ่านเพ่ือพักผ่อนหรือดูหนังฟังเพลงส่วนการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย เป็นต้นครูบรรณารักษ์และกิจกรรม
ดี คือ โรงเรียนต้องมีครูบรรณารักษ์หรือผู้ท าหน้าที่บรรณารักษ์ อย่างน้อย1 คน ส าหรับการให้บริการ อย่าง
น้อยต้องให้บริการได้ในช่วงเวลาเช้าก่อนเข้าห้องเรียน พักกลางวันและหลังเลิกเรียน และมีการจัดกิจกรรม
ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

          ห้องสมุดโรงเรียนสามชัย  ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองที่ส าคัญยิ่ง  โดยให้บริการข่าวสาร
ข้อมูลและสาระความรู้แก่นักเรียน  บุคลากร  อีกท้ังชุมชนโดยรอบก็สามารถใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาห้องสมุดเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายห้องสมุด 3ดี  ของ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลเพ่ือให้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนและชุมชนอย่างแท้จริงสืบไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือจัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  วารสาร และ สิ่งพิมพ์ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2.3 เพ่ือพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 

3.1.1  ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ใหม่และทันสมัยเพิ่มมากข้ึน 
     3.1.2  ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าที่ทันสมัยตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดี 
 

 3.2 ผลผลิต  (Outputs ) 
3.2.1  นักเรียน ครูและชุมชน ได้อ่านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหลากหลายและทันสมัย 

     3.2.2  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     3.2.3  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 95 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 
 

4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน 
1. ประชุมสัมมนาคณะครู 
2. เขียนโครงการ/กิจกรรม 
3. ประชุมวางแผนจัดกิจกรรม 

พฤษภาคม 2558 
 

นายศริิชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 

ขั้นด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน   วารสาร 
และสิ่งพิมพ์ 

พฤษภาคม 2558 
 
 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 
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กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที ่2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาและส่งเสริม
กิจกรรมห้องสมุด 

- จัดท าเวทีคนเก่งและโรงละครหุ่นมือ 
- จัดซื้อแผ่นฝูาปิดใต้หลังคา 

มิถุนายน 2558 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 

กิจกรรมที ่3 จัดระบบหนังสือด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการบริการสื่อ CAI  และ E- BOOK 

ตลอดปีการศึกษา 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- แฟชั่นโชว์หนังสือ (แนะน าหนังสือใหม่อ่านดี) 
- เล่านิทานประกอบท่าทาง 
- ยอดนักอ่าน 
- รักการอ่านผ่านปูายนิเทศ 
- ตะกร้าสัญจร  ...สอนน้องอ่าน 

ตลอดปีการศึกษา 

นายศิริชัย  มีกลาง 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  มาศแสน 
นางสาวจิตรวรรณ  จันทะหงส์ 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 

ขั้นประเมินผล 
1. ติดตาม ประเมินผล และส ารวจความ 

ผิดพลาดเพื่อแก้ไข   ปรับปรุง 
2. สรุปผล 

กันยายน 2558
มีนาคม 2559 

นายวิรัติ  โสไธสง 
นายเมืองมนต์   โสภารีย ์          
นางวราภรณ์   โพนะทา 
นางสาวศิริพร  แก้วอาษา 

 
5. งบประมาณที่ใช้  

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่านตามหมวดต่างๆ 100,000   100,000 
2 เครื่องนับจ านวนคนเข้าออก 20,000   20,000 
3 ขาตั้งไวนิล (390x10) 3,900   3,900 
4 คอมพิวเตอร์ฐานข้อมูลห้องสมุด (15,000x1) 15,000   15,000 
5 ที่ค่ันหนังสือ (75x50) 3,750   3,750 
6 โต๊ะญี่ปุุน (300x10) 3,000   3,000 
7 เก้าอ้ีพลาสติกหลากสี (250x20) 5,000   5,000 
 รวม 150,650   150,650 
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งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)   150,650         บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) ..……-…………….. บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................  ..……-……….……. บาท 
      รวม  150,650   บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

ก าหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต(Outputs ) 
1. ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่ใหม่
และทันสมัยเพ่ิมมากขึ้น 
2. ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าที่ทันสมัยตาม
มาตรฐานห้องสมุด 3 ดี 

 
100 

 
100 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม

2558- 
มีนาคม 2559 

ผลลัพธ์(Outcome) 
1.  นักเรียน ครูและชุมชน ได้อ่านหนังสือสื่อ
สิ่งพิมพ์อย่างหลากหลายและทันสมัย 
2.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยและมี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ร้อยละ 95 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมด 

 
100 

 
100 

 
 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

 
พฤษภาคม 

2558–มีนาคม
2559 

   
ลงชื่อ.............................................ผู้เสนอโครงการ 

             (นายศิริชัย  มีกลาง) 
        หัวหน้างานห้องสมุด 
 
ลงชื่อ............................................. ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ .................................. ผู้ตรวจสอบงบประมาณ 
        (นายเมืองมนต์   โสภารีย์)            (นางวราภรณ์   โพนะทา ) 
 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ           รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
  

ลงชื่อ ............................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                              (นายวิรัติ    โสไธสง) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานแนะแนว 
 

กลยุทธ์สถานศึกษาที่    1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานข้อที่   6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน                    

    ได้ และมีเจตคติ 
7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

                                   ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
   11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน                    

    พัฒนาศักยภาพ 
   13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม                       

    แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่    6.1 ,6.2,6.3,6.4,7.6,11.1,13.1,13.2 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     ฝุายแนะแนว 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาด าเนินงาน   1  พฤษภาคม 2558 – 31  มีนาคม  2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 นักเรียนจ าเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน ไปพร้อมๆกัน เพ่ือชีวิตจะได้มีความสุขและมี
ความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องจัดให้นักเรียนมีการพัฒนาศักยภาพของตนในทุกๆด้านเพ่ือ
จะได้มีทักษะในการเรียนและการท างาน ส่งเสริมให้ตนเองมีการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
ก าลังความสามารถของตน 
 ดังนั้นห้องแนะแนวควรเป็นแหล่งข้อมูล ที่สามารถค้นคว้าหาความรู้ในการศึกษาต่อได้อย่าง
ทันสมัย รวดเร็วและพอเพียงกับความต้องการของนักเรียน  งานฝุายแนะแนวจึงต้องมีการพัฒนาให้มีระบบงาน 
เครื่องครุภัณฑ์ และวัสดุที่ต้องใช้งานอย่างมีคุณภาพเพ่ือรองรับการประสานงานระหว่างงานแนะแนวกับครูและ
นักเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน และส่งเสริมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาให้สูงขึ้นและเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เปิดโลกทัศน์ในการแสวงหาอาชีพในอนาคตและการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนและตัว
ผู้เรียนเองท่ีสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงพัฒนางานห้องแนะแนว 
 2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อรุ่นน้อง 
 2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4  

     แก่โรงเรียนในพ้ืนที่บริการ 
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักคิดและกล้าตัดสินใจในการศึกษาต่อและเลือกอาชีพ  
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 2.5 เพ่ือเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ 
 2.6 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นอุดมศึกษา 
 2.7 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์  
       -    งานแนะแนวสามารถด าเนินการให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       -    นักเรียนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างสะดวกและทันสมัย 
       -   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 สามารถเลือกศึกษาต่อได้ 
                        ตรงความต้องการ 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ 

- นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในโรงเรียนสามชัยมีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 3.2 ผลผลิต   
        -  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และบรรยากาศภายในห้องดูดีและเหมาะสม 
       -   มีแหล่งทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน 
       -  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานแนะแนวการศึกษาต่อ 
       -  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 
       -  นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และ
ทางด้านร่างกาย 
4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงบรรยากาศในห้องแนะแนว 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ออกแบบ รูปแบบ การจัดห้องแนะแนว 
1.2 ส ารวจอุปกรณ์ที่ต้องจัดซื้อเพ่ิมเติม 

 
5  มีนาคม 58 
10มีนาคม 58 

 
ฝุายแนะแนว 
ฝุายแนะแนว 

ขั้นด าเนินการ 
1.3 จัดท าร่างโครงการ/งบประมาณ 
1.4 เขียนโครงการ/งาน ปีการศึกษา 2558 ให้สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์/มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.5 เสนอของบประมาณ 
1.6 ด าเนินการปรับปรุงห้องแนะแนว  
1.7 ประเมินการใช้บริการห้องแนะแนวโดยใช้แบบสอบถาม  

 
12 มี.ค 58 
13 มี.ค 58 

 
13  มี.ค  58 
15 พ.ค 58-  
28 ก.พ 58 
15 พ.ค 58- 
28 ก.พ 59 

 
ฝุายแนะแนว 
ฝุายแนะแนว 

 
ฝุายแนะแนว 
ฝุายแนะแนว 
ฝุายแนะแนว 
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 กิจกรรมที่ 2 ระดมทุนการศึกษา 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
2.1 ส ารวจนักเรียนที่มีความต้องการทุนการศึกษา 

7 พ.ค 58 - 
 15 มี.ค 59 

ฝุายแนะแนว
และครูที่
ปรึกษา 

ขั้นด าเนินการ 
2.2 ด าเนินการติดต่อ ประสานงานหน่วยงาน แหล่งให้

ทุนการศึกษา 
2.3 จัดท าค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับ

ทุนการศึกษาแต่ละประเภท 
2.4 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2.5 น านักเรียนรับทุนการศึกษาแต่ละประเภท 
2.6 ท าหนังสือขอบคุณแหล่งทุนการศึกษาต่างๆ 
2.7 สรุปแหล่งทุน และจ านวนนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 

 
7 พ.ค 58 - 
 15 มี.ค 59 
7 พ.ค 58 - 
 15 มี.ค 59 
7 พ.ค 58 - 
 15 มี.ค 59 
7 พ.ค 58 - 
 15 มี.ค 59 
7 พ.ค 58 - 
 15 มี.ค 59 
25  มี.ค 59 

 
ฝุายแนะแนว 

 
กิจกรรมที่ 3   กิจกรรมศิษย์เก่าแนะแนวรุ่นน้อง 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
3.1  ติดต่อประสานงานกับศิษย์เก่าที่จะมาแนะแนว  

 
20 พ.ค 58-  
31 ก.ค 58 

 
ฝุายแนะแนว 

 
ขั้นด าเนินการ 
3.2  ก าหนดวันที่จะจัดงานกิจกรรมแนะแนว 
3.3  จัดท าค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวศิษย์เก่า 
3.4  รับสมัครนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
3.5  จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่ 
3.6  ด าเนินงานจัดกิจกรรม 
3.7  สรุปและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

 
พ.ค –ก.ย 58 
พ.ค – ก.ย 58 
พ.ค –ก.ย 58 
พ.ค – ก.ย 58 
พ.ค – ก.ย 58 
15 ก.ย 58 

 
ฝุายแนะแนว 
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กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมให้ค าปรึกษา 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
6.1  จัดเตรียมห้องแนะแนวให้มีมุมให้ค าปรึกษา 

 
พ.ค 58- มี.ค 

59 

 
ฝุายแนะแนว 

 
ขั้นด าเนินการ 
6.2  จัดท าแผ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อต่างๆ 
6.3  จัดเวรครูประจ าให้ค าปรึกษา 
 
6.4  บันทึกการให้ค าปรึกษา   
6.5  ประเมินการให้บริการโดยใช้แบบสอบถาม   

 
พ.ค 58-มี.ค 59 
พ.ค 58- มี.ค 

59 
พ.ค 58-มี.ค 59 
พ.ค 58- มี.ค 

59 

 
ฝุายแนะแนว 

 
 

 

 
กิจกรรมที่ 5  ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
7.1  วางแผนด าเนินงาน 

 
พ.ค 58- ก.พ. 

59 

 
ฝุายแนะแนว 

 
ขั้นด าเนินการ 
7.2  ก าหนดวันที่จะจัดงานปฐมนิเทศ 
3.3  จัดท าค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3.4  ก าหนดวันที่จะจัดงานแสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศ 
3.5  จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่ 
3.6  ด าเนินงานจัดกิจกรรม 
3.7  สรุปและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

 
พ.ค 58 
พ.ค 58 
ก.พ. 59 
 ก.พ. 59 

พ.ค.-มี.ค. 59 
มี.ค 59 

 
ฝุายแนะแนวและ

ฝุายวิชาการ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงบรรยากาศในห้องแนะแนว 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดท าปูายสรุปสถิติการศึกษาต่อ 1,500    
 รวม 1,500   1,500 

  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมระดมทุนการศึกษา 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 น านักเรียนไปรับทุน   -  
3 จัดท าใบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้ให้ทุนการศึกษา   -  
 รวม   - - 

 
กิจกรรมที่ 3  ศิษย์เก่าแนะแนวรุ่นน้อง 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าจัดท าปูายและตกแต่ง 
สถานที่ 

1,000    

2 ค่าอาหาร 3,000    
 รวม 4,000   4,000 

 
กิจกรรมที่ 4  ให้ค าปรึกษา 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน   -  
 รวม   - - 
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กิจกรรมที่ 5 ปฐมนิเทศ แสดงความยินดีและปัจฉิมนิเทศ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 งานปฐมนิเทศ     
 ค่าตกแต่งสถานที่และปูาย 2,000    
 ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างงานปฏิคม 1,000    
2 งานแสดงความยินดี     
 ค่าดอกกุหลาบแสดงความยินดี 1,000    
3 งานปัจฉิมนิเทศ     
 ค่าปูายงานปัจฉิมนิเทศ 1,000    
 ค่าตกแต่งสถานที่ภายในและจัดซุ้มแสดงความ

ยินดี 
3,000    

 ค่าอาหารส าหรับคณะครูและนักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 

4,000    

 ค่าเครื่องแต่งกายส าหรับชุดการแสดงงาน  
ปัจฉิมนิเทศ 

1,000    

 ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างงานปฏิคม 1,000    
 รวม 14,000   14,000 

 
 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     19,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)         -    บาท 
 อ่ืนๆ เงิน กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา                             -    บาท 
       รวม                19,500  บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1 แนะแนวสามารถด าเนินการให้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2 นักเรียนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่าง
สะดวกและทันสมัย 
3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 สามารถเลือก
ศึกษาต่อได้ตรง ความต้องการ 
4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้   
5 นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในโรงเรียนสามชัย
มีจ านวนเพิ่มขึ้น 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
 

100% 
 
 

100% 
 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบส ารวจ 

 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 
2558 

- 
มีนาคม  2559 

ผลลัพธ์ 
-  นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์และบรรยากาศ
ภายในห้องดูดีและเหมาะสม 
 -   มีแหล่งทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน      
-  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานแนะแนว
การศึกษาต่อ 
  -  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 
  -  นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านสติปัญญา อารมณ์ 
สังคม และทางด้านร่างกาย 

 

 
100% 

 
100% 

 
 

100% 
 

100% 
 
 
 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 
 

 
 
 
 

พฤษภาคม 
2558 

- 
มีนาคม  2559 

 
 
 
 
 



99 
 

 
          ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวหนึ่งนุช เลิศสงคราม) 
     หัวหน้างานแนะแนว 

 
ลงชื่อ..............................ผู้เหน็ชอบโครงการ      ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นางปริศนา  โสภารีย)์     (นายเมืองมนต์ โสภารีย์) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ          
 
 
 

ลงชื่อ............................................ ผู้ตรวจสอบงบประมาณโครงการ 
                               (นางวราภรณ์  โพนะทา) 

                                      รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
 
 

   
                                  ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายวิรัติ     โสไธสง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์สถานศึกษาที่    1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
สนองมาตรฐานที่     3,13 
ตัวบ่งชี้ที่      3.3 ,13.1 

ลักษณะโครงการ               ใหม่            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางปริศนา    โสภารีย ์
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์. 
ระยะเวลาด าเนินงาน   1 พ.ค. 2557  - 31 มี.ค. 2558 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยสภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นการเน้นนักเรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียง
พอที่จะท าให้ผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

โรงเรียนสามชัยจึงจัดกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกชุมชน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ผ่านการปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของกิจการ เยี่ยมชมสัมผัสสถานที่และการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง ภายใต้การเรียนรู้ที่แฝงด้วยความหมายที่หลากหลาย ตามความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคน โดยการรายงานสภาพที่เห็นออกมาเป็นข้อความ อันเป็นทักษะการเรียนรู้ที่ต้องใช้ทั้งการดู การ
ฟัง การพูด การเขียน และความคิดสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้ตามนัยนี้มีความหมายที่เปิดกว้าง ทั้งที่เป็นสถานที่
ธรรมชาติ สถานที่ท่ีสร้างสรรค์ด้วยแรงงานมนุษย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว และ
อ่ืน ๆ ที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพ่ือความรู้ ทักษะ และสุนทรียภาพ 

การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนนั้นนอกจากจะจัดการศึกษาในระบบแล้ว ยังสามารถน านักเรียนไปศึกษายัง
แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ นอกโรงเรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสที่จะไปเรียนรู้ ยังแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ นอกโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมี
คุณภาพอีกด้วย 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้สนุกสนานในการเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่ดี มีหูตากว้างไกล รู้ทันเหตุการณ์ 
4.  เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความคิด ความสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
5. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้รับประสบการณ์ตรง 
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3. เป้าหมาย 
3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 

1. นักเรียน รู้ทัน เป็นคนหูตากว้างไกล มีวิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. นักเรียน เปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่สถานที่ภายนอกท าให้ได้รับรู้ประสบการณ์ตรงและเกิด
ความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชาความรู้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. นักเรียน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดีและมีความสุข ร้อยละ 80  ขึ้นไป 
 

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 
1. ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อเหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ  
2. ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้ประสบการณ์ตรง 
3. ผู้เรียนได้ตัดสิน ได้แก้ไขปัญหา เป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีสุข และเขาร่วมกับหมู่ คณะได้ 

 
4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ศึกษานอกสถานที่ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.8 เสนอโครงการ 
1.9 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.10 ประชุมวางแผน 
1.11 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

วิชาการ/ระดับชั้น 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.12 เตรียมสถานที่ ศึกษารายละเอียด ข้อมูล 
1.13 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
1.14 การประเมินผล/รายงาน 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 

 
วิทยากร/วิชาการ 
วิทยากร/วิชาการ 

วิชาการ/กลุ่มสาระฯ 

5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 ศึกษานอกสถานที่ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 เตรียมสถานที่ ศึกษารายละเอียด ข้อมูล -    
2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เรียนฟรี 15 ปี    
3 การประเมินผล/รายงาน -    
 รวม -    
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 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     …….....-.....……..บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ..………-…….…..บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................    ..………-….…….บาท 
            รวม ……-.............…….บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

ก ำหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1.ผู้เรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อ
เหตุการณ์ ข่าวสารต่าง ๆ  
2. ผู้เรียนได้เปลี่ยนบรรยากาศ ได้
ประสบการณ์ตรง 
3. ผู้เรียนได้ตัดสิน ได้แก้ไขปัญหา เป็นคน
เก่ง เป็นคนดี มีสุข และเขาร่วมกับหมู่ 
คณะได้ 

 

 
 

832 
 

832 
832 

 

 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบสังเกต 
แบบทดสอบ 
แบบทดสอบ
ระดับชาติ 

 
 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 

 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 
 

ผลลัพธ์ 
1. นักเรียน รู้ทัน เป็นคนหูตากว้างไกล มี
วิสัยทัศน์ ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 
2. นักเรียน เปลี่ยนบรรยากาศจากโรงเรียนไปสู่
สถานที่ภายนอกท าให้ได้รับรู้ประสบการณ์ตรง
และเกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาวิชา
ความรู้ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. นักเรียน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้ดีและมีความสุข ร้อยละ 80  ขึ้นไป 
 

 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 
 
ร้อยละ80 ขึ้นไป 
 
 

 
แบบประเมิน 
แบบสอบถาม 

 
 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 

 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 

 
 
 

มิ.ย. 58-มี.ค. 59 
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           ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางปริศนา  โสภารยี์) 

                                              หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
    ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ..................................  ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
.           (นายเมืองมนต์  โสภารีย์)            (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
       รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ            
 
 
 

  ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายวิรัติ      โสไธสง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-นศท.) 
                                              
กลยุทธ์สถานศึกษาที่  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรนาการ 
                           2. พัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                           4. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
สนองมาตรฐานที่      1.  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
                           2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                          6. ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                           และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่               1.4/1.5/2.1/2.4/6.1/6.2/6.3  
ลักษณะโครงการ                /        ใหม่             ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ          นายณัฐพงษ์  บัวชะตา          
สถานที่ด าเนินการ     โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาด าเนินงาน     18  พฤษภาคม  2558  –  1 กุมภาพันธ์ 2559 
 
1.หลักการและเหตุผล 
           กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ และกิจกรรมรักษาดินแดน  เป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรของโรงเรียนสามชัย  เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  จึงได้ด าเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น  
 
2.วัตถุประสงค์ 
      1.เพื่อเสริมสร้างความประพฤติ ระเบียบวินัย  ความสามัคคีในหมู่คณะ 
      2.เพื่อบรรลุจุดประสงค์และเปูาหมายของหลักสูตร 
      3.เพื่อให้รู้จักการใช้ชีวิต  ความรับผิดชอบ  และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
      4.เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังและสร้างนิสัยรักสิ่งแวดล้อม 
     5.ลูกเสือเนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจราจรและเรื่องยาเสพติด 
 
3.เป้าหมาย 
  3.1 ผลลัพธ ์
    1. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญผ่านการเข้าค่ายพักแรม 100 เปอร์เชนต์ 
    2. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนสามชัยทุกคนมีความรู้ในเรื่องการจราจรและเรื่องยาเสพติด 
   3. นักศึกษาวิชาทหารผ่านการฝึกภาคสนามและปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกของการจัดระบบ
การจราจร   
      100  เปอร์เซ็นต์ 
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  3.2 ผลผลิต 
      1. การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
      2. การอบรมเรื่องยาเสพติดและเรื่องการจราจร 

3. การฝึกภาคสนามและอบรมการปฏิบัติงานจราจรของนักศึกษาวิชาทหาร 
 
4.วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ที่ 1 (เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ) 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับชอบ 
ขั้นเตรียมการ  
1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2.หาสถานที่เข้าค่ายพักแรม 
3.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ติดต่อวิทยากร 
 

 
พ.ย.58-ธ.ค.58 
พ.ย.58-ธ.ค.58 
พ.ย.58-ธ.ค.58 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
และคณะ 

ขั้นด าเนินการ 
4.เตรียมสถานที่เข้าค่ายพักแรม 
5.เข้าค่ายพักแรม 
6.สรุปผล 
 

 
ธ.ค.58-ม.ค.59 
ม.ค.59-ก.พ.59 
ก.พ.59 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
และคณะ 

 
กิจกรรม ที่ 2 (อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด) 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับชอบ 
ขั้นเตรียมการ  
1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2.หาสถานที่อบรม 
3.ประสานงานวิทยากร 
 

 
พ.ค.58 
พ.ค.58 
พ.ค.58 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
และคณะ 

ขั้นด าเนินการ 
4.จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับการอบรม 
5.เตรียมสถานที่อบรม 
6.ด าเนินการอบรม 
7.สรุปผล 
 

 
พ.ค.58 
พ.ค.58 
มิ.ย.58 
มิ.ย.58 
 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
และคณะ 
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กิจกรรม ที่ 3 (อบรมลูกเสือจราจร) 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับชอบ 

ขั้นเตรียมการ  
1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
2.หาสถานที่อบรม 
3.ประสานงานวิทยากร 
 

 
พ.ค.58 
พ.ค.58 
พ.ค.58 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 

และคณะ 

ขั้นด าเนินการ 
4.จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับการอบรม 
5.เตรียมสถานที่อบรม 
6.ด าเนินการอบรม 
7.สรุปผล 
 

 
พ.ค.58 
พ.ค.58 
มิ.ย.58 
มิ.ย.58 

 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 

และคณะ 

 
กิจกรรม ที่ 4  (จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับงานกิจกรรมลูกเสือและปรับปรุงห้องลูกเสือ)  

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  
1.1ประชุมกลุ่มงานเพ่ือหาข้อสรุป 
1.2เขียนโครงการ 
1.3ขออนุมัติโครงการ 
ขั้นด าเนินการ 
1.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
1.5ส ารวจราคา 
1.6ประสานงานจัดซื้อ 
1.7ตรวจสอบรับ 
1.8ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 
มี.ค.58 
 
 
พ.ค.58 
 

 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
และคณะ 
 
 
นายณัฐพงษ์  บัวชะตา 
และคณะ 
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กิจกรรมที่ 5 (การฝึกภาคสนามและการอบรมงานจราจร) 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 ประชุมวางแผนด าเนินงาน 
1.2 หาสถานที่ฝึกภาคสนามและจัดการอบรมงานจราจร 
1.3  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์/ติดต่อวิทยากร 
 

 
พ.ย. 58 – ธ.ค.58 
พ.ย. 58 – ธ.ค.58 
พ.ย. 58 – ธ.ค.58 

 

 
นางล าไย ยวงวิภักดิ์

และคณะ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1  เตรียมสถานที่ฝึกภาคสนามและอบรม 
1.2  เข้ารับการฝึกภาคสนามและอบรม 
1.3  สรุปผล 

 
ธ.ค.58 – ก.พ.59 

ก.พ. 59 

 
นางล าไย ยวงวิภักดิ์

และคณะ 

 
5.งบประมาณที่ใช้           
กิจกรรมที่ 1 (เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ) 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าเตรียมสถานที่เข้าค่ายพักแรมและอุปกรณ์ 15,000   15,000 
2 ค่าน้ ามันด าเนินงาน 3,000   3,000 
3 ค่าเอกสาร 2,000   2,000 
4 ค่าวิทยากร 10,000   10,000 
5 ค่าปฏิคม 10,000   10,000 
 รวม 40,000   40,000 

 
กิจกรรมที่ 2 (อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด) 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าเตรียมสถานที่อบรม 1,000   1,000 
2 ค่าจัดท าเอกสาร 1,000   1,000 
4 ค่าปฏิคม 1,000   1,000 
5 ค่าวิทยากร 1,500   1,500 
6 ค่าน้ ามันด าเนินงาน 1,000   1,000 
 รวม 6,000   6,000 
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กิจกรรมที่ 3 (อบรมลูกเสือจราจร)  
 

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณ  

รวม อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 
1 ค่าเตรียมสถานที่อบรม 1,000   1,000 
2 ค่าจัดท าเอกสาร 1,000   1,000 
4 ค่าปฏิคม 1,000   1,000 
5 ค่าวิทยากร 1,500   1,500 
6 ค่าน้ ามันด าเนินงาน 1,000   1,000 
 รวม 6,000   6,000 

 
กิจกรรม ที่ 4  (จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับงานกิจกรรมลูกเสือและปรับปรุงห้องลูกเสือ)  

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ปรับปรุงและพัฒนาห้องลูกเสือ 10,000   10,000 
2 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง 16,000   16,000 
3 เครื่องปริ้น 1 เครื่อง 4,000   4,000 
4 เครื่องเสียงภาคสนามชุดเล็ก 1 ชุด พร้อมไมค์ 10,000   10,000 
 รวม 40,000   40,000 

 
กิจกรรม ที่ 5  (การเข้ารับการฝึกภาคสนามและการอบรมงานจราจร) 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 แฝงกั้นเหล็ก  (1,000*2) 2,000   2,000 
2 เสื้อจราจร  (500*5) 2,500   2,500 
 รวม 4,500   4,500 

 
      งบประมาณท้ังโครงการ 
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                                   56,500        บาท  
เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)                       -              บาท 
อ่ืนๆ (เงินพัฒนาผู้เรียน)                                       40,000       บาท (เข้าค่าย) 
                                                      รวม             96,500       บาท 
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หมายเหตุ    
      กิจกรรมที่ 1   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ                    40,000       บาท 
      กิจกรรมที่ 2   อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด                                                      6,000       บาท 
      กิจกรรมที่ 3   อบรมลูกเสือจราจร                                                               6,000       บาท 
      กิจกรรมที่ 4   จัดซื้ออุปกรณ์ส าหรับงานกิจกรรมลูกเสือและปรับปรุงห้องลูกเสือ        40,000       บาท 
 
6.การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เปูาหมายความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ ก าหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือ
วิสามัญ 
 
 

 
1)ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ
และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ได้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
 

 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 
 
 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 
 

ผลลัพธ์ 
1)ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือ
วิสามัญและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ได้
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
 

 
1)ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
2)ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ
โรงเรียนสามชัยผ่านการอบรมทุกคน 
 

 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 
 
สังเกต/ 
แบบประเมิน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

มิ.ย.58 
 

 
                                            ลงชื่อ.......................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                  (นายณัฐพงษ์  บัวชะตา)  
                                           หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสามชัย 
 
 
    ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ.......................................  ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
.        (นายเมืองมนต์  โสภารีย์)           (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ            
 
 
                                             ลงชื่อ.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายวิรัติ      โสไธสง) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

กลยุทธ์สถานศึกษาที่  1   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานที่       5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

                     7   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
ตัวบ่งชี้ที่        5.1,5.2,.5.3,5.4,7.1,7.7 

ลักษณะโครงการ                            ใหม่        ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์. 
ระยะเวลาด าเนินงาน   พ.ค. 2558  - มี.ค. 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  
      ด้วยสภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นการเน้นนักเรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวจึงไม่
เพียงพอที่ จะท าให้ผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลของเทคโนโลยีที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน และอีกอย่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนสามชัย  ปีการศึกษา
ที่ผ่านมา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยยังต่ าอยู่  ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจากครู  สื่อ  เทคโนโลย ี และตัวของ
นักเรียนเองขาดความกระตื้อร้น  ขาดความสนใจที่จะใฝุศึกษาด้วยตนเอง  และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนได้   มีความคิดสร้างสรรค์และได้ประสบการณ์ตรง  สามารถกล้า
แสดงออกเต็มศักยภาพของตนเอง 
 ดังนั้นโรงเรียนสามชัย มองเห็นความส าคัญการเรียนการสอน มีขีดจ ากัดและความจ าเป็นดังกล่าว  จึง
จัดให้    มีการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนและเพ่ิมพูนความรู้ส าหรับนักเรียนในการ สอบประเมินระดับ
ต่างๆทั้งระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ โดยสอนซ่อมเสริม ส าหรับนักเรียนที่เรียนมีปัญหา และ
สอนเสริมส าหรับนักเรียนที่ต้องการเพ่ิมเติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย  เน้นให้นักเรียนมีบทบาทโดยตรงในการลง
มือปฏิบัติ  กิจกรรม          มคีวามกระตือรือร้น  มีความริเริ่มสร้างสรรค์  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น    
เพ่ือน ามาพัฒนาขีดความสามารถของตนในการเรียนการสอนเองต่อไป 

1.   เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น 
2.   เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้นักเรียนมีเจคติ ที่ดีต่อ
รายวิชาต่างๆ 

 
2. วัตถุประสงค์ 
          2.1 ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ตรงกับมาตรฐาน
และตัวชี้ ของมาตรฐานการศึกษา  

2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น 
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2.3 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้นักเรียนมีเจคติ ที่ดีต่อ
รายวิชาต่างๆ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
 3.1.1. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ตรง
กับมาตรฐานและตัวชี้ ของมาตรฐานการศึกษา  
 3.1.2 นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 โรงเรียนสามชัยทุกคนมีผลการเรียนเฉลี่ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
 3.1.3. นักเรียนที่เรียนได้ระดับคะแนนผลการเรียน  3  และ  4  อย่างน้อยร้อยละ  50 
 3.1.4. นักเรียนสอบประเมินผลระดับชาติมีคะแนนสอบเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 
 3.1.5. นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาต่างๆ 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 
 3.2.1.ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ตรงกับ
มาตรฐานและตัวชี้ ของมาตรฐานการศึกษา  

3.2.2. นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการท่ีหลากหลาย และประสบการณ์ตรง 
3.2.3. นักเรยีนเห็นความส าคัญของกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.2.4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
3.2.5. นักเรียนสอบประเมินผลระดับชาติมีคะแนนสอบเพิ่มขึ้น 

4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
เสนอโครงการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผน 
3. เตรียมเอกสารประกอบการติว 
4. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
5. จัดเตรียมวิทยากร 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

พ.ย. 2558 
 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

วิชาการ/กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ 
วิชาการ 

ขั้นด าเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
6. จัดติวนักเรียน ม.3 (โดยวิทยากรภายใน) 
7. จัดติวนักเรียน ม.6 (โดยวิทยากรภายใน) 
8. การประเมินผล/ติดตามผล 

 
ธ.ค. 2558-ก.พ.2559 
ธ.ค. 2558-ก.พ.2559 

มี.ค. 2559 

 
วิทยากร/วิชาการ 
วิทยากร/วิชาการ 

วิชาการ/กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ/กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ/กลุ่มสาระฯ 
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กิจกรรมที่ 2  สอนเสริมเพิ่มพูนปัญญา 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1. เสนอโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. ประชุมวางแผน 
4. เตรียมเอกสารประกอบการสอน 
5. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
6. จัดเตรียมวิทยากร 
7. คัดกรองนักเรียน 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

พ.ค. 2558 

 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

วิชาการ/กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ 
วิชาการ 
วิชาการ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
8. สอนเสริมนักเรียน ม.1 กลุ่มอ่อน 
9. สอนเสริมนักเรียน ม.2 กลุ่มอ่อน 
10. สอนเสริมนักเรียน ม.4 กลุ่มอ่อน 
11. สอนเสริมนักเรียน ม.5 กลุ่มอ่อน 
12. การประเมินผล/ติดตามผล 

 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 

มี.ค. 59 

 
วิทยากร/วิชาการ 
วิทยากร/วิชาการ 

วิชาการ/กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ/กลุ่มสาระฯ 
วิชาการ/กลุ่มสาระฯ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรมที่ 1 สอนเสริมเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 เอกสารประกอบการสอนเสริม  8 กลุ่มสาระฯ งบพัสดุ    
2 ค่าวัสดุ- อุปกรณ์ด าเนินการสอนเสริม งบพัสดุ    
3 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก งบพัฒนา    
 รวม     

  
กิจกรรมที่ 2  สอนเสริมเพิ่มพูนปัญญา 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 เอกสารประกอบการสอนเสริม  8 กลุ่มสาระฯ 
 

งบพัสดุ    

2 ค่าวัสดุ- อุปกรณ์ด าเนินการสอนเสริม  
กลุ่มสาระฯ 

งบพัสดุ    

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

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ตรงกับ
มาตรฐานและตัวชี้ ของมาตรฐานการศึกษา  
2.นักเรียนได้รับความรู้ทางวิชาการท่ี
หลากหลาย และประสบการณ์ตรง 
3.นักเรียนเห็นความส าคัญของกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
4.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน 
5.นักเรียนสอบประเมินผลระดับชาติมีคะแนน
สอบเพ่ิมขึ้น 

 
54  คน 

 
 
  

910  คน 
910  คน 

 
450 คน 

 
300 คน 

 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบทดสอบ 
แบบสังเกต 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบทดสอบ
ระดับชาติ 
 

 
พ.ค. 58 
 
 
 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 

 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 

 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 

ผลลัพธ์ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร สามารถ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ตรงกับ
มาตรฐานและตัวชี้ ของมาตรฐานการศึกษา  
2. นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 โรงเรียนสาชัย 
ทุกคนมีผลการเรียนเฉลี่ย เพิ่มข้ึน 
3. นักเรียนเรียนได้ระดับคะแนนผลการเรียน  
3  และ  4  
4. นักเรียนสอบประเมินผลระดับชาติมีคะแนน
สอบเพ่ิมขึ้น 
5. นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาต่างๆ 

 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 5 
 
ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 2 
ร้อยละ80 
 

 
 
แบบประเมิน 
 
แบบทดสอบ 
 
แบบสังเกต 
 
แบบทดสอบ 
แบบทดสอบ
ระดับชาติ 

 
 
พ.ค. 57 
 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 

 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 

 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 
มิ.ย. 58-มี.ค. 59 
 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
     (นางปริศนา  โสภารีย์) 
          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบงบประมาณโครงการ 
  (นายเมืองมนต์  โสภารีย์)       (นางวราภรณ์   โพนะทา) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

 
    ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ 

  (นายวิรัติ  โสไธสง) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาที่  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานที่      4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     

                    แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
     5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
    10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
         ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
    11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
        เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่       4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   1 พฤษภาคม  2558 – 31 มีนาคม  2559 
 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 มนุษย์จ าเป็นต้องพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน  ไปพร้อม ๆ กัน  เพ่ือชีวิตจะได้มีความสุขและมีความ
เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์  ดังนั้น มนุษย์เราจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนในทุก ๆ ด้าน  เพื่อจะได้มี
ทักษะ  ในการเรียนและการท างาน  ส่งเสริมให้ตนเองมีการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามก าลัง
ความสามารถของตนนั่นเอง 
 การศึกษาถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นเครื่องมือส าคัญที่สุดในตัวของมนุษย์เราที่จะช่วยให้คนเรา
พัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน  เราควรที่จะมุ่งส่งเสริมและปลูกฝังการพัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ให้ได้มากท่ีสุด  
ในช่วงชีวิตของคนเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์  อ่านวันละนิด  คิดวันละหน่อย  ค่อยพัฒนา  ประเทศชาติจะ
ก้าวหน้า  เพราะภาษาเป็นกลางและก้าวเข้าสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาไทย  ซึ่งถือเป็นภาษาประจ าชาติ 
 2.2  เพ่ือเปิดโลกกว้างทางการศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ 
 2.3  เพ่ือส่งเสริมความเจริญงอกงามทางด้านสติปัญญาของนักเรียน 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศในวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกคน 
 2.5  เพ่ือส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome : ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  นักเรียนทุกคนรักและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุก ๆ ด้านทั้ง
ทางสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และทางร่างกาย  ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม  

3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 
  1.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนในวิชาภาษาไทยซึ่งถือเป็นมรดกของคนไทย 
  2.  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะดันพึงประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 
  3.  มีเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย                               
      อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับภาษาไทย 
   
4.วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1.  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
1.2. ประชุมกลุ่มสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
1.3  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

 
1-20 มิ.ย.58 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1  จัดแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย 
1.2  จัดแสดงกิจกรรมภาคปฏิบัติบนเวทีหอประชุมโรงเรียน 
1.3  จัดออกร้านแสดงผลงานด้วนวรรณคดี 

 
26 มิ.ย.58 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
 กิจกรรมที่ 2.  ค่ายกล้าวรรณกรรมสู่อาเซียน  

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
2.2  ประชุมกลุ่มสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
2.3  ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของกิจกรรมให้นักเรียนทราบ 

 
ก.ย.  58 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 
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กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1  รับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
2.2  ก าหนดหลักสูตรและกิจกรรม 
2.3  ประสานวิทยากรจากหน่วยงานอื่น 
2.4  รับลงทะเบียนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2.5  จัดกิจกรรมนอกสถานที่ 

 
 

ก.ย.  58 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
กิจกรรมที่ 3.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.2  ประชุมกลุ่มสาระฯ  วางแผนเตรียมการ 
3.3  ส ารวจประมาณราคา 

 
พ.ย.  58 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1  จัดซื้อพัดลมเพดาน 1 ตัว 
3.2  จัดซื้อโต๊ะญี่ปุุนขนาด 80 ซม. 10 ตัว 
3.3  จัดซื้อไมค์สายพร้อมล าโพงชุดกลาง 

 
พ.ค.  – มิ.ย.  58 

 
ครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1.  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 รางวัลการประกวดทักษะภาษาไทย   2,000   2,000 
2 รางวัลการแสดงบนเวที 2,000   2,000 
3 ค่าเช่าชุดการแต่งกายการแสดงบนเวที 2,000   2,000 
4 ค่าปูายและตกแต่งสถานที่ 2,000   2,000 
 รวม 8,000   8,000 
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กิจกรรมที่ 2.  ค่ายกล้าวรรณกรรมสู่อาเซียน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างฐาน   2,000  
2 เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม   2,000  
3 ค่าวิทยากร  2  คน   3,000  
 รวม   7,000 7,000 

หมายเหตุ - ใช้เงินงบพัฒนาผู้เรียน 
 
กิจกรรมที่ 3.  พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อพัดลมเพดาน  1  ตัว 1,000   1,000 
2 จัดซื้อโต๊ะญี่ปุุนขนาด 80 ซม. 10 ตัว 3,000   3,000 
 รวม 4,000      4,000 

 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    19,000    บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ………..    บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................   ….…….     บาท 
     รวม    19,000    บาท 
 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เรียนในวิชา
ภาษาไทยซึ่งถือเป็นมรดกของคนไทย 
2.  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะดันพึง
ประสงค์ ตามความคาดหวังของชุมชน 

 
นักเรียนทุกคน 

 
นักเรียนทุกคน 

 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
ปีการศึกษา 2558 

 
ปีการศึกษา 2558 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
3.  มีเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกมาใช้ใน
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค์เก่ียวกับภาษาไทย 

 
1  ชุด 

 
 

นักเรียนทุกคน  
 

นักเรียนทุกคน 

 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 
 

 
ปีการศึกษา 2558 

 
 

ปีการศึกษา 2558 
 

ปีการศึกษา 2558 
 

 
ผลลัพธ์ 
นักเรียนทุกคนรักและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนทุก ๆ 
ด้านทั้งทางสติปัญญา  อารมณ์  สังคม  และ
ทางร่างกาย  ในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ดี
เยี่ยม 

 
ร้อยละ  85 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
ปีการศึกษา 2558 

 

                         
 
                                               ลงชื่อ...........………………………………ผู้เสนอโครงการ 
                                                        (นางล าใย    ยวงวิภักดิ์) 
                                               หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
ลงชื่อ....…………………….......ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ………………………...........ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
       (นายเมืองมนต์ โสภารีย์)                (นางวราภรณ์    โพนะทา) 
 รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ               รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
 
 
    ลงชื่อ...…………………………. ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (นายวิรัติ    โสไธสง) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  
กลยุทธ์สถานศึกษาที่  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานที่      4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     

                    แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
      5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
     10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
           ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
    11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
         เตม็ศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่       4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   14 พฤษภาคม  2558 – 29 กุมภาพันธ์  2559 
 
1.หลักการและเหตุผล    
   การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร จ าเป็นต้องมีการส่งเสริม 
ทั้งด้านห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เช่นการพัฒนาและซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเสริมในรายวิชา  การจัด
ค่ายเสริมทักษะต่างๆ  เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีการ
พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  จึงได้จัดโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขึ้น 
 
2.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทั้งระดับโรงเรียนและระดับชาติ 
 2. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 3. เพ่ือพัฒนาและซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
  - โรงเรียนสามชัยมีห้องปฏิบัติการที่พร้อมใช้งานอย่าง มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 1 ห้อง 
 3.2 ด้านคุณภาพ 
        - นักเรียนโรงเรียนสามชัยมีการรับการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ 
    - โรงเรียนสามชัยมีห้องปฏิบัติการที่พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.1 ส ารวจตรวจสภาพอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน 
1.2 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ขั้นด าเนินการ 
1.3 จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมบ ารุง 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
กิจกรรมที่ 2 ผลิต สื่อนวัตกรรม รายวิชา 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลและประเมินผล 

 
1-31 พ.ค. 2558 
1-31 พ.ค. 2558 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ขั้นด าเนินการ 
2.3 ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผลิตสื่อในรายวิชา
ตามความเหมาะสม 
2.4 ประเมินผลและจัดเก็บไว้ใช้ในกลุ่มสาระต่อไป 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
1-30 มี.ค. 2558 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
กิจกรรมที่ 3 จัดค่ายคณิตศาสตร์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
3.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มสาระ 
3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ขั้นด าเนินการ 
3.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
3.4 รับสมัครนักเรียนกลุ่มสนใจ 
3.5 ประสานวิทยากร 
3.6 จัดกิจกรรมเข้าค่าย 
3.7 สรุปผลประเมินผล 

 
ตลอดปีการศึกษา 

 
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
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5. งบประมาณที่ใช้  
 กิจกรรมที่ 1  ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อ จัดจ้างซ่อมบ ารุง 1,500   1,500 
      
  กิจกรรมที่ 2   ผลิต สื่อนวัตกรรม รายวิชา 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ผลิต สื่อนวัตกรรม รายวิชา - - - - 
    
 กิจกรรมที่ 3  จัดค่ายคณิตศาสตร์ 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าอาหาร 10,000   10,000 
2 ค่าวิทยากร -   - 
3 ค่าจัดท าเอกสารเอกสาร 1,000   1,000 

รวม 11,000 
 
งบประมาณทั้งโครงการ 
                เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                                               12,500     บาท 
                เงินนอกงบประมาณ  (เงินรายได้สถานศึกษา)                                 -         บาท 
                อ่ืนๆ   (ระบุ)..................................................                                         บาท 
                รวม                                                                             12,500     บาท 
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6. การวัดประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ  

แบบสังเกต,สอบถาม,สัมภาษณ์ 
 

การสังเกต,การสอบถาม,               
การสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
                                      ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นายฤทธิชัย  พ่อไชยราช) 
                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ              ลงชื่อ                          ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
    (นายเมืองมนต์   โสภารีย์)                        (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ     
 
 
                 
              ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ      

  (นายวิรัติ   โสไธสง) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาที่  1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐานที่      4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     

                    แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
     5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
    10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
         ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
    11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
        เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่       4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   14 พฤษภาคม  2558 – 28 กุมภาพันธ์  2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการจัดการเพ่ือพัฒนา
ครูและนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  และเพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์จึงเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้
ด้วยตนเอง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
 ดังนั้นในการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  จึงต้องมีการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนทั้งทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลโดยการจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและการสอนเสริมในรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกท้ังการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้น 
 2.2 เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างเจตคติที่ดีแก่นักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 2.3 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
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 2.4 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 

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

 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 
  1)  วัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ครบครัน 
  2)  มีห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ที่มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเหมาะสมแก่การเรียนรู้ 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.3.   ส ารวจ สารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
 

 
14-16 พ.ค. 58 

 
 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.4. จัดซื้อ สารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
1.5. น าสารเคมีและอุปกรณ์การทดลองในห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.6. ประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบวัด

เจตคติ/แบบสอบถาม 
1.7. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบ/ข้อสอบ 

 
17-27 พ.ค. 58 

 
   1มิ.ย. 58 
 
 
17-21 ก.พ. 59 

 
24-28 ก.พ. 59 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1. ส ารวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

 

 
14-17 พ.ค. 58 

และ 
4-8 พ.ย. 58 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.2. ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์  
 
2.3. ประเมินความพึงพอใจจากกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบวัดเจตคติ/แบบสอบถาม 
 

2.4. วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากแบบทดสอบ/ข้อสอบ 
 

 
20-27 พ.ค. 58 

และ 
11-18 พ.ย. 58 
1-4 ต.ค. 58 

และ 
17-21 ก.พ. 59 
7-11 ต.ค. 58 

และ 
24-28 ก.พ. 59 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 

 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1. คณะครูร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมความพร้อม 
3.2. รับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการทาง

วิทยาศาสตร์ 

 
1 ก.ค. 58 

2-15 ก.ค. 58 
 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.3. นักเรียนเสนอหัวข้อโครงงาน 
3.4. นักเรียนด าเนินการจัดท าโครงงาน 
3.5. นักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 
3.6. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการทางวิทยาศาสตร์ 

 
16-19 ก.ค. 58 

19 ก.ค.-20 ส.ค.58 
24 ก.ค.-13 ส.ค.58 

13-23 ส.ค. 58 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมโครงการ Thailand Go Green ปี 2559 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.7. คณะครูร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเตรียมความพร้อม 
3.8. สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 

 
1 ก.ค. 58 
31 ก.ค. 58 

ครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 
ขั้นด าเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.9.      ตัวแทนครูเข้าร่วมประชุมรับนโยบาย 
3.10. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
3.11. ส่งผลงานเข้าประกวด 
3.12. ประกาศผล 
3.13. สรุปและรายงานผล 

 
16-19 ก.ค. 58 

19 ก.ค.-16 ก.ย. 58 
ก.ย. 58 
พ.ย 58 
มี.ค. 59 

 
ครูในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่ 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าสารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) 

30,000   30,000 

2 จัดซื้อโต๊ะขาวยาวขาพับ(ส าหรับนั่งเรียน) จ านวน  
20  ตัว 

20,000   20,000 

3 เก้าอ้ีหัวกลม(ส าหรับนั่งเรียน) จ านวน 60  ตัว 10,000   10,000 
 รวม 60,000   60,000 

 
กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการจ านวน 5 เครื่อง 

3,000   3,000 

2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ 
- ติดกระจกห้องปฏิบัติการ 
- ซ่อมแซมระบบไฟฟูา 
- ซ่อมแซมปรับปรุงกระดาษไวน์บอร์ด 
- ปรับขยายห้องเก็บอุปกรณ์โครงงาน

วิทยาศาสตร์ 

งบอาคาร
สถานที่ 

  งบอาคาร
สถานที่ 
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3 ค่าจัดซื้อหมึกเรื่องพิมพ์เลเซอร์ รุ่น hp 1102  
จ านวน 2 กล่อง 

งบพัสดุ - - งบพัสดุ 

4 ค่าจัดซื้อสายแจ๊กโปรเจกร์เตอร์  จ านวน  2 ชุด 2,000   2,000 
 รวม 5,000   5,000 

 
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมกิจกรรมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าวัสดุจัดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการ ,สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

10,000   10,000 

 รวม 10,000   10,000 
 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมโครงการ Thailand Go Green ปี 2558 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าวัสดุจัดกิจกรรมโครงการ Thailand Go 
Green ปี 2558 
 

  งบกลาง งบกลาง 

 รวม   งบกลาง งบกลาง 
 
 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     75,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ……-…..  บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ).............งบพัสดุ...............................   …….-….  บาท 
        รวม  75,000  บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. สารเคมีและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
2. เอกสารประกอบกิจกรรมการสอน

เสริมวิทยาศาสตร์ 
3. เอกสารประกอบกิจกรรมค่าย

วิทยาศาสตร์ 
4. วัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์มีความพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

5. รูปเล่มโครงงาน 
6. สิ่งประดิษฐ์จากโครงงาน 
7. สภาพบรรยากาศห้องปฏิบัติการดี

ขึ้น 

 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 
ร้อยละ 80 

 
แบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 
 
 

 
ปีการศึกษา 
2558 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิยาศาสตร์อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ระดับ 
3 ขึ้นไป 

3. ผลงาน/รางวัล 

 
ร้อยละ 75 

 
 

ร้อยละ 75 

 
แบบวัดเจตคติ/
แบบสอบถาม 
 
แบบทดสอบ/
ข้อสอบ 

 
ปีการศึกษา 
2558 
 
 
ปีการศึกษา 
2558 

 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางปริศนา  โสภารีย์) 
                                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
  ลงชื่อ       ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่                                 ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
        (นายเมืองมนต์  โสภารยี์)         (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ             รองผู้อ านวยการฝุายงบประมาณฯ                     
 
 
 
              ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ      

   (นายวิรัติ   โสไธสง) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
กลยุทธ์สถานศึกษา 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
สนองมาตรฐาน  ที่ 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ   
    แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
5.  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
10. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      อย่างรอบด้าน 
11. สถานศึกษามีการาจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการที่ส่งเสริม 
     ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2,2.2,2.3,2.4/4.1,4.2,4.3,4.4/5.1,5.2,5.3,5.4/10.1,10.3/11.1 
ลักษณะโครงการ   ใหม่   ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินงาน 8 พฤษภาคม  2558 – 31  มีนาคม  2559 
 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มาตรา
ที่ 6 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
จากผลการสอบโอเน็ทและผลการสอบวัดความรู้ระดับต่าง ๆ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในปีการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่านักเรียนมีผลการเรียนในระดับต่ า ผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาคะแนนยังต่ ากว่าเกณฑ์ จาก
ผลการสอบต่าง ๆ อาจเป็นเพราะการขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์ที่จะสร้างความกระตือรือร้นให้กับนักเรียน 
นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนส่วนหนึ่งไม่ตั้งใจเรียนจึงท าให้ผลการเรียนต่ า  และจากสภาพปัญหาดังกล่าวกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมขึ้นเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ให้บรรลุตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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     ให้สูงขึ้น  
 2.3  เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
                และวัฒนธรรม 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์  

นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาทางด้านสังคมศึกษาเพ่ิมข้ึน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคม
ศึกษา สามารถด ารงชิวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 3.2 ผลผลิต   
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงขึ้น    
   ร้อยละ 0.2 

  2. ผลสอบโอเน็ท วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6  สูงขึ้นจาก 
                        ปีการศึกษา  2557  มากกว่า 0.5  
 
4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันการตอบปัญหาทางรัฐสภา/อาเซียนศึกษา/ทางสังคมศึกษา 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1 จัดเตรียมเอกสารเพ่ือใช้ในการแข่งขัน 
1.2 จัดหานักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
1.3 ฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1 มิ.ย. – 31 
ส.ค. 58 

นายน าพล 
จันทร์ขอนแก่น 
น.ส.กนกภรณ์ 

ชุ่มเรืองศรี 
ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.4 น านักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน 
1.5 ฟังประกาศผลการแข่งขันเพ่ือน ามาพัฒนาต่อไป 

 

1-31 ก.ค. 58 นายสมชาย   
อุบลรัตน์ 

  
กิจกรรมที่ 2 แข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.1 จัดเตรียมบทสวดมนต์เพ่ือใช้แข่งขัน 
2.2 จัดหานักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
2.3 ฝึกซ้อมนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 

1 ก.ย. 58 –  
1 ก.พ. 59 

น.ส.นภสร 
ปัญญาแฝง 
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ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.4 น านักเรียนตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน 
2.5 ฟังประกาศผลการแข่งขันและพัฒนาต่อไป 

1 – 28 ก.พ. 59 น.ส.นภสร 
ปัญญาแฝง 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3.2 จัดเตรียม จัดหา เอกสารท าบอร์ดให้ความรู้วันส าคัญทางศาสนา 
3.3 จัดเตรียม จัดหา ผ้าจ าน าพรรษา  เทียนพรรษา 

1- 23 พ.ค. 58 
1 – 19 ก.ค. 

58 

น.ส.ณัฐฐิพนัน  
ดุลนีย์ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4 ให้ความรู้นักเรียนก่อนร่วมท าพิธี วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
3.5 น านักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
3.6 ประเมินการจัดกิจกรรมจากแบบสอบถาม 

23 พ.ค. 58 
18,19 ก.ค. 58 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 

 
กิจกรรมที่ 4  จัดท าโครงงานคุณธรรมและโครงงานประวัติศาสตร์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.1 หานักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 
4.2 เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการท าโครงงาน 
4.3 ให้ความรู้ให้การจัดท าโครงงาน 

14 พ.ค. 58 – 
10 มิ.ย. 58 
1 – 30 ก.ย. 

58 

ครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระฯ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.4 จัดท าโครงงาน และเอกสารประกอบ 
4.5 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
4.6 น าผลการแข่งขันมาพัฒนาเพื่อร่วมแข่งขันครั้งต่อไป 

1 – 31 ก.ค. 
58 

1 ต.ค. 58 – 
15 ธ.ค. 58 

ครูทุกท่าน 
ในกลุ่มสาระฯ 

 
กิจกรรมที่ 5  จัดหาสื่อและจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
5.1 ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาสื่อ 
5.2 ส ารวจราคาสื่อ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

14 – 31 พ.ค. 
58 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 
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ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
5.3 จัดหาแหล่ง สถานที่ท าสื่อการเรียนการสอน 
5.4 จัดท าสื่อการเรียนการสอน 
5.5 น าสื่อที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
5.6 ประเมินการใช้สื่อเพ่ือใช้ในการพัฒนาครั้งต่อไป 

1 มิ.ย. 58 – 
31 ก.ค. 59 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 

 
กิจกรรมที่ 6 ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
6.1 ประเมินการใช้หมึกเครื่องพิมพ์ในปีการศึกษา 2556  
6.2 ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง 

1 – 31 มี.ค. 
58 

นายน าพล 
จันทร์ขอนแก่น 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
6.3 ส ารวจราคา หมึกเครื่องพิมพ์ 
6.4 ส ารวจราคา การซ่อม และส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
6.5 จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 
6.6 ส่งซ่อม ด าเนินการซ่อม เครื่องคอมพิวเตอร์ 

14 – 31 พ.ค. 
58 

นายน าพล 
จันทร์ขอนแก่น 

 
กิจกรรมที่ 7 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.3 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
7.1 จัดหาวิทยากร 
7.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบ และสถานที่จัดติว 

1 – 30 ธ.ค. 58 นายน าพล 
จันทร์ขอนแก่น 
น.ส.กนกภรณ์ 

ชุ่มเรืองศรี 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
7.3 จัดท าตารางการติว 
7.4 ด าเนินการติวเข้มเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ตามตาราง 
7.5 น าผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาพัฒนาต่อไป 

1 ม.ค. 59 – 
10 ก.พ. 59 

นายน าพล 
จันทร์ขอนแก่น

น.ส.นภสร  
ปัญญาแฝง 

 
 
 
 
 



135 
 

กิจกรรมที่ 8 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.6 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
8.1 จัดหาวิทยากร 
8.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบ และสถานที่จัดติว 

1 – 30 ธ.ค. 58 น.ส.ณัฐฐิพนัน  
ดุลนีย์ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
8.3 จัดท าตารางการติว 
8.4 ด าเนินการติวเข้มเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ตามตาราง 
8.5 น าผลสัมฤทธิ์ที่ได้มาพัฒนาต่อไป 

1 ม.ค. 59 – 
10 ก.พ. 59 

นายสมชาย 
อุบลรัตน์ 

น.ส.ณัฐฐิพนัน  
ดุลนีย์ 

 
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
9.1  จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
9.2  จัดประชุมกลุ่มสาระฯเพ่ือเตรียมด าเนินการ 

7 - 30 พ.ค. 58 น.ส.นภสร  
ปัญญาแฝง 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
9.3  จัดท าสื่อและเอกสารประกอบ 
9.4  จัดท ามุมอาเซียนห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 มิ.ย. – 30 
ก.ย. 58 

น.ส.นภสร  
ปัญญาแฝงน.ส.

ณัฐฐิพนัน  
ดุลนีย์ 

 
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 แข่งขันการตอบปัญหาทางรัฐสภา/ทางสังคมศึกษา 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 รางวัลการแข่งขัน/จัดเตรียมการแข่งขัน/จัดท า
เอกสาร 

-   - 

2 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน -   - 
 รวม 0   0 
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กิจกรรมที่ 2 แข่งขันสวดมนต์หมู่ท านองสรภัญญะ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 รางวัลการแข่งขัน/จัดเตรียมการแข่งขัน/จัดท า
เอกสาร 

-   - 

2 น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน -   - 
 รวม 0   0 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ผ้าจ าน าพรรษา 2,500   2,500 
2 เทียนเข้าพรรษา 2,500   2,500 
3 จัดบอร์ดปูายนิเทศ วันส าคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
-   - 

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

 
กิจกรรมที่ 4  จัดท าโครงงานคุณธรรมและโครงงานประวัติศาสตร์ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์โครงงานคุณธรรม  
ม.ต้น,ม.ปลาย 

0  งบพัสดุ 0 

2 ค่าจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์โครงงานประวัติศาสตร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

0  งบพัสดุ 0 

3 น านักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ม.ต้น,ม.ปลาย 0  งบพัสดุ 0 
 รวม 0  งบพัสดุ 0 

กิจกรรมที่ 5 จัดหาสื่อและจัดท าสื่อการเรียนการสอน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ชุดธูปเทียน 500   500 
2 เครื่องวางประกอบโต๊ะหมู่บูชา/พระพุทธรูป -   - 
 รวม 500   500 
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กิจกรรมที่ 6  ซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์และค่าปริ้นเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ 0  งบพัสดุ 0 
2 ค่าปิ้นเตอร์   3,800   3,800 
3 ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  1,000   1,000 
 รวม 4,800   4,800 

 
กิจกรรมที่ 7 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.3 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดท าเอกสารประกอบการสอน  -   - 
2 จัดติว 0-NETวิชาสังคมศึกษา ม.3 -   - 
 รวม 0   0 

 
กิจกรรมที่ 8 ยกผลสัมฤทธิ์ O – NET ม.6 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดท าเอกสารประกอบการสอน  -   - 
2 จัดติว 0-NETวิชาสังคมศึกษา ม.6 -   - 
 รวม 0   0 

 
กิจกรรมที่ 9 พัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าวัสดุจัดมุมอาเซียน -   - 
 รวม 0   0 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    10,300 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  0 บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)...........-..............................   0   บาท 
       รวม  10,300 บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สูงขึ้น  
 2. ผลสอบโอเน็ท วิชาสังคมศึกษา ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6  
สูงขึ้นจากปีการศึกษา  2555   

 
 

0.2 
 

0.5 

 
 

แบบประเมิน 
 

แบบประเมิน 

 
 

พ.ศ. 2559 
 

พ.ศ. 2559 

ผลลัพธ์ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาทางด้านสังคมศึกษาเพ่ิมข้ึน มีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา สามารถด ารงชิวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
80 

 
แบบสอบถาม 

 
พ.ศ. 2559 

 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายสมชาย   อุบลรตัน์) 
                               หวัหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                                  ผูต้รวจสอบงบประมาณฯ 
    (นายเมืองมนต์   โสภารีย์)       (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ             รองผู้อ านวยการฝุายงบประมาณฯ 
                     
 
 
              ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ      

   (นายวิรัติ   โสไธสง) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

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

ม.10( 10.1,10.3) ม.11(11.1) 
ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาด าเนินงาน พฤษภาคม  2558 – มกราคม 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2545 การศึกษาเป็นการพัฒนา
บุคคลให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข กิจกรรมการแข่งขันกีฬาถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่
แข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสติปัญญาและมีความสามัคคีในหมู่คณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และห่างไกลยาเสพติดและการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษานั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีอุปกรณ์มาใช้เป็นสื่อ
ในการฝึกซ้อมและท าการแข่งขัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถออกทางด้านกีฬา 
 2.2.เพ่ือให้มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการฝึกซ้อมกีฬาและแข่งขันกีฬา 
 2.3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 2.4.เพ่ือส่งเสริมความสามารถของนักกีฬาและค้นหานักกีฬาตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
  1. นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  2. นักเรียนเข้ากิจกรรมในการแข่งขันกีฬาภายใน 
  3. ได้นักกีฬาตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 

1.กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 
2. นักเรียนได้รับประสบการณ์การแข่งขันกีฬาและกระบวนการในการท างานร่วมกัน 
3.นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย 



140 
 

4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.8. ประชุมคณะท างาน 
1.9.  แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการ 
1.10. ด าเนินการตามแผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษา 

พฤษภาคม 
2558 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.11. ลูกฟุตบอล 
1.12. ลูกวอลเลย์บอล 
1.13. ลูกบาสเกตบอล 
1.14. ลูกฟุตซอล 
1.15. ลูกตะกร้อ 
1.16. สูบ 
1.17. ตาข่ายตะกร้อ 
1.18. ตาข่ายวอลเลย์บอล 
1.19. ตาข่ายฟุตบอล 
1.20. ตาข่ายฟุตซอล 
1.21. ลูกแฮนด์บอล 
1.22. ชุดตาข่ายเทเบิลเทนนิส 
1.23. เสื้อเอ้ียม 

พฤษภาคม 
2558 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

 
กิจกรรมที่ 2   การแข่งขันกีฬาภายใน 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.8 ประชุมคณะท างาน 
2.9  แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการด าเนินการ 
2.10 ด าเนินการตามแผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษา 

พ.ย – ธ.ค 58 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
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ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.11 ค่าบ ารุงสี 
2.12 ค่าปฎิคม 
2.13 ค่าปูนขาว 
2.14 ค่าพลุตะไล 
2.15 ค่าแต่งตัวของโรงเรียน 
2.16 ค่าผ้าปูายสี 
2.17 ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 
2.18 ค่าอาหาร 
2.19 ค่าน้ ามันรถ 
2.20 ค่ากระดาษท าเกียรติบัตร 

พ.ย – ธ.ค 58 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

 
5. งบประมาณที่ใช้    
 กิจกรรมที่ 1 ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ลูกฟุตบอล 5,000   5,000 
2 ลูกวอลเลย์บอล 5,000   5,000 
3 ลูกบาสเกตบอล 1,500   1,500 
4 ลูกตะกร้อ 2,500   2,500 
5 สูบ 1,000   1,000 
6 ตาข่ายตะกร้อ 2,000   2,000 
7 ตาข่ายวอลเลย์บอล 2,500   2,500 
8 ตาข่ายฟุตบอล 2,500   2,500 
9 ตาข่ายฟุตซอล 2,000   2,000 
10 ลูกแฮนด์บอล 3,000   3,000 
11 ชุดตาข่ายเทเบิลเทนนิส 1,000   1,000 
12 เสื้อเอ้ียม 2,000   2,000 
 รวม 30,000   30,000 
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กิจกรรมที่ 2 กีฬาภายใน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าบ ารุงสี 8,000   8,000 
2 ค่าปฎิคม 1,000   1,000 
3 ค่าปูนขาว 2,000   2,000 
4 ค่าพลุตะไล 2,000   2,000 
5 ค่าผ้าปูายสี 3,000   3,000 
6 ค่าปูายประชาสัมพันธ์ 2,000   2,000 
7 ค่าอาหาร -   - 
9 ค่าน้ ามันรถ 1,000   1,000 
10 ค่าตกแต่งสถานที่พิธีเปิด 1,000   1,000 
11 ค่าแต่งตัวของโรงเรียน 3,000   3.000 
 รวม 23,000   23,000 

กิจกรรมที่ 3. ซ้ืออุปกรณ์ท าประตูแฮนด์บอล 2 อัน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

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

6,000   6,000 

 รวม 6,000   6,000 

กิจกรรมที่ 4. ซื้ออุปกรณ์ท าประตูโกล์หนู  2 อัน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าเหล็กกลมอลูมิเนียม ขนาด 2.00 มม.     ยาว 
6 ม.  

4,500   4,500 

 รวม 4,500   4,500 
 
กิจกรรมที่ 5. ซ้ืออุปกรณ์เครื่องปริ้นงาน 1 อัน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 เครื่องปริ้นงาน pixma 3,500   3,500 
 รวม 3,500   3,500 
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งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     67,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)     บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................        -  บาท 
       รวม  67,000  บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.นักเรียนได้แสดงออกทางกีฬาที่ตนเองถนัด
และสนใจ 
2.นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สติปัญญา 

 
1.นักเรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

 
1แบบสอบถาม 
2. แบบทดสอบ
การปฏิบัติ 

 
พ.ศ. 2558 

ผลลัพธ์ 
1.รางวัลที่ได้รับจากแข่งขัน 

 
ร้อยละ  100 

 
แบบส ารวจ 

 

 

 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายวรวิทย์   หารวาระ) 
                                    หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาพละศึกษา 
 
 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                                  ผูต้รวจสอบงบประมาณฯ 
    (นายเมืองมนต์   โสภารีย์)       (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ             รองผู้อ านวยการฝุายงบประมาณฯ 
                     
 
              ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ      

   (นายวิรัติ   โสไธสง) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา  ข้อที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
              ข้อที่ 2  พัฒนาและส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์และ      

                               ทักษะ ในการด ารงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐาน    1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ   
               4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินแก้ปัญหา  
                ได้อย่างมีเหตุผล  
               6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมี 
       เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
              10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        อย่างรอบด้าน  
ตัวบ่งชี้ที่    1.4,1.5,1.6 ,4.4,ถ6.2,6.3,10.3            
ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาด าเนินงาน   16 พฤษภาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 หมวด 4  มาตรา 22  ระบุว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และนักเรียนมีความส าคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  
ทั้งนี้เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่ต้องจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนรู้  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก
เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  แต่จากการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาศิลปศึกษา  ในปีการศึกษาที่
ผ่านมา  พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนจ านวนหนึ่งยังไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ จึงจัดท าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1   เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการท างาน และท างานให้ส าเร็จ 
 2.2   เพ่ือให้นักเรียนมีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน 
 2.3   เพ่ือให้นักเรียนท างานอย่างมีความสุข  พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 
 2.4   เพ่ือให้นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
 2.5   เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างมีระบบ  
และมีความคิดแบบองค์รวม 
 2.6   เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มองโลกในแง่ดี  และมีจินตนาการ 
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 2.7  เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
 2.8  เพื่อให้นักเรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 

2.9  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ 
2.10 เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง เป็นที่ประจักษ์ และสามารถเข้าศึกษาต่อ   
       ระดับมหาวิทยาลัยได้ 
2.11 เพ่ือให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 

 2.12  เพ่ือให้ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและน าไปใช้ 
 
3. เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนจ านวน          คน 
3.2 ด้านคุณภาพ 
 1.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

2.  นักเรียนมีทักษะในการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 
3.  นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  
ไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์ 

 4.  นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 5. นักเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรีและกีฬา 

6.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ 
7. นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัดเฉพาะทาง เป็นที่ประจักษ์ และสามารถเข้าศึกษาต่อ   
 ในระดับมหาวิทยาลัย 

 8. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนสาระทัศนศิลป์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.24. ประชุม/วางแผนการปฏิบัติการ 
1.25. ส ารวจราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
พ.ค.5-มิ.ย.58 

 

 
นายทรงศักดิ์ 

คาดีวี 
ขั้นด าเนินการ 
1.3 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
1.4 ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
1.5 สรุปประเมินผลโครงการ 

 
พ.ค.58-มี.ค.59 

 
นายทรงศักดิ์   

คาดีวี 
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         กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงพัฒนาวงโยธวาทิต 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
2.21 ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการปรับปรุงเครื่อง

ดนตรี 
2.22 ส ารวจราคา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

 
 พ.ค. 58- มิ.ย. 58 

 

นายทรงศักดิ์   
คาดีวี 

 
 
 

นายทรงศักดิ์   
คาดีวี 

ขั้นด าเนินการ 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
2.23 ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซม 
2.24 สรุปประเมินผลโครงการ 

 
มิ.ย. 58 – มี.ค. 59 

 
กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อเสื้อผ้าอุปกรณ์การแสดง 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 ประชุมกลุ่มงานเพื่อหาข้อสรุป 
3.2 เขียนโครงการ 
3.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
 พ.ค. 58- มี.ค. 59 

 

นายจักราวุฒิ  
จงเทพ 

 
 
 
 
 

นายจักราวุฒิ  
จงเทพ 

 
 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
3.5 ส ารวจราคา 
3.6 ประสานงานจัดซื้อ 
3.7 ตรวจสอบรับ 
3.8 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
พ.ค. 58 – มี.ค. 59 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนสาระทัศนศิลป์ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าใช้สอย -   - 
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 5,000   5,000 
 รวม 5,000   5,000 
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กิจกรรมที่ 2  ปรับปรุงพัฒนาวงโยธวาทิต 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 หลักกลองใหญ่ 15  ตัว 9,750   9,750 
2 ปากเปุาทรัมเป็ต 1 ตัว 1,900   1,900 
3 ปากเปุาทรอมโบน 1 ตัว 2,600   2,600 
4 ไม้ตีกลองทรีโอ 1 คู ่ 350   350 
5 หลักกลองควอด 10 ตัว 4,000   4,000 
6 ค่าซ่อม คอร์เน็ต 1 ตัว 1,400   1,400 
 รวม 20,000   20,000 

 
กิจกรรมที่ 3  จัดซื้อเสื้อผ้าอุปกรณ์การแสดง 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1. ผ้าฝูายตัดเสื้อแขนกระบอก สีเขียว สีขาว สีฟูา สี
ละ 24 เมตร รวมเป็น 96 เมตร ราคาเมตรละ 
112.50 บาท 

10,800   10,800 

2. ค่าตัดเสื้อแขนกระบอก 48 ตัว ราคาตัวละ 400 
บาท 

19,200   19,200 

 รวม 30,000   30,000 
 
 

งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    55,000   บาท             
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)  -  บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................   -  บาท 
 
                      รวม .…..55,000…..   บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
เครื่องมือที่ใช้ วัน เวลา 

ผลผลิต 
1.   นักเรียนมีทักษะในการท างาน และ
ท างานให้เสร็จ 
2.   นักเรียนมีความเพียรพยายาม  ขยัน  
อดทน ละเอียดรอบคอบในการท างาน 
3.   ให้นักเรียนท างานอย่างมีความสุข  
พัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
4.   นักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
5.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  
สรุปความคิดรวบยอด  คิดอย่างมีระบบ และ
มี        ความคิดแบบองค์รวม 
6.  นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์  มองโลก
ในแง่ดี  และมีจินตนาการ 
7.  นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ รอบตัว 
8.  นักเรียนชื่นชม ร่วมกิจกรรมและมีผลงาน
ด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
9.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่าน
การประเมินระดับชาติ 
10.  นักเรียนมีความสามารถ  ความถนัด
เฉพาะทาง เป็นที่ประจักษ์ และสามารถเข้า
ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ 
11.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 
12.  ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนและน าไปใช้ 
 

 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 98 
 
ร้อยละ 4 
 
 
ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

 
1.ผลงานของนักเรียนใน
รายวิชาศิลปะพื้นฐาน
และสาระเพิ่มเติม 
2.ผลงานของนักเรียนใน
รายวิชาศิลปะพื้นฐาน
และสาระเพิ่มเติม 
3. ผลงานของนักเรียน
ในรายวิชาศิลปะพื้นฐาน
และสาระเพิ่มเติม 
4.ผลงานของนักเรียนใน
รายวิชาศิลปะพื้นฐาน
และสาระเพิ่มเติม 
5. แบบสังเกต 
6.แบบสังเกต 
7.ผลงานของนักเรียนใน
รายวิชาศิลปะพื้นฐาน
และสาระเพิ่มเติม 
8. แบบสังเกต 
9. ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน 
10.ผลการเข้าศึกษาต่อ
ในสาขาท่ีเป็น
ความสามารถเฉพาะ
ทางด้านศิลปะ 
11. แผนการสอน,แบบ
ประเมินการนิเทศการ
สอน 
12. งานวิจัยทางการ
สอนของครู 

 

 
พ.ค.58-
มี.ค.59 
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ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                                             (นายทรงศักดิ์  คาดีวี) 
                                      หัวหน้ากลุ่มสาระฯการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                                  ผูต้รวจสอบงบประมาณฯ 
    (นายเมืองมนต์   โสภารีย์)       (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ             รองผู้อ านวยการฝุายงบประมาณฯ 
                     
 
 
              ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ      

   (นายวิรัติ   โสไธสง) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 

กลยุทธ์สถานศึกษา   1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบรูณาการ 
                           2 พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
                              ทักษะในการด ารงชีวิตได้ตามศักยภาพ 
สนองมาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  

คิดตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
สนองมาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
สนองมาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

      และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
ตัวบ่งชี้ที่   4 ( 4.1 – 4.4 ) 5 (  5.1 -5.5 ) 6 ( 6.1 -  6.4 ) 
ลักษณะโครงการ                       ใหม่            ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สถานที่ด าเนินการ    โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 16  พฤษภาคม  2557 – 31 มีนาคม  2558 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถ    ตาม
ศักยภาพมีคุณชีวิตที่ดีและเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ  การบริหารจัดการศึกษาจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการประจ าปี เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ปรับปรุง ) พ.ศ 2545 มาตรา 6             
ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  และมาตรา 22 กล่าวว่า  การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นกิจกรรมที่
โรงเรียนจะต้องด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ น าเสนอ ปรับปรุงและจัดท าโครงการเพ่ือให้แผนปฏิบัติการมีความ
สมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นเครื่องมือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตาเปูาประสงค์ 
 ดังนั้นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้องจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ และต้องจัดกิจกรรม
สนองความต้องการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ตามศักยภาพและถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการท างาน  ทักษะการ
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แสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และทักษะการจัดการ มีลักษณะนิสัยการท างานที่เสียสละ มี
คุณธรรม ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง   รวมถึงมีจิตส านึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
ประหยัดและคุม้ค่า  ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
      2. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการท างาน กระบวนการกลุ่ม กระบวนการแก้ปัญหา 
     3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาความถนัดความสนใจ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในตนเอง 
     4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงาน  หรือสร้างงานได้หลากหลาย 
     5. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
    6. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และอาชีพที่หลากหลายทัน 

กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
 
3. เป้าหมาย 
         3.1 ผลลัพธ์ ( Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต ) 
 ด้านปริมาณ 
           1. นักเรียนโรงเรียนสามชัย   จ านวน 863 คน   มีสื่อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน 
ของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ 
  2. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลผลิตหรือชิ้นงานที่เกิดจากนักเรียน หลากหลาย 
          3.2 ผลลัพธ์ ( Outputs :ระบุผลงานที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ) 
      ด้านคุณภาพ 
            1. นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   จ านวน 863 คน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
            2. นักเรียนเกิดทักษะพื้นฐานทางการงานอาชีพ  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
            3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
            4. นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานที่มาตรฐานและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
            5. นักเรียนสามารถน าทักษะประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อได้ 
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4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1.  พัฒนาการเรยีนการสอนงานประดิษฐ์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
5.1. . ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
5.2. . มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
5.3. .  เสนอโครงการเพ่ือผ่านความเห็นชอบจากฝุายงานวิชาการ 
5.4. . เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากฝุายอ านวยการแผน  
5.5. .เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
12 มี.ค.58 

- 
  31 มี.ค.59 
 

 
นางรัตนา  
          ถิตย์รัศมี 
 และครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
5.6. . ขอด าเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากแผนและงบประมาณ 
5.7. . เสนอขออนุมัติโครงการ 
5.8. .ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5.9. . สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 

 
พ.ค. 2557 

- 
มี.ค. 2558 

 
นางรัตนา   
         ถิตย์รัศมี 
 

 
กิจกรรมที่ 2.  พัฒนาการเรยีนการสอนงานช่าง – งานเกษตร 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
2.มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
 3. เสนอโครงการเพ่ือผ่านความเห็นชอบจากฝุายงานวิชาการ 
4. เสนอโครงการเพ่ือตรวจสอบงบประมาณรองฝุายอ านวยการแผน  
5.เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 
15 มี.ค.58 

- 
  31 มี.ค.59 

 

 
นายอนุวัตร  ฉายประสาท 
และครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ฯ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ขอด าเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝุายงบประมาณ 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 
 

 
พ.ค. 2558 

- 
มี.ค. 2559 

 
นายอนุวัตร ฉายประสาท 
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กิจกรรมที่ 3. พัฒนาการเรียนการสอนงานบ้าน 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
2.มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
3. เสนอโครงการเพ่ือผ่านความเห็นชอบจากฝุายงานวิชาการ 
4. เสนอโครงการเพ่ือตรวจสอบงบประมาณรองฝุายอ านวยการแผน  
5.เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 
15 มี.ค.58 

- 
 31 มี.ค.59 

 

 
นางสาวปรียนุช  ขันธ์ดวง 
และครูทุกคนในกลุ่มสาระ
ฯ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.ขอด าเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝุายแผนและ 
2.งบประมาณ เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 
 

 
พ.ค. 2558 

- 
มี.ค. 2559 

 
นางสาวปรียนุช  ขันธ์ดวง 
 

 
กิจกรรมที่ 4.  พัฒนาการเรยีนการสอนงานธุรกิจ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
 1.ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
 2.มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
 3.เสนอโครงการเพ่ือผ่านความเห็นชอบจากฝุายงานวิชาการ 
 4.เสนอโครงการเพ่ือตรวจสอบงบประมาณรองฝุายอ านวยการแผน  
5.เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 
15 มี.ค.58 

- 
  31 มี.ค.59 

 

 
นางรัตนา  ถิตย์รัศมี 
และครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.ขอด าเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝุายแผนและ 
2.งบประมาณ เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 4.สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2558 

- 
มี.ค. 2559 

 
นางรัตนา  ถิตย์รัศมี 
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กิจกรรมที่ 5.  พัฒนาการเรยีนการสอนงานคอมพิวเตอร์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.1. . ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
4.2. . มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
4.3. .  เสนอโครงการเพ่ือผ่านความเห็นชอบจากฝุายงานวิชาการ 
4.4. . เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากรองฝุาย

อ านวยการแผน  
4.5. .เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
15 มี.ค.58 

- 
  31 มี.ค.59 

 

 
นายชัยมงคล  กล้าขยัน 
และครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 

 
ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.6. ขอด าเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากฝุายแผนและ

งบประมาณ 
4.7. . เสนอขออนุมัติโครงการ 
4.8. .ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.9. . สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2558 

- 
มี.ค. 2559 

 
 
นายชัยมงคล  กล้าขยัน 
นางสาวศรัญย์รัชต์  ศรีสวัสดิ์ 
นางสาววันเพ็ญ  พรมโคตร 
นายยศรวี  วุฒิสาร  
  

 
กิจกรรมที่ 6.  ซ่อมแซมห้องงานประดิษฐ์ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.10. . ประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระฯ และผู้เกี่ยวข้อง 
4.11. . มอบหมายครูผู้รับผิดชอบงานเขียนโครงการตามภาระงาน 
4.12. .  เสนอโครงการเพ่ือผ่านความเห็นชอบจากฝุายงานวิชาการ 
4.13. . เสนอโครงการเพื่อตรวจสอบงบประมาณจากฝุายอ านวยการ

แผน  
4.14. .เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
12 มี.ค.58 

- 
  31 มี.ค.59 
 

 
นางรัตนา  ถิตย์รัศมี 
 และครูทุกคนในกลุ่ม
สาระฯ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
4.15. . ขอด าเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม จากแผนและ

งบประมาณ 
4.16. . เสนอขออนุมัติโครงการ 
4.17. .ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
4.18. . สรุปผลการจัดกิจกรรมตามโครงการและรายงานผล 

 
พ.ค. 2558 

- 
มี.ค. 2559 

 
นางวรารัตน์  นามโนรินทร์ 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1. พัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 เตารีดไฟฟูา 1 ตัวๆละ 600 บาท 600    
2 โต๊ะรีดผ้า 600    
3 เยลลี่  1 กิโลๆละ 300 บาท 300    
4 สีเพ้นแก้วสีต่างๆ จ านวน 4 ขวดๆ ละ 120 บาท 480    
5 สีเพ้นแก้วกากเพชร จ านวน 2 ขวดๆละ 150 บาท 300    
6 สีอครีลิค  จ านวน 5 หลอดๆละ 130 บาท 390    
7 พู่กันขนาดต่างๆจ านวน 3 อันๆละ 45 บาท 135    
8 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด( ด้าย/ ก้านส าเร็จ/ฟลอร่าเทป/ลวด) 200    
9 กรรไกร/ คีมตัดลวด/ คีมปากจิ้งจก 

จ านวน 3 อันๆละ180 
685    

10 ปากกาเขียนสไลด์ 5 ด้าม 210    
11 เข็มส าหรับงานประดิษฐ์แบบต่าง ๆ 100    
12 ฟลอรัลโฟม จ านวน  1 กล่อง (จัดดอกกไม้แห้ง) 1,000    
13 ปลั๊กไฟฟูา ชนิด 3 รู 2 ตัว ๆ 100 200    
14 ตะปูเข็ม / กาวแท่ง / ปืนกาว จ านวน 2 กก.ๆละ 250 500    
15 สีเคลีอบเงา(แล็กเกอร์,ทินเนอร์) 1,000    
16 ผงซักฟอก 300    
 รวม 7,000   7,000 

 
 กิจกรรมที่ 2. พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง  - งานเกษตร 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 สายไฟฟูาขนาด 2 x 1.0 ตร.ม. จ านวน 1 ม้วนๆละ 
1,200 บาท 

1,200    

2 สายไฟฟูาขนาด 2 x 4 ตร.ม. จ านวน 1 ม้วนๆละ 
3,000 บาท 

3,000    

3 เข็มขัดรัดสายเบอร์ 0,1,2,3 อย่างละ 1 กก.ๆละ 350 1,400    
4 ตะปูตอกเข็มรัดสาย 2 กก.ๆละ 200 400    
 รวม 6,000   6,000 
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กิจกรรมที่ 3.พัฒนาการเรียนการสอนงานบ้าน และปรับปรุงห้องคหกรรม (ห้องเก็บสื่อและช้ินงาน ) 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 เตาแก๊สพร้อมถัง -     
2 เตาไฟฟูา 2 ชุด -     
3 ถาดแสตนเลส 1 ใบ 300     
4 กะละมังแสตนเลส 1 ใบ 300     
5 ชุดจัดวางโชวช์ิ้นงาน 3,000     
6 มีดบาง/บังตอ อย่างละ 3 เล่ม 1,000     
7 ผ้าตัดส าหรับท าผ้าปูโต๊ะ 700     
8 ตะหลิว 3 อัน  -     
9 ทัพพี 3 อัน -     
10 เขียงขนาดใหญ่ 1 อัน ขนาดกลาง 2 อัน -     
11 ชุดจานถ้วยส าหรับแข่งทักษะ 1,700     
 รวม  7,000.-    7,000.- 

 
กิจกรรมที่ 4.  พัฒนาการเรยีนการสอนงานธุรกิจ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 แข่งขันทักษะอาชีพ -    
2 กิจกรรมลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้โดยท าบัญชีรับจ่าย

ประจ าตัวนักเรียน 
-    

3  เครื่องปริ้นเตอร์ canon พร้อมติดแท้ง 1 เครื่อง -    
4 เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 ชุด -    
5 กิจกรรมจิตอาสาก าจัดขยะภายในโรงเรียนโดยการ

บันทึกความดี 
    

6 กิจกรรมอ่ืนๆ -    
 รวม -   - 
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กิจกรรมที่ 5. พัฒนาการเรียนการสอนงานคอมพิวเตอร์ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จอคอมพิวเตอร์ 2 ตัวๆ 3,000 6,000    
2 เครื่องปริ้นเตอร์ canon พร้อมติดแท้ง 1 เครื่อง -    
3 เมาส์,แปูนพิมพ์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ 2,000    
4 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 2,000    
 รวม 10,000   10,000 

 
กิจกรรมที่ 6. ซ่อมแซมห้องงานประดิษฐ์ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ซ่อมแซมประตู 2 บาน -  งบอาคาร  
2 ซ่อมแซมห้องคหกรรม(ประตูเหล็ก 2 ด้าน) -  งบอาคาร  
3 พัดลมห้องคหกรรม 4 ตัวๆ 800 บาท -  งบอาคาร  
4 ซ่อมแซมระบบไฟฟูาห้องคหกรรม 3 ชุดๆละ1,200บาท -  งบอาคาร  
 รวม -   - 

 
งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)    30,000     บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)          .……………-…… บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................   .……… …-.… บาท 
       รวม     30,000       บาท 
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6. การประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 

ผลผลิต 
-นักเรียนจ านวน 900 คน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการงานฯสูงขิ้น 
-นักเรียนจ านวน 900 คน มีความพึงพอใจต่อ
การจัดประสบการณ์การเรียนของกลุ่มสาระ 
-ครูในกลุ่มสาระมีสื่อและอุปกรณ์ช่วยส าหรับ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

 
90 
 

90 
 

100 

-แบบสอบถาม
ของรายวิชา 
- แบบสังเกต
พฤติกรรม
ผู้เรียน 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

ผลลัพธ์ 

- ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของกลุ่ม
สาระสูงขึ้น 

- นักเรียนมีความพึงพอใจกับการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ 

- ครูมีความพึงพอใจด้านการบริหาร
งบประมาณส าหรับการสอน 

 
90 
 

90 
 

95 

 ตลอดปี
การศึกษา 

 
  

                                     ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ 
                                                (นางรัตนา  ถิตย์รัศมี) 
                           หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
 
ลงชื่อ   ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ                                  ผูต้รวจสอบงบประมาณฯ 
    (นายเมืองมนต์  โสภารีย์)       (นางวราภรณ์   โพนะทา)         
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ                    
 
 
               ลงชื่อ   ผู้อนุมัติโครงการ      

   (นายวิรัติ   โสไธสง) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
กลยุทธ์สถานศึกษาที่  1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ  
สนองมาตรฐานที่       4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ     
                               แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

       5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
       10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
          ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
       11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม  และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา                
          เต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่     4.1,  4.2,  4.3,  4.4,  5.1, 5.2,  5.3, 5.4, 10.1,  10.3,  11.1   
ผู้รับผิดชอบ        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ลักษณะโครงการ                 ใหม่            ต่อเนื่อง 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   พ.ค. 2558 – มี.ค. 2559 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community)   โดยในกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียน คือภาษาอังกฤษ               
(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่าประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียน
จะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึนนอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าท้องถิ่นของตนเอง ท าให้
ภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกมากข้ึน ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญยิ่งและ
เป็นภาษาราชการที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้ก าหนดให้ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน  

จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสามชัย  ปรากฏว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียนต่ า นักเรียนไม่กล้าพูด ไม่กล้าสื่อสาร เพราะคิดว่าภาษาอังกฤษเป็น
วิชาที่ยากต่อการเรียนรู้ ไม่มีความม่ันใจในการใช้ภาษา จึงไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ 
จึงส่งผลท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   
        ดังนั้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษให้ประสบผลส าเร็จ 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ให้
นักเรียนได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเต็มตามศักยภาพ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
มั่นใจมากขึ้น และให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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2. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษาให้สามารถใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือร่วมแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมฯ 
3. เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา โดยจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 ผลลัพธ์ (Outcome) 
นักเรียนโรงเรียนสามชัยมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 3.2 ผลผลิต (Output)  
  3.2.1 มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอ 

3.2.2 มีการแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จ านวน 1 ครั้ง 
  3.2.3 มีการแข่งขันทักษะทางภาษาในวันคริสมาสต์ จ านวน 1 ครั้ง  
  
4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษา 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ 

 
8 พ.ค. 2558 
10 พ.ค. 2558 

 
ครูกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศทุกคน 

ขั้นด าเนินการ 

-  ส ารวจ ตรวจสอบ วัสด ุอุปกรณ์ที่ช ารุด 
เสียหาย 

- สืบราคาสินค้าจากร้านค้า 

- บันทึกเสนอขอใช้งบประมาณต่อฝุายบริหาร 

- ด าเนินการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ 

- ประเมินการใช้อุปกรณ์จากการจัดกิจกรรมพร้อม
สรุปกิจกรรม 

 
9 พ.ค. 2558 

 
10 พ.ค. 2558 
13 พ.ค. 2558 
14 พ.ค. 2558 
28 ก.พ. 2559 

 
 

ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศทุกคน 
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กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์  
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ 
 

 
8 พ.ค. 2558 
10 พ.ค. 2558 

 

 
ครูกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศทุกคน 
 

ขั้นด าเนินการ 

- ศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึนโดยการระดมสมองของ
นักเรียนและครูแต่ละระดับชั้น 

- สรุปเรื่องท่ีจะท าโครงงานและ เลือกหัวเรื่อง 

- แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้นักเรียนศึกษาค้นคว้า 

 
19-20 พ.ค. 2558 
                                                                             
21 พ.ค. 2558                              
21 พ.ค. 2558      
 
               

 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นด าเนินการ 

- จัดหา ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ในการท าโครงงาน 

- ฝึกปฏิบัติและน าเสนอโครงงานในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษ 

- ร่วมแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับภาคฯ 

- ประเมินการท าโครงงานโดยการสังเกต และ 
สัมภาษณ์พร้อมสรุปกิจกรรม 

 

 
27 พ.ค. 2558                     
มิ.ย.- ก.ค. 2558 
 
มิ.ย.- ส.ค. 2558 
 
31 ส.ค. 2558 

 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
 
ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียน 
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กิจกรรมที่ 3  การแข่งขันทักษะทางภาษากิจกรรมวันคริสมาสต์ 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ 

- ประชุมวางแผน หาแนวทาง 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ 
 

 
2 ธ.ค. 2558 
4 ธ.ค. 2558 
 

 
ครูกลุ่มสาระฯ

ภาษาต่างประเทศทุกคน 

ขั้นด าเนินการ 

-  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันคริสมาสต์และ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางเสียงตามสาย 

       ตามตารางการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ  

- แข่งขันทักษะต่าง ๆ ตามวัน เวลาที่ก าหนด 

- จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ที่หอประชุม 

- มอบรางวัลกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง ๆ และ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในวันคริสมาสต์ 

- ประเมินกิจกรรมโดยการแจกแบบสอบถาม
พร้อมสรุปกิจกรรม 

 
9 ธ.ค. 2558 
 
 
16-20 ธ.ค. 2558 
25 ธ.ค. 2558 
5 ม.ค.  2559 
 
6 ม.ค.  2559 

 
 
 

ครูกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศทุกคน 

 
5. งบประมาณที่ใช้ท้ังหมด  15,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อ่ืน ๆ  
1 ซื้อโต๊ะญี่ปุุน 8 ตัว (8x500)    อาคารสถานที่ 
2 ไมโครโฟนจ านวน 1 ตัวพร้อมถ่าน  1000   1000 
3 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ซ่อมแซมล าโพงและ

เครื่องเสียง 
1,000   1,000 

4 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,000   1,000 
5 วัสดุ อุปกณ์ตกแต่งห้อง เช่น ไวนิล 2,000   2,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000   9,000 
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กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันโครงงานภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์  
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อ่ืน ๆ  
1 ซื้อบอร์ดโครงงานระดับชั้น ม.ต้น 1,000   ใช้งบวิชาการ 
2 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระดับชั้น ม.ต้น 1,000   พัฒนาการเรียน 
3 ซื้อบอร์ดโครงงานไวนิลระดับชั้น ม.ปลาย 1,000   การสอน 
4 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ระดับชั้น ม.ปลาย 1,000    
5 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงงาน 1,000    

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000    
 
กิจกรรมที่ 3  การแข่งขันทักษะทางภาษากิจกรรมวันคริสมาสต์ 
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 

  อุดหนุน รายได้ อ่ืน ๆ  
1 ซื้อปูายกิจกรรมวันคริสมาสต์ 500   500 
2 ซื้อกระดาษท าเกียรติบัตรจ านวน 3 รีมๆ 

ละ 150(2x150) 
450   450 

3 ซื้อสมุดเล่มละ 20 บาท จ านวน 3 โหลๆ
ละ 240 บาท (2x240) 

720   720 

4 ซื้อสมุดเล่มละ 10 บาท จ านวน 3 โหลๆ
ละ 120 บาท (2x120) 

360   360 

5 ซื้อลูกอมจ านวน 18 ห่อๆละ 40 บาท 
(25x40) 

720   720 

6 ซื้อปากกาแดงและน้ าเงินจ านวน 2             
กล่อง ๆละ 250(2x250) 

500   500 

7 ซื้อดินสอกดจ านวน 1 กล่องๆละ 250 
บาท(1x250) 

250   250 

8 ซื้อขนมกรอบทั่วไปจ านวน 10 โหลๆ ละ 
60 บาท (10x60) 

600   600 

9 ซื้อขนมปี๊บใหญ่ จ านวน 2 ปี๊บๆละ 
350(2x350) 

700   700 

10 ซื้อสายรุ้งตกแต่งต้นคริสมาสต์ จ านวน 
10เส้นๆละ 20 บาท (11x20) 

200   200 

รวมเงินทั้งสิ้น 5,000   5,000 
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งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     15,000  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   ……-…..  บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ).............งบพัสดุ...............................   …….-….  บาท 
       รวม  15,000  บาท 
 
6. การวัดประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เปูาหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

ก าหนดเวลา 
ประเมิน 

ผลผลิต 
1. มีวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมใช้งาน

ในห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 

 
2. เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน

ภาษาอังกฤษมูลนิธิเปรมติณ
สูลานนท์  

 
3. แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

วันคริสมาสต์             
 
 
 
 

 

 
 
- นักเรียนโรงเรียน 
สามชัย 100 
เปอร์เซ็นต์        
ได้เข้าใช้
ห้องปฏิบัติการ 
 
- นักเรียนตัวแทน
โรงเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันจ านวน 1 ครั้ง 
 
- นักเรียนโรงเรียน
สามชัย 100 
เปอร์เซ็นต์ได้ร่วม
แข่งขันทักษะภาษา
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม  

 
 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 
 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ์ 

- แบบประเมิน                  
ความพึงพอใจ 

 

 
 

ก.พ. 2558 
 
 

 
 
 

ส.ค. 2558 
 
 
 
 

ธ.ค. 2558 
 

 
 
 

ผลลัพท์ 
1. นักเรียนโรงเรียนสามชัย                

มีความรู้ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึน และมีผลสัมฤทธิ์            
สูงขึ้น 

 
ร้อยละ 70 

 
แบบทดสอบ 

 
 

 
ก.พ. 2559 
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ลงชื่อ...……………………………..  ผู้เสนอโครงการ 

                                            (นางสาวเพ็ญศรี  ปัสสะ) 
                               หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
       
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ  ………………………….. ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
          (นายเมืองมนต์  โสภารีย์)              (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 
 
 

ลงชื่อ...…………………………. … ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายวิรัติ  โสไธสง) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการสอนเสริมทักษะพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี  

( ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ32102 ในภาคเรียนที่ 2/2557)  
โรงเรียนสามชัย      จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

........................................ 
กลยุทธ์สถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิง

บูรณาการ 
สนองมาตรฐาน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 

แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 
ตัวบ่งชี้ที่  ต 3/1/, ต 3/2, ต 3/3 
ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวณฐมน  จุรุเทียบ 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะด าเนินการ  ระหว่าง 18 พฤษภาคม  - มีนาคม 2558  
 

๑) หลักการและเหตุผล 
จากการที่ได้ท าการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมปีที่ 5 ทั้งระดับ จ านวน 4  ห้องเรียน 

ในภาคเรียนที่ 2/2557  นั้น ครูผู้สอนได้ท าการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียน

ไม่ให้ความสนใจในการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเท่าที่ควร รวมถึงขาดทักษะและความรู้ในการใช้

ภาษาอังกฤษ ส่งผลให้นักเรียนบางกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่ า และบางกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าว เมื่อสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคล   นักเรียนแสดงความคิดเห็น

ค่อนข้างตรงกันว่า ภาษาอังกฤษยาก อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่อยากเรียน อีกท้ังเรียนไม่สนุก ครูดุ และ

นักเรียนบางคนอยากเรียนเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น   ดังนั้นการพัฒนาผู้เรียน และ เน้นสมรรถนะด้าน

ความรู้ ทักษะ และคุณธรรม เป็นแนวทางในการปฏิรูปการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้น

ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง พัฒนากระบวนการและทักษะการคิด สร้างองค์ความรู้  การเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษประการแรกน่าจะใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

เช่นเดียวกับการที่เราเรียนรู้ภาษาแรกจากพ่อแม่  คนรอบข้างเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่

จ าเป็นต้องท่องศัพท์ แปล หรือ รู้หลักไวยากรณ์ และในการเรียนภาษาเริ่มแรกนั้นการเรียนรู้นั้นคงต้อง

เน้นการมีส่วนร่วมทางภาษาให้มากท่ีสุดคือผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการฟังและพูดอย่างเป็นธรรมชาติจน

เกิดทักษะแล้วค่อยขยายออกไปสู่โลกภายนอกมากขึ้นเพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ในการศึกษาขั้นสูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
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2.1)  เพ่ือให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       
อ32102  ในภาคเรียนที่ 2/2557  ได้สอบแก้ตัวให้ผ่าน  
2.2 ) เพ่ือเสริมทักษะพื้นฐานการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษ รวมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจในบรรยากาศท่ีสนุกสนานนอกห้องเรียน 
และเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้ด้วยความ
สนุกสนานเป็นการเสริมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ 
3.3 ) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีความรู้และมีทักษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่อไป 
 

3. เป้าหมาย 
3.1  ผลลัพธ์ 

1) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสอบแก้ตัวในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ32102 ของภาค
เรียนที่ 2/2557  ผ่านทุกคน 

2) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษสูงขึ้นและมีทัศนคติท่ีดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ  

3) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้  มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนทางภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมข้ึนตามความรู้ความสามารถ และสามารถน าไปปรับใช้ในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ใน
รายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในระดับต่อไป 

3.2  ผลผลิต 
1) การที่นักเรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน สอบแก้ตัวในรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  อ32102 

ผ่านการประเมินผลการเรียน  
2) การที่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ตามความรู้และ

ความสามารถมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน และรู้จักการใช้ประโยคภาษาอังกฤษแบบ
ง่ายๆ  

3) การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีทักษะความรู้ความเข้าใจใน
ภาษาตา่งประเทศ นอกเหนือจากภาษาถิ่นของตนเอง 

 

 

 

 

4. วิธีด าเนินการ 
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กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
4.1 )ชี้แจงโครงการ 
4.2 )จัดตั้งโครงการ 
4.3 )พิจารณาโครงการ/ จัดสรรงบประมาณให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับเปูาหมายและตัวบ่งชี้ 
4.4 )   ร่างโครงการ / พิมพ์โครงการ 
 

 
10-13 มี.ค.58 
 
 
 

 
น.ส.ณฐมน  จุรุเทียบ 
  

ขั้นด าเนินการ 
4.5) น าเสนอโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯเพ่ือ
อนุมัติ 
4.6) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน/ แจ้งให้ครู
ทราบ 
4.7) ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4.8) จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
4.9)สรุป/ประเมินผล/รายงานการด าเนินโครงการ  

 
13 มี.ค. 58 
 
พ.ค 58 
 
มิ.ย. 58  
ก.ค. 58 
ส.ค. 58 

 
น.ส.ณฐมน  จุรุเทียบ 
 
 

 
5. งบประมาณใช้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

๑ ค่าอาหารกลางวัน และ เครื่องดื่ม 
จ านวนคน คน 22 คนละ 2 มื้อ   
มื้อละ 50 บาท    

 
 
- 

 
 
-  

 
 
- 

 
 
  

๒ ค่าเอกสาร  อุปกรณ์ฝึก    
   

 
งบพัสดุ 

 
- 

 
- 

 
- 

  รวม       
 
  งบประมาณทั้งโครงการ 
  เงินงบประมาณ ( เงินอุดหนุน)   -  บาท 
  เงินนอกงบประมาณ ( เงินรายได้สถานศึกษา) -  บาท 
  อ่ืนๆ ( ระบุ ) เงินค่าลงทะเบียน   -  บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เปูาหมาย

ความส าเร็จ 
เครื่องมือที่ใช้ ก าหนดเวลา

ประเมิน 
ผลผลิต 

1) การที่นักเรียน  ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คน สอบแก้ตัวในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  อ32102 ผ่าน  

2) การที่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มี
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ได้ตามความรู้และความสามารถมี
ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
และรู้จักการใช้ประโยคภาษาอังกฤษ
แบบง่ายๆ  

3) การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีทักษะ
ความรู้ความเข้าใจใน
ภาษาตา่งประเทศ นอกเหนือจาก
ภาษาถ่ินของตนเอง 

 
ทุกหัวข้อ  
ร้อยละ 80 

 
แบบทดสอบ 
 
การสังเกต 
 
แบบสอบถาม 

 
ระหว่างการ
ด าเนิน
กิจกรรม
ค่าย 

ผลลัพธ์ 
1) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
สอบแก้ตัวในรายวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน อ32102 ของภาคเรียนที่ 
2/2557 ผ่านทุกคน 
2 )นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
มีความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
สูงขึ้นและมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ  
3)นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มี
ความรู้  มีทักษะการฟัง การพูด การ
อ่าน การเขียนทางภาษาอังกฤษ 
เพ่ิมข้ึนตามความรู้ความสามารถ 
และสามารถน าไปปรับใช้ในการยก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในระดับต่อไป 

 
ทุกหัวข้อ ร้อย
ละ 80 

 
แบบสังเกตและ
แบบทดสอบ 
 
 
 
จากการสังเกต
พฤติกรรมการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
มากขึ้นใน
ระหว่างการท า
กิจกรรม 

 
ระหว่างการ
ด าเนิน
กิจกรรม
ค่าย 
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ลงชื่อ          ผู้เสนอโครงการ 
( นางสาวณฐมน   จุรุเทียบ ) 

    ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ         ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
          (นายเมืองมนต์  โสภารีย์)              (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ             รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 
 
 

ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                               (นายวิรัติ  โสไธสง) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน 
 

กลยุทธ์สถานศึกษาที่  ระดมสรรพก าลัง  สร้างเครือข่ายอุปถัมภ์งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน  ที่  8, 9,13,15 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.5,9.3,13.2,15.1. 
ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   นางปริศนา    โสภารีย ์
ระยะเวลาด าเนินงาน   1 พ.ค. 2558  - 31 มี.ค. 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  
      เนื่องจากโรงเรียนสามชัย  เป็นองค์กรหนึ่งที่มีหน้าที่หลักในการให้การศึกษากับเยาวชนในเขตอ าเภอ 
สามชัย  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาทางด้านวิชาการ  รวมถึงคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือให้เยาวชนดังกล่าวเป็นคน  เก่ง  ดี   
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเพ่ือให้เกิดผลดังกล่าว  ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากรภายในสถานศึกษา ชุมชน  ผู้ปกครอง  ในท้องถิ่น  เพ่ือมาท าหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ
โรงเรียน  ร่วมแก้ปัญหา  รวมถึงร่วมในการขับเคลื่อนการศึกษาให้ไปในแนวทางที่สังคมท้องถิ่นต้องการและเกิด
ประโยชน์กับนักเรียนมากท่ีสุด  จึงจ าเป็นต้องมีโครงการสานสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชนขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  หาแนวทางสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา   ช่วยเหลือก ากับติดตาม  แก้ปัญหานักเรียนดังกล่าว 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
2.3 เพ่ือบริการชุมชนในด้านต่างๆ 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 

3.1.1. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี 
3.1.2. ชุมชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินการของโรงเรียน ระดับดีข้ึนไป 

 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ)....……. 
3.2.1. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน  
3.2.2. โรงเรียนบริการชุมชนด้านต่างๆ 
3.2.3.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.1. เสนอโครงการ 
1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3. ประชุมวางแผน 
1.4. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
โรงเรียนสามชัย 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.5. โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน  
1.6. โรงเรียนบริการชุมชนด้านต่างๆเช่น ด้านดนตรี กีฬาและ

กิจกรรมต่างๆ 
1.7. ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
1.8.  การประเมินผล/รายงาน 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 

 
โรงเรียนสามชัย 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าด าเนินงานในการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน -    
2 ค่าด าเนินการบริการชุมชนด้านต่างๆ - - -  
 รวม -    

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

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ   
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 

1. โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนในด้านต่างๆ 

2. โรงเรียนบริการชุมชนด้าน
ต่างๆเพ่ิมข้ึน 

3. ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้านวัสดุอุปกรณ์ทาง
การศึกษา งบสนับสนุน   

 
5 ครั้ง/ภาคเรียน 

 
 

5 ครั้ง/ภาคเรียน 
 

อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

 
-แบบส ารวจ 
-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
 

ผลลัพธ์ 
1. โรงเรียนและชุมชนมี

ความสัมพันธ์ที่ดี  
2. ชุมชนมีความพ่ึงพอใจต่อ

การด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 80  

 
 ตลอดปีการศึกษา 
 
  
 
 

 
-แบบส ารวจ 
-แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

 
พ.ค. 58-มี.ค. 59 
 

 
 

ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางปริศนา  โสภารีย์) 

                                          หวัหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ......................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
         (นายเมืองมนต์  โสภารีย์)           (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณฯ 
 

     ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ                                                                        
                (นายวิรัติ   โสไธสง) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
 

สนองกลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
                               และทักษะในการด ารงชีวิตของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานที่ 2   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่     2.1,2.2,2.3,2.4,11.1 
ผู้รับผิดชอบ        งานกจิการนักเรียน 
ลักษณะโครงการ                  ใหม่                      ต่อเนื่อง 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม 2558– มีนาคม 2559 
 
1.หลักการและเหตุผล    
   ในยุคปัจจุบัน  ปัญหาทางด้านสังคมมีมากมายและข่อนข้างรุนแรงและจะส่งผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนอย่างมาก  โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีนักเรียนจ านวนมากต้องมาอยู่รวมกัน  นักเรียนนั้นมีความแตกต่างกัน 
เช่น  พื้นฐานครอบครัว  เพศ  อายุ  ค่านิยมและพ้ืนฐานความรู้ซึ่งส่งผลให้แสดงความคิดเห็นและ พฤติกรรมที่
แตกต่างกันอาจมีข้อขัดแย้งกันได้ในบางโอกาส ปัญหายาเสพติด เพศศึกษา ทักษะชีวิต และความปลอดภัย  
การมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  การเรียนรู้คุณธรรม การเป็นผู้มีระเบียบวินัยและมี
วัฒนธรรมอันดีงามและความปลอดภัยในชีวิตจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  ดังนั้นเพ่ือเป็นการสร้างระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มี
ความปลอดภัย ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 โรงเรียนมีข้อมูลเชิงลึกของนักเรียน มีระบบการท างานร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          2.3  เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม ปูองกัน เฝูาระวัง ยาเสพติดทั้งในสถานศึกษา  
   2.4  เพ่ือร่วมรณรงค์ ต่อต้าน และปูองกัน ยาเสพติดอย่างในชุมชนบ้านเกิด 
 
3.เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
  - นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความปลอดภัย  
 3.2 ด้านคุณภาพ 
        1. นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีระบบการให้การ
ดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.  โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนมีมาตรฐานในด้านระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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      3.  ผลลัพธ์  นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็น ผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่ยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติด และสามารถร่วมเป็นก าลังของสังคม ประเทศชาติ ในการต่อต้านยาเสพติดได้ 
 
4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่  1  จัดท าเอกสารระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 น าเสนอปรึกษาหารือฝุายบริหาร 

 
1  พ.ค. 58 

10 – 15 พ.ค. 
58 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.3 ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
1.4 ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
1.5 จัดท าเอกสารสารระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
1.6 สรุปและรายงานเอกสารในระบบดูแลและช่วยเหลือ

นักเรียนทั้งหมด 

 
15 พ.ค. 58 
15 พ.ค. 58 

15 – 20 พ.ค. 
58 

ปีการศึกษา 58 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ครูตามค าสั่ง 
งานระบบดูแลฯ 

 
กิจกรรมที่  2  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.2 น าเสนอปรึกษาหารือฝุายบริหาร 

 
10  พ.ค. 58 
10 – 12 พ.ค. 

58 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.3  ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
2.4  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
2.5  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่  1 
2.6  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่  2 
2.7  สรุปและรายงานกิจกรรม 

 
12 พ.ค. 58 
13 พ.ค. 58 

15 – 16 พ.ค. 
58 

1 – 2 พ.ค. 58 
ปีการศึกษา 58 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ครูตามค าสั่ง 
ครูตามค าสั่ง 

งานระบบดูแลฯ 
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กิจกรรมที่ 3   เยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
3.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.2 บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
3.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
1  มิ.ย. 58 
3 มิ.ย. 58 
5  มิ.ย. 58 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4  ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
3.5  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
3.6  ประชุมนักเรียนหมู่บ้านหรือนักเรียนประจ าชั้น 
3.7  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่  1 
3.8  สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่  1 
3.9  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่  2 
3.10  สรุปรายงานการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่  2 

 
7  มิ.ย. 58 
11 มิ.ย. 58 
12  มิ.ย. 58 
16 – 22 มิ.ย. 

58 
23 - 30 มิ.ย. 57 
17 – 23 พ.ย. 

58 
24 – 30 พ.ย. 

58 

 
งานระบบดูแลฯ 

ครูตามค าสั่ง 
โรงเรียนสามชัย 
ครูตามค าสั่ง 
ครูตามค าสั่ง 
ครูตามค าสั่ง 
ครูตามค าสั่ง 

 
กิจกรรมที่ 4   อบรมทักษะชีวิต 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
4.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.2  บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
4.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
1  ส.ค. 58 

     3 ส.ค. 58 
4  ส.ค. 58 

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดุแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

ขั้นด าเนินการ 
4.4  บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
4.5  ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
4.6  อบรมทักษะชีวิต 
       -  เพศศึกษารอบด้าน 
       -  The  tenner 
4.7  สรุปรายงานประเมินผล 

 
5  ส.ค. 58 

     6 ส.ค. 58 
8  ส.ค. 58 
 1  มี.ค. 58 

    5  ม.ค. 59 
6 – 15 ม.ค. 59  

 
งานระบบดูแลฯ 
งานระบบดูแลฯ 

กรรมการตามค าสั่ง 
 

กรรมการตามค าสั่ง 
งานระบบดูแลฯ 
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กิจกรรมที่ 5    ตรวจปัสวะ  (Re – X – Ray) 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมปรึกษาหารือฝุายบริหาร ขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.2  ประชาสัมพันธ์ประสานงานติดต่อกับทางบ้าน ประสานงานกับ
อ าเภอและสาธารณะสุข 
1.3  ประชุมร่วมมือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

พ.ค.  57 

งานปูองกันและ
แก้ไข้ปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ขั้นด าเนินการ 
1.4 ออกค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.5 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งที่  1 
1.6 สรุปรายงานผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งที่  1 
1.7  ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งที่  2 
1.8 สรุปรายงานผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งที่  2 
1.9 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งที่  3 
1.10 สรุปรายงานผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดครั้งที่  3 
1.11 สรุปรายงสนกิจกรรม 

 
มิ.ย. 58 

 
ก.ย. 58 

 
ก.พ. 59 

 
มี.ค. 59 

 

 
งานปูองกันและ
แก้ไข้ปัญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 

 
กิจกรรมที่  6  ส่งต่อนักเรียนกลุ่มติดสารเสพติด 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมปรึกษาหารือฝุายบริหาร ขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.2  ส ารวจนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปลอดยาเสพติด  
กลุ่มท่ีมีความเสี่ยงต่อการติดยาเสพติด  และกลุ่มท่ีติดยาเสพติด 
1.3  ประสานงานติดต่อกับทางบ้าน  หาข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพอนามัยของนักเรียน   
1.4  ประชุมร่วมมือ หลายฝุายโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 

ปีการศึกษา 
2558 

 
งานปูองกันและ
แก้ไข้ปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ขั้นด าเนินการ 
1.5   ส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดตามความรุนแรงของแต่ละ
กรณีตามความเหมาะสม 

 
ปีการศึกษา 

2558 

งานปูองกันและ
แก้ไข้ปัญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 
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กิจกรรมที่  7  เข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด/พบปะครูพระสอนศีลธรรม/เข้าค่ายอบรม
คุณธรรมต้านยาเสพติด/กิจกรรมในโครงการครู D.A.R.E 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมปรึกษาหารือฝุายบริหาร ขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.2 ประสานงานติดต่อผู้ปกครองนักเรียน 
1.3  ประชุมร่วมมือ หลายฝุายโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
พ.ค. 58 – 
มิ.ย. 59 

งานปูองกันและ
แก้ไข้ปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ขั้นด าเนินการ 
1.4 จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด/พบปะ
ครูพระสอนศีลธรรม/เข้าค่ายอบรมคุณธรรมต้านยาเสพติด/กิจกรรม
ในโครงการครู D.A.R.E 
1.5 สรุปรายงานกิจกรรมเสนอฝุายบริหาร 
 

 
ปีการศึกษา 

2558 

 
งานปูองกันและ
แก้ไข้ปัญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 

 
กิจกรรมที่  8  กิจกรรม   TO  BE  NEMBER  ONE 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมปรึกษาหารือฝุายบริหาร ขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.2 ประชาสัมพันธ์/ประสานงานติดต่อผู้ปกครองนักเรียน 
1.3  ประชุมร่วมมือ หลายฝุายโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
พ.ค. 58 

 

งานปูองกันและ
แก้ไข้ปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

ขั้นด าเนินการ 
1.4 ออกค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.5 จัดตั้งชมรม  TO  BE  NEMBER  ONE 
      -  ให้นักเรียนท ากิจกรรมตามกลุ่มความสนใจ  เช่น  กลุ่มเต้น 
Cover  dace  กลุ่มร้องเพลง  กลุ่มสิทธิสตรีและเยาวชน  กลุ่มจิต
อาสา 
    -  ส่งเสริมกิจกรรมโดยการส่งเข้าประกวดต่างๆ 
1.6  สรุปรายงานกิจกรรมเสนอฝุายบริหาร 

 
ปีการศึกษา 

2558 

 
งานปูองกันและ
แก้ไข้ปัญหายา

เสพติดใน
สถานศึกษา 
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กิจกรรมที่  9 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงานห้องกิจการ 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 บันทึกขออนุญาตด าเนินการ 

 
ปีการศึกษา 

2558 

 
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 
ขั้นด าเนินการ 
 1.3  จัดซื้อ จัดซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงาน 
        -  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 1.4  จัดซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงาน 

 
ปีการศึกษา 

2558 

 
งานกิจการนักเรียน 

 

 
กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมเข้าค่ายต้านยาเสพติดพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2. บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.3. ประชาสัมพันธ์ 

 
1  พ.ค. 58 
15 พ.ค. 58 
16 พ.ค. 58 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.4. ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
1.5. ประชุมชี้แจงคณะท างาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.6. แจงให้นักเรียนที่ต้องเข้าอบรมและออกหนังสืออนุญาต

ผู้ปกครอง 
1.7. น านักเรียนเข้าอบรมตามก าหนดการ 
1.8. สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
17 พ.ค. 58 
18 พ.ค.  58 

 
19 พ.ค. 58 

 
21 – 23 พ.ค. 

58 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

 
งานกิจการนักเรียน 

 
คณะท างานตามค าสั่ง 

 
กิจกรรมที่ 11  กิจกรรมวันไหว้ครู 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ 
1.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2  บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
1 มิ.ย. 58 
3 มิ.ย. 58 
5 มิ.ย. 58 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.4  ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
1.5  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 

 
7 มิ.ย. 58 
10 มิ.ย. 57 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
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1.6  จัดสถานที่ ฝึกซ้อมพิธี จัดท างาน 
1.7  จัดพิธีไหว้ครู ประกวดพาน 
1.8  สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

11 มิ.ย. 58 
12 มิ.ย. 58 

13 – 20 มิ.ย. 
58 

ครูตามค าสั่ง 
โรงเรียนสามชัย 

งานกิจการนักเรียน 

 
กิจกรรมที่ 12   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.3 ประชาสัมพันธ์ 

 
1  ส.ค. 58 

     3 ส.ค. 58 
4  ส.ค. 58 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นด าเนินการ 
1.4 บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.5 ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
1.6 จัดกิจกรรมประกวด 
1.7 จัดสถานที่  ซ้อมพิธี 
1.8 จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ 
1.9 สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
5  ส.ค. 58 

     6 ส.ค. 58 
8  ส.ค. 58 
 10 ส.ค. 58 

     12 ส.ค. 58 
14 – 20 ส.ค. 
58 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
กรรมการตามค าสั่ง 
กรรมการตามค าสั่ง 

โรงเรียนสามชัย 
งานกิจการนักเรียน 

 
กิจกรรมที่ 13   กิจกรรมวันพ่อ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.3 ประชาสัมพันธ์ 

 
25  พ.ย. 58 
28 พ.ย. 58 
30  พ.ย. 58 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.4  ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
1.5  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
1.6  จัดสถานที่ ประกวดกิจกรรม 
1.7  จัดพิธีวันพ่อแห่งชาติ 
1.8  สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
1  ธ.ค. 58 

      2  ธ.ค. 58 
3 ธ.ค. 58 
4  ธ.ค. 58 

5 – 20 ธ.ค. 58 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ครูตามค าสั่ง 
โรงเรียนสามชัย 

งานกิจการนักเรียน 
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กิจกรรมที่ 14   กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   
1.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2  บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
25  ธ.ค. 58 

    26 ธ.ค. 58 
26  ธ.ค. 58 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นด าเนินการ 
1.4  ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
1.5  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
1.6  จัดสถานที่ ประกวดกิจกรรม 
1.7  จัดพิธีวันพ่อแห่งชาติ 

 
26  ธ.ค. 58 

   27  ธ.ค. 58 
 28  ธ.ค. 58 
29  ธ.ค. 58 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ครูตามค าสั่ง 
โรงเรียนสามชัย 

 
กิจกรรมที่ 15   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสามชัย 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2  บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.3  ประชาสัมพันธ์ 

 
15  พ.ค. 58 

   20 พ.ค. 58 
24  พ.ค. 58 

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 

ขั้นด าเนินการ 
1.4  บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.5  ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
1.6  จัดกิจกรรมประกวด 
1.7   ประเมินกิจกรรม ประกาศผลการประกวด 
1.8  สรุปและประเมินผลรายงานกิจกรรม 

 
24  พ.ค. 58 

    28 พ.ค. 58 
30  มิ.ย. 58 
20 ก.พ. 58 

 25-28 ก.พ. 58   

 
งานกิจการนักเรียน 
งานกิจการนักเรียน 
กรรมการตามค าสั่ง 
กรรมการตามค าสั่ง 
งานกิจการนักเรียน 

 
กิจกรรมที่ 16 รับขวัญน้องใหม่ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 
1.7 ประชาสัมพันธ์ 

 
พ.ค. 58 

 

 
งานสภานักเรียน 

 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.8 ออกค าสั่งปฏิบัติงาน 
1.9 ประชุมชี้แจงคณะท างาน 

 
มิ.ย. 58 

 
งานสภานักเรียน 
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1.10 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและน้องม.1, ม.4 
1.11 จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ 

- พ่ีน้องรักสามัคคี 

- น้องใหม่รักสามชัย 

- ระเบียบและวินัยสามชัยน้องใหม่ควรรู้ 
 
กิจกรรมที่  17  ปรับปรุงและพัฒนาห้องส านักงานสภานักเรียน 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   
1.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.2 บันทึกขออนุญาตด าเนินกิจกรรม 

 
พ.ค. 58 

 

 
งานสภานักเรียน 

 
ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.3  ประชุมชี้แจงคณะท างาน 
1.4  จัดหารเครื่องใช้ส านักงาน 
      -  เครื่อง  Princeter 
      -  วัสดุส านักงาน 

 
ปีการศึกษา 

2558 

 
งานสภานักเรียน 

 

   
5. งบประมาณที่ใช้ 
กิจกรรมที่  1  จัดท าเอกสารระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าเข้าเล่ม -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมที่  2  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าจัดสถานที่ -   - 
2 ค่าปฏิคม -   - 
 รวม - 
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กิจกรรมที่ 3   เยี่ยมบ้านนักเรียน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าน้ ามันออกเยี่ยมบ้านครั้งที่  1 10,000   10,000 
2 ค่าน้ ามันออกเยี่ยมบ้านครั้งที่  2 10,000   10,000 
 รวม 20,000 

 
กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมทักษะชีวิต 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดท าสื่อและปูายนิเทศ -   - 
2 จัดอบรม  The  Tenner -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมที่  5  ตรวจปัสสาวะ(Re – X – Ray) 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าวัสดุ(ชุดตรวจปัสสาวะ) 2,000   2,000 
2 ค่าจัดสถานที่/ปฏิคม 500   500 
 รวม 2,500 

  
กิจกรรมที่  6  ส่งต่อนักเรียนติดสารเสพติด 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าติดต่อประสานงาน/ค่าน้ ามันเดินทาง -   - 
 รวม - 
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กิจกรรมที่  7  เข้าค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด/พบปะครูพระสอนศีลธรรม/เข้าค่ายอบรม
คุณธรรมต้านยาเสพติด/กิจกรรมในโครงการครู D.A.R.E 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าตอบแทนวิทยากร -   - 
2 ค่าจัดท าปูายนิเทศ/ปูายรณรงค์ปูองกันยาเสพติด -   - 
3 ค่าปฏิคม -   - 
4 จัดค่ายอบรมตามกิจกรรม -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมที่  8  กิจกรรม  TO  BE  NEMBER  ONE 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 กิจกรรม  TO  BE  NEMBER  ONE 2,500   2,500 
 รวม 2,500 

 
กิจกรรมที่ 9 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงานห้องกิจการ 
ที ่  

รายการจ่าย 
ลักษณะการจ่าย รวม หมาย

เหตุ งบบุคคล งบด าเนินการ งบวัสดุ 
1. 
2. 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส านักงานและจัด
บรรยากาศห้องส านักงาน 

  
- 

- - 
- 

 

รวม - 

 
กิจกรรมที่  10  เข้าค่ายต้านยาเสพติดพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม (เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าสถานที่   4,000 4,000 
2 ค่าวิทยากร   12,000 12,000 
3 ค่าอาหาร   34,000 34,000 

รวม 50,000 
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กิจกรรมที่ 11   กิจกรรมวันไหว้ครู 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

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

รวม 4,000 
 
กิจกรรมที่ 12  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดสถานที่ 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดกิจกรรมวันแม่ 2,500   2,500 
3 ค่าปฏิคม 500   500 

รวม 4,000 
 
กิจกรรมที่ 13   กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดสถานที่ 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดกิจกรรมวันแม่ 2,500   2,500 
3 ค่าปฏิคม 500   500 

รวม 4,000 
 
กิจกรรมที่ 14   กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดสถานที่ 1,000   1,000 
2 รางวัลประกวดกิจกรรมวันแม่ 2,500   2,500 
3 ค่าปฏิคม 500   500 

รวม 4,000 
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กิจกรรมที่ 15   กิจกรรมจิตอาสา 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ประกวดโครงการจิตอาสา -   - 
 รวม - 

 
กิจกรรมที่  16  รับขวัญน้องใหม่ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ค่าวัสดุ 2,000   2,000 
2 ค่าอาหาร 4,000   4,000 
 รวม 6,000 

 
กิจกรรมที่  17  ปรับปรุงและพัฒนาห้องส านักงานสภานักเรียน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 จัดซื้อเครื่อง  Princeter 2,000   2,000 
2 ค่าวัสดุส านักงาน 2,000   2,000 
 รวม 4,000 

 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)                             51,000.……….… บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)          .………-……..... บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)งบพัฒนาผู้เรียน          50,000  บาท 
     รวม                             101,000    บาท 
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6. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ 
ก าหนดเวลา

ประเมิน 
ผลผลิต   
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยได้เข้าร่วมกิจกรรม 
-  นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนได้รับการ
ดูแลจากระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ 
-  นักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
        1.  นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์ 
ห่างไกลยาเสพติด 
- มีอุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้งานมีประสิทธิภาพ 
-  สรุปรายงานกิจกรรมตามโครงการ 

 
นักเรียนโรงเรียน 
สามชัยทุกคน 

 
-เอกสารระบบ
ดูแลและ
ช่วยเหลือ
นักเรียน 
-ระบบดูแลและ
ช่วยเหลือ
นักเรียน
โรงเรียนสามชัย 
-แบบสังเกต
พฤติกรรม
นักเรียน 
-รายงานการ
ปูองกันยาเสพ
ติด 
-แบบประเมิน 
 

 
ปีการศึกษา 
2558 
 
 
 
 

ผลลัพธ์ 
- นักเรียนโรงเรียนสามชัยทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม 
-  โรงเรียนสามชัยเป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐาน
ด้านการดุแลและช่วยเหลือนักเรียน 
-  โรงเรียนสาสมชัยเป็นโรงเรยีนที่ได้
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีปลอดยาเสพติด 
- โรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนสามชัยเป็นผู้
มีคุณธรรม มีวินัย มีความรักและสามัคคี
ท างานเป็นหมู่คณะ รักการท างาน มีจิตอาสา
และศัทธาในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
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           ลงชื่อ ......…………………………… ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายประสงค์  เกษาพรม) 
                                                 หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 
 
 

                                                                                                                                                         
ลงชื่อ......………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ…………………………… ผู้ตรวจสอบงบประมาณ ฯ    
       (นายเมืองมนต์   โสภารยี์)               (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 
 
 
 

             ลงชื่อ……………….………………….  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายวิรัติ  โสไธสง)                                           
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานอนามัยและโรงอาหาร 

 

กลยุทธ์สถานศึกษา  สร้างสังคมแห่งกการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 

และจริยธรรม 

สนองกลยุทธ์    สพฐ.  ข้อที่  1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร   

และส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

สนองมาตรฐาน    สพฐ.  มาตรฐานที่  1  ผลการจัดการศึกษา  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย   

และสุขภาพจิตที่ดี 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่  4  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   มิถุนายน  -  สิงหาคม  2558 

ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางล าใย  ยวงวิภักดิ์ 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การมีสุขอนามัยที่ดีเป็นสิ่งส าคัญ  ที่จะท าให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง   เมื่อร่างกายท่ีแข็งแรงแล้วจะ

น ามาซึ่งสุขภาพจิตที่ดี  และจะส่งผลต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดีไปด้วย  ดังนั้นการดูแลสุขภาพที่

ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง  และควรเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแล สุขภาพ 

2. เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูง  สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อื่น 

4. เพ่ือให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 

 

3. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 

1.  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ   ร้อยละ  100 

2. โรงเรียนมีระบบโรงอาหารที่ถูกสุขนิสัย 

3. มีเวชภัณฑ์ยาให้บุคลากรในโรงเรียนรับบริการ 
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ด้านคุณภาพ 

1. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแล  สุขภาพ 

2. นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูง  สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

3. นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และให้เกียรติผู้อื่น 

4. นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 

 

4.ตัวช้ีวัด 

 1  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี 

 2.  มีโรงอาหารและห้องพยาบาล ที่เป็นระบบ  

 3.  มีเวชภัณฑ์ยาให้บริการ 

 

5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  งบประมาณทั้งสิ้น   34,500   บาท 

รายละเอียดกิจกรรม ลักษณะการจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

งบบุคคล งบด าเนินการ งบลงทุน  

1.จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา/อุปกรณ์ท าแผล 

2. จัดซื้อที่นอน 2 ชุด  

3. ซ่อมเตียง 

4  กิจกรรม  อย.น้อย 

5. กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน 

6.ปรับปรุงโรงอาหาร (จัดซื้อโต๊ะ

จ านวน  10  ตัว  ตัวละ  2,000  บาท 

7.จัดท าปูายผู้จ าหน่ายอาหารจ านวน      

5  ปูาย  (ปูายละ  700  บาท )      

8. ปรับปรุงระบบดาวเทียมทีวี จ านวน 

3  เครื่อง       

 6,000 

3,000 

1,000 

500 

500 

20,000 

 

2,500 

 

1,000 

  

  34,500   

รวม                                                           34,500 
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6. การวัดผลประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1.นักเรียนมีสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตที่ดี 

2.มีโรงอาหารและห้องพยาบาล  ที่

เป็นระบบ 

3.มีเวชภัณฑ์ยาให้บริการ 

-แบบสังเกต 

-แบบสัมภาษณ์/แบบประเมิน 

-แบบสอบถาม 

-การร่วมกิจกรรม/การสังเกต 

-การสัมภาษณ์/การตรวจผลงาน 

-การสังเกต/การสัมภาษณ์ 

 

7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพ 

 2.นักเรียนมีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 3. นักเรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อ่ืน 

 4.นักเรียนมีความพึงพอใจในการรับบริการและให้บริการ 

 

 

ลงชื่อ                                  ผู้เสนอโครงการ  

            (นางล าใย   ยวงวิภักดิ์)   

                คร ู                   

 

                     
ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบงบประมาณ ฯ    
       (นายเมืองมนต์   โสภารยี์)               (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 
 

             ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายวิรัติ  โสไธสง)                                           
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่ 
 
 กลยุทธ์สถานศึกษา  3 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 สนองมาตรฐาน  ที่  11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

         พัฒนาเต็มศักยภาพ 
       2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสง 

 ตัวบ่งชี้ท่ี    11.1 , 11.2 / 2.4 
 ลักษณะโครงการ  ใหม่ ต่อเนื่อง 
 ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้างานฝุายอาคารสถานที่ 
 สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนสามชัย อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ระยะเวลาด าเนินงาน   31 มีนาคม 2558 ถึง 1 มีนาคม 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 การบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้สามารถเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนมีความจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะบรรยากาศท่ีดีย่อมส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและยั่งยืน  อีกท้ังการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบและต่อเนื่องจะท าให้ส่งผลต่อผู้เรียนและบุคลากรโดยตรง ซึ่งจะท าให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้
ด้วยดี เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการจัดการดังกล่าวจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคและการดูแลอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรองรับและสนับสนุนการบริหาร
จัดการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2  ปรับปรุงดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อย ร่มรื่นน่ามองน่าเรียนรู้  

เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.3  จัดหาต้นไม้ดอกไม้ประดับกระถางส าหรับตกแต่งอาคารสถานที่ 
 2.4  จัดหาเครื่องอุปกรณ์ท าสวนและอุปกรณ์ตรวจซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์ 
 2.5  จัดหาอุปกรณ์ส านักงานส าหรับใช้ในงานอาคารสถานที่ 
 2.6  ซ่อมแซมวัสดุ-ครุภัณฑ์และห้องส านักงาน 
 2.7  ต่อเติมห้องเรียน 
 2.8  จัดหาโต๊ะ – เก้าอ้ีให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
          2.9 เพ่ือให้อาคารสถานที่มีความมั่งคงสะอาดและปลอดภัยและไม่ก่ออันตรายต่อนักเรียนครู 

และบุคลากรของโรงเรียน 
2.10. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารสถานที่ 
2.11 เพ่ือดูแลความสะอาดความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 

       1.  มีอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่น 
       2.  มีต้นไม้ดอกไม้ประดับตามบริเวณต่างๆสวยงามน่ามอง 
       3.  ต้นไม้ กิ่งไม้ ต้นหญ้าได้รับการดูและตกแต่งอย่างทั่วถึง 
       4.  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวก สะอาด ปลอดภัย 

                 5.  นักเรียนได้รับการบริการด้านอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
        6.  ระบบการบริหารจัดการและบริหารเกี่ยวกับงานอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
                  7. อาคารสถานที่ มีความมั่งคงสะอาด และปลอดภัยอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

       8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีสวยงามน่าอยู่ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
       9.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่ง

เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าอยู่  อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 

       1.  มีอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่น 
       2.  ภูมิทัศน์ทั้งโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงามน่ามอง 
       3.  มีอุปกรณ์ท าสวนและอุปกรณ์ตัดหญ้าตรวจซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์ 
       4.  มีระบบสาธารณูปโภคน้ าดื่ม น้ าใช้  ห้องน้ าและมีไฟฟูา 
       5.  มีอุปกรณ์ส านักงานทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

        6.  มีวัสด-ุครุภัณฑ์ และห้องส านักงานที่มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 
        7.  มีห้องเรียนพิเศษท่ีได้มาตรฐาน 
        8. มีโต๊ะ – เก้าอ้ีนักเรียนเพียงพอกับจ านวนนักเรียน 

       9. งานอาคารสถานที่ในโรงเรียนได้ให้การบริการแก่บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

     10. ครูและนักเรียนมีอาคารเรียน แหล่งแหล่งรู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
 
4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.9. ประชุมกลุ่มงานเพื่อส ารวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
1.10. เขียนโครงการ 
1.11. ขออนุมัติโครงการ 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
นายอนุวัตร 
นายพัลลภ 
นายพัลลภ 
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ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.12. ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
1.13. ส ารวจราคา 
1.14. ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
1.15. ตรวจสอบ-รับ 
1.16. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
นายชัยมงคล 
นายพัลลภ 
นายพัลลภ 
นายอนุวัตร 
นายอนุวัตร 

 
 กิจกรรมที่ 2 ซ่อมบ ารุง-ปรับปรุงสาธารณูปโภคงานอาคารสถานที่ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.25 ประชุมกลุ่มงานเพื่อส ารวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
2.26 เขียนโครงการ 
2.27 ขออนุมัติโครงการ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
นายอนุวัตร 
นายพัลลภ 
นายพัลลภ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
2.28 ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
2.29 ส ารวจราคา 
2.30 ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
2.31 ตรวจสอบ-รับ 
2.32 ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
นางสาวปรียนุช 
นายภานุวัชร 
นายพัลลภ 
นายอนุวัตร 
นายอนุวัตร 

 
 กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์งานอาคารสถานที่ 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.1 ประชุมกลุ่มงานเพื่อส ารวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
3.2 เขียนโครงการ 
3.3 ขออนุมัติโครงการ 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

 
นายอนุวัตร 
นายพัลลภ 
นายพัลลภ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
3.4  ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
3.5  ส ารวจราคา 
3.6  ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
3.7  ตรวจสอบ-รับ 
3.8  ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 

 
นายชัยณรงค์ 
นายชัยมงคล 
นายพัลลภ 
นายอนุวัตร 
นายอนุวัตร 
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5. งบประมาณที่ใช้ 
 
 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน-ภายนอกโรงเรียน 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1. จัดซื้อถังขยะ ชนิดมีล้อเลื่อนและฝาปิด  4  ชุด 8,000.-   8,000.- 
2. จัดท าที่แยกขยะแบบตาข่ายเหล็ก  4  ชุด 6,000.-   6,000.- 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เสาธง   50,000.- งบกลาง 
4. ทาสีอาคาร 2   50,000.- งบกลาง 
5. ตัดแต่งต้นสน- ต้นจามจุรี จ านวน 30 ต้น ๆละ 500.- 15,000.-   15,000.- 
6. ตัดต้นชาดใกล้หม้อแปลง 10,000.-   10,000.- 
 รวม 39,000.-   39,300.- 

 
 กิจกรรมที่ 2  ซ่อมบ ารุง-ปรับปรุงสาธารณูปโภคอาคารเรียนงานอาคารสถานที่ 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1. ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบน้ าอุปโภค-บริโภค- สุขภัณฑ์ 
-  ระบบน้ าอุปโภค – สุขภัณฑ์ 
-  ระบบน้ าบริโภค 
         -ไส้เครื่องกรองน้ า  จ านวน 8 ไส้ ๆละ 500.-บาท 
         - ไส้แมมเบล จ านวน 2 ไส้ๆละ 15,000.-บาท 
         - น้ ายา อาร์-โอ จ านวน 1 แกลลอน 

 
 

  
15,000.- 

 
4,000.- 

30,000.- 
2,000.- 

 
งบกลาง 

2. ซ่อมแซมโต๊ะ – เก้าอ้ี – กระดานไวท์บอร์ด   
- ไม้อัดบางนา 10 มม.จ านวน 15 แผ่นๆละ 750.-บาท 
- อุปกรณ์ในการซ่อม (เหล็ก/ลวดเชื่อม/ตะปู/สกรู ฯลฯ) 

 
11,250.- 
3,750.- 

   
15,000.- 

3. ปรับปรุง-ซ่อมแซมห้องน้ า-ห้องส้วมสุขสันต์ 10,000.-   10,000.- 
4. ปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบไฟฟูา พัดลม ประตู หน้าต่าง 10,000.-   10,000.- 
5. ปรับปรุงเซอร์กิตเบรกเกอร์ 100 A 1 เฟส 2 สาย   

(อาคาร 3 / อาคาร 4 )  จ านวน 4 ตัวๆละ 5,000.-บาท 
 

20,000.- 
   

20,000.- 
6. พัดลมติดเพดาน(ติดตั้งใหม่)   12 ตัว ๆละ 850.-บาท 10,200.-   10,200.- 
 รวม 65,200-   65,200- 
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กิจกรรมที่ 3 จัดซื้อวัสดุ-ครภุัณฑ์งานอาคารสถานที่ 
 

 
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1. โต๊ะ-เก้าอ้ี  (ตามแบบมาตรฐาน สคส ) 
ประจ าชั้น จ านวน 9 ชุดๆละ 4,200.-บาท 

 
 

  
37,800.- 

 
งบพัสดุ 

2. เก้าอ้ีพลาสติกมีพนักพิง  จ านวน 200 ตัว ๆ 160.-บาท 32,000.-   32,000.- 
3. เครื่องส ารองไฟคอมพิวเตอร์ 2,000.-   2,000.- 
4. รถเข็น 7,000.-   7,000.- 
5. พ่วงข้างมอเตอร์ไซด์ 4,000.-   4,000.- 
6. รวม 45,000.-   45,000.- 

 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     149,200. บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)   -  บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................    -  บาท 
         รวม …….149,200……. บาท 
6. การประเมินผล 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1.  มีอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่น 
2.  ภูมิทัศน์ทั้งโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น 
สวยงามน่ามอง 
3.  มีอุปกรณ์ท าสวนและอุปกรณ์ตัดหญ้า
ตรวจซ่อมวัสดุ - ครุภัณฑ์ 
4.  มีระบบสาธารณูปโภคน้ าดื่ม น้ าใช้  
ห้องน้ าและมีไฟฟูา 
5.  มีอุปกรณ์ส านักงาน ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 
6.  มีวัสด-ุครุภัณฑ์ และห้องส านักงานท่ีมี
สภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน 
7.  มีห้องเรียนพิเศษที่ได้มาตรฐาน 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
 
 
 
 
 
       กุมภาพันธ์  
         2559 
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8. มีโต๊ะ – เก้าอ้ีนักเรียนเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 
9.งานอาคารสถานที่ในโรงเรียนได้ให้การ
บริการแก่บุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
10.ครูและนักเรียนมีอาคารเรียน แหล่งแหล่ง
รู้ที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบส ารวจ 
 

 
 
 

กุมภาพันธ์ 
2559 

 

ผลลัพธ์ 
1.  มีอาคารสถานที่สะอาดร่มรื่น 
2.  มีต้นไม้ดอกไม้ประดับตามบริเวณต่างๆ
สวยงามน่ามอง 
3.  ต้นไม้ กิ่งไม้ ต้นหญ้าได้รับการดูและ
ตกแต่งอย่างทั่วถึง 
4.  มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวก สะอาด 
ปลอดภัย 
5.  นักเรียนได้รับการบริการด้านอาคาร
สถานที่และระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
6.  ระบบการบริหารจัดการและบริหาร
เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
ร้อยละ 90 

 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 

 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 
 
 
 
 
 
     กุมภาพันธ์  
       2559 
 
 
 
 
 

7. อาคารสถานที่ มีความมั่งคงสะอาด และ
ปลอดภัยอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าอยู่ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
9.  มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพใช้การได้ สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนโรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าอยู่  อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

ร้อยละ 90 
 
 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 

แบบส ารวจ 
 
 

แบบส ารวจ 
 

แบบส ารวจ 
 

 
 
 
 
 
 
      กุมภาพันธ์  
       2559 
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            ลงชื่อ......……………………….    ผู้เสนอโครงการ 
(นายอนุวัตร  สายประสาท) 

หัวหน้างานฝุายอาคารสถานที่ 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ......………………………. ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ…………………………… ผู้ตรวจสอบงบประมาณ ฯ    
       (นายเมืองมนต์   โสภารยี์)               (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ                รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 
 
 
 

             ลงชื่อ……………….………………….  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (นายวิรัติ  โสไธสง)                                           
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



199 
 

 
โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

กลุ่ม บริหารทั่วไป 
 
 กลยุทธ์สถานศึกษา 3 สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 สนองมาตรฐาน  ที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

         พัฒนาเต็มศักยภาพ 
      2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสง 

 ตัวบ่งชี้ท่ี   11.1 , 11.2 / 2.4 
 ลักษณะโครงการ  ใหม่ ต่อเนื่อง 
 ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสามชัย อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ระยะเวลาด าเนินงาน 1 พฤษภาคม 2558ถึง  1 กรกฎาคม 2558 
 
1. หลักการและเหตุผล  

ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องให้บริการ สื่อสาร  ประสาน
สัมพันธ์ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน และอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
          1)เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
          2)เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่างเป็น
ขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
          3)เพ่ืออ านวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
นักเรียน  ผู้ปกครอง  บุคลากรภายในโรงเรียน  ปฏิบัติงานและใช้บริการได้ดี 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 
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4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.17. ประชุมกลุ่มงานเพื่อส ารวจสภาพปัญหาและหาข้อสรุป 
1.18. เขียนโครงการ 
1.19. ขออนุมัติโครงการ 

 
 

พฤษภาคม 
2558 

 
นางวรารัตน์ 

และ 
นายพัลลภ 

ขั้นด าเนินการ(ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.20. ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือ 
1.21. ส ารวจราคา 
1.22. ประสานงานการจัดหา-จัดซื้อ-จัดจ้าง 
1.23. ตรวจสอบ-รับ 
1.24. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 
 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 

2558 
 

 
นายพัลลภ 

และ 
นายอนุวัตร 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงห้องบริหารทั่วไป 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 1 เครื่อง 5,000   5,000 
2 ชุดรับแขก     
3 ซ่อมแซม/ปรับปรุงพัดลมติดเพดาน     
4 ซ่อมแซม/ปรับปรุงระบบไฟฟูา     
5 ติดตั้งระบบสาย LAN เชื่อมต่อ internet     
6 ปูายท าเนียบบุคลากร 1 ปูาย     
7 ทาสีห้อง 1,000   1,000 
8 ซ่อมแซมประตูและท าลูกกรงเหล็ก 4,000   4,000 
9 ปูายห้องและบอร์ดนิเทศฝุาย     
10 ติดตั้งผ้าม่าน     
 รวม 10,000   10,000 

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

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียนทุกคน 

 
ร้อยละ 90 

 

 
แบบส ารวจ 

 

 
กรกฎาคม 
2558 
 

ผลลัพธ์ 
ห้องส านักงานเอ้ือต่อการบริการนักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน ตลอดจนบุคลากรของ
โรงเรียนให้ปฏิบัติงานและใช้บริการ 

 
ร้อยละ 90 

 

 
แบบส ารวจ 

 

 
กรกฎาคม 
2558 
 
 

 
                     
........................................... ผูเ้สนอโครงการ 
(นางวรารัตน์  นามโนรินทร์) 

           หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 
 
 ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ           ..........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณโครงการ      
       (นายเมืองมนต์  โสภารีย์)                 ( นางวราภรณ์   โพนะทา) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป          รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
    
 
    ............................................ผูอ้นุมัติโครงการ 

   (นายวิรัติ   โสไธสง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการพัฒนางานสารบรรณ 
 
 กลยุทธ์สถานศึกษา    3  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ 
 สนองมาตรฐาน  ที่   8, 15  
 ตัวบ่งชี้ที่    8.3, 15.2 
 ลักษณะโครงการ   ใหม่  ต่อเนื่อง 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มงานสารบรรณ 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนสามชัย  อ าเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ระยะเวลาด าเนินงาน วันที่  1 พฤษภาคม  2558 –  วันที่  31  มีนาคม  2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  

ในปัจจุบันกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องจัดกิจกรรมตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งต้องจัดหา หรือจัดให้มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน จะท าให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยี นอกจากการจัดกิจกรรมที่กล่าว
มาข้างต้นแล้ว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารโดยการพัฒนางานสารบรรณเพ่ือจัดระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เอื้อต่อการบริการ 
 2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานสารบรรณให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

3. สามารถให้บริการรับ – ส่ง  โต้ตอบหนังสือได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลลัพธ์ (Outcome :ระบุผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นจากผลผลิต) 
 -  ให้บริการรับ – ส่ง  โต้ตอบหนังสือได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 -  เพ่ิมประสิทธิภาพงานสารบรรณ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 3.2 ผลผลิต  (Outputs : ระบุผลงาน ที่เกิด จากการด าเนินโครงการ) 
 -  สามารถติดต่อรับเอกสาร โต้ตอบหนังสือราชการต่าง ๆ ได้ทันท่วงที 
 -  ให้บริการการออกหนังสือต่างๆ และงานสารบรรณได้สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีด าเนินการ 
 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องเขียน  และค่าซ่อมบ ารุง 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ  (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.25. ส ารวจวัสด-ุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ประจ าปี 
1.26. ประมาณการงบประมาณท่ีต้องใช้ 
1.27. เสนอแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 

 
25 ก.พ. 58 
30 ก.พ. 58 
15 มี.ค. 58 

 
ณัฐชัย 
ณัฐชัย 
ณัฐชัย 

ขั้นด าเนินการ (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ทุกรายการ) 
1.28. ส ารวจวัสด-ุอุปกรณ์ ที่ช ารุดหรือหมด 
1.29. บันทึกเสนอเพ่ือขอด าเนินการตามแผน 
1.30. เมื่อได้รับอนุมัติก็เสนอพัสดุเพ่ือด าเนินการจัดซื้อ 
1.31. เบิกวัสดุออกจากมาใช้ตามระเบียบราชการ 
1.32. สรุปและรานงานผลตามโครงการ 

 
ทุกวันสิ้นเดือน 
ทุกวันสิ้นเดือน 

 
เมื่อหมด 

25  ก.พ. 59 

 
ณัฐชัย 
ณัฐชัย 
ณัฐชัย 
ณัฐชัย 
ณัฐชัย 

 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 กิจกรรมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ  เครื่องเขียน  และค่าซ่อมบ ารุง 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

1 ตลับหมึกเครื่องโทรสาร 1,500    
2 ตรายาง 1,000    
3 ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์, โทรสาร 3,000    
4 ค่าแสตมป์, ค่าส่งจดหมายลงทะเบียน 1,000    
 รวม 6,500    

 
 งบประมาณทั้งโครงการ 
 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)     6,500  บาท 
 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา)        -  บาท 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................         -  บาท 
        รวม 6,500  บาท 

 
 
 
 

6. การประเมินผล 



204 
 

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

ก าหนด 
เวลาประเมิน 

ผลผลิต 

- ตลับหมึกเครื่องโทรสาร 

- ตลับหมึกเลเซอร์เครื่องปริ้นเตอร์ 

- ตรายาง 

- หมึกสีส าหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 

- เครื่องส ารองเครื่องส ารองไฟฟูา (UPS) 

- แสตมป์, สามารถส่งจดหมาย
ลงทะเบียนได้  

- เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ต่างๆ พร้อม 

 
100 
100 
100 
97 
100 
100 

 
95 

 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
เดือนละ 1 ครั้ง 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
สองเดือน 1 ครั้ง 

 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ผลลัพธ์ 

- เครื่องคอมพิเตอร์ เครื่องปรินเตอร์
พร้อมใช้งาน 

- โทรศัพท์, โทรสารพร้อมใช้งาน 

- เครื่องมือ, อุปกรณ์งานสารบรรณมี
ความพร้อม 

- สามารถโต้ตอบ และออกหนังสือได้ 

 
95 
 

90 
95 
 

95 

 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 
แบบส ารวจ 

 
แบบส ารวจ 

 
วันที่ 15 - 31  
ตุลาคม  2558 
วันที่ 15 – 28  
กุมภาพันธ์ 
2559 
 

     
   

...................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายณัฐชัย  โยคะสัย) 
       ครูธุรการ 

 
...................................ผู้เห็นชอบโครงการ            ..........................................ผู้ตรวจสอบงบประมาณโครงการ      
    (นายวรวิทย์   หารวาระ)                 ( นางวราภรณ์   โพนะทา) 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล         รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
    
    ............................................ผูอ้นุมัติโครงการ 

   (นายวิรัติ   โสไธสง ) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
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โครงการประชาสัมพันธ์ 
 

กลยุทธ์สถานศึกษาที่ 3  สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
สนองมาตรฐานที่   13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่      13.2 
ลักษณะโครงการ       ใหม่    ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   งานประชาสัมพันธ์ 
สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนสามชัย 
ระยะเวลาด าเนินงาน    16  พฤษภาคม 2558 -31 มีนาคม 2559 
 
1. หลักการและเหตุผล  

    งานประชาสัมพันธ์เป็นงานที่ส าคัญกับทุกหน่วยงาน เพราะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
หน่วยงานได้ ดังนั้นงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนจึงเห็นความส าคัญในด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือเป็น
เครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจอันดีให้กับบุคคลทั้งภายใน และภายนอกได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้อง และเพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสามชัย ด้านคุณภาพการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 คือ  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ และนอกจากการประชาสัมพันธ์จะเป็นสื่อกลางความเข้าใจจากโรงเรียนสู่ชุมชนแล้ว ยังเป็น
เครื่องมือฝึกฝนนักเรียนให้เป็นบุคคลที่กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ฝึกให้นักเรียนเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี      
มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนจึงจัดท าโครงการประชาสัมพันธ์ขึ้นเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียนสู่
สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามชัยอย่างกว้างขวางต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียนสู่ 
               สาธารณชน 
 2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 2.3 เพ่ือฝึกให้นักเรียนที่รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี รู้จักวางแผน  
               คิดอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ 
 
3. เป้าหมาย 
   3.1 ผลผลิต (OUTPUT) 

3.1.1 โรงเรียนได้จัดท าวารสารเผยแพร่เดือนละ 50 ฉบับ 
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 3.1.2 โรงเรียนจัดปูายนิเทศเผยแพร่ข่าวสารโรงเรียนเป็นประจ า 
3.1.3 โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนผ่านทาง Website เป็นปัจจุบันเสมอ 

 3.1.4 โรงเรียนสามชัยได้จัดรายการเสียงตามสายทุกวัน 
    3.2 ผลลัพธ์ (OUTCOMES) 

โรงเรียนสามชัยได้ประชาสัมพันธ์ผลงาน ข่าวสารความรู้ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียน
ให้บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 1 จัดท าจดหมายข่าว 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางด าเนินงาน 
     -    จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 
มี.ค.58 -พ.ค.58 

 

 
เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

ขั้นด าเนินการ 
- จัดซื้อ Printer และหมึก 
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แบ่งหน้าที่ติดตามผลงานแต่ละกลุ่มสาระฯ   
  กลุ่มงาน รวมถึงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
- จัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  ออกแบบรูปภาพ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน าเสนอผลงานให้น่าสนใจ 
- ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ รับทราบความเคลื่อนไหว 
- สรุปและประเมินความพึงพอใจ 

 
  5-10 พ.ค. 58 
     พ.ค. 58 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
   ก.พ.59 

 
 

นางสาวเพ็ญศรี ปสัสะ  
นางสาวหนึ่งนุช                  
เลิศสงคราม 
นางสาวจารุวรรณ 
ก้านจักร 

 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนา Website โรงเรียน 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางด าเนินงาน 
     -    จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ 

 
มี.ค.-พ.ค.58 

 

เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์                

ทุกคน 

ขั้นด าเนินการ 
     -     รวบรวมผลงานครู นักเรียน รวมถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ  
           ทั้งในรูปแบบรูปภาพ และ file word ภายในโรงเรียน 

- จัดรูปแบบ ออกแบบการน าเสนอ ให้สวยงามและน่าสนใจ 
พร้อมน าผลงานดังกล่าวลง Website โรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน 

- สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ 

 
ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

ก.พ.59 

 
 

นายยศรวี   และ
นักเรียนผู้รับผิดชอบ 



207 
 

กิจกรรมที่ 3 จัดท าป้ายนิเทศ น าเสนอข่าวสารภายในโรงเรียน 
กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางด าเนินงาน 
     -    จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ 

 
มี.ค. - พ.ค.58 

 

 
เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

ขั้นด าเนินการ 
- จัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดปูายนิเทศ เช่น กระดาษ กรรไกร 
- สืบค้นข้อมูล ข่าวสารที่ส าคัญในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือน ามาจัดปูาย 
  นิเทศ  
-จัดท าปูายนิเทศให้สวยงาม น่าสนใจ พร้อมปรับเปลี่ยนตามความ
เปลี่ยนแปลงและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ 
 

 
พ.ค. 58 

ตลอดปีการศึกษา 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

ก.พ. 59 

 
 

นางสาวจิตรวรรณ  
จันทะหงส์ 
และนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ 

 
กิจกรรมที่ 4 เสียงตามสาย 

กิจกรรม ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นเตรียมการ   

- ประชุมวางแผน หาแนวทางด าเนินงาน 
     -    จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการฯ 
 

 
มี.ค. - พ.ค.58 

 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์                
ทุกคน 

และนักเรียนที่ได้รับ
มอบหมาย 

ขั้นด าเนินการ 
- ครูและนักเรียนผู้รับผิดชอบประชุมวางแผน 
- แบ่งเวรนักเรียนท าหน้าที่จัดรายการเสียงตามสาย 
- ด าเนินการจัดรายการเสียงตามสาย 
- สรุปและประเมินผลความพึงพอใจ 
 
 

 
พ.ค. 58 
พ.ค. 58 

ตลอดปีการศึกษา 
ก.พ.59 

 
นางสาวนิชาภา                     
นามวงศ์ไชย 
และนักเรียนผู้รับผิดชอบ 
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5. งบประมาณที่ใช้จ านวน     5,000    บาท 
กิจกรรมที่ 1  จัดท าจดหมายข่าว 
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อ่ืน ๆ  
1 ซื้อเครื่องปริ้น 3,000 - - 3,000 
2 ซื้อหมึก เบิกพัสดุ - - - 
3 กระดาษ เอ 4 จ านวน 6 รีม เบิกพัสดุ - - - 
4 กระดาษ Photo จ านวน 2 ห่อ เบิกพัสดุ - - - 

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    - 
 
กิจกรรมที่ 3  จัดท าป้ายนิเทศ 
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อ่ืน ๆ  
1 วัสุด อุปกรณ์ ตกแต่ง เบิกพัสดุ - - - 
2 กระดาษปริ้นข้อมูล ข่าวสาร จ านวน 4 รีม เบิกพัสดุ - - - 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น - - - - 
 
กิจกรรมที่ 4 เสียงตามสาย 
ที ่ รายการ งบประมาณ รวม 
  อุดหนุน รายได้ อ่ืน ๆ  
1 ซื้อสายแจ๊ค วัสุด อุปกรณ์ ต่อเครื่องขยายเสียง  - - งานโสตฯรับผิดชอบ 
2 ไมค์ประชาสัมพันธ์ 2,000 - - 2,000 
4 กระดาษบันทึกข้อมูล ข่าวสาร จ านวน 2 รีม เบิกพัสดุ    

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

 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

เป้าหมายความส าเร็จ 
(ผลผลิต : ปริมาณ  
ผลลัพธ์ : ร้อยละ) 

 
เครื่องมือที่ใช้ 

 
ก าหนด 

เวลาประเมิน 
ผลผลิต 
1. จัดท าจดหมายข่าว เดือนละ 50 ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
2. Website โรงเรียนน าเสนอผลงาน 
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
3. จัดปูายนิเทศเผยแพร่ข่าวสาร น่าสนใจ 
 
 
 
 
4. จัดรายการเสียงตามสาย 

 
นักเรียนและครูโรงเรียน
สามชัย 90 เปอร์เซ็นต์        
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 50 หน่วยงาน                 
ได้รับรู้ข่าวสาร ผลงานและ
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ     
ทางจดหมายข่าว  
นักเรียนและครูโรงเรียน
สามชัย 90 เปอร์เซ็นต์        
ได้รับรู้ ผลงานและความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ทาง 
Website โรงเรียน 
-นักเรียนและครูโรงเรียน
สามชัย 90 เปอร์เซ็นต์        
ได้รับรู้ข่าวสารที่ส าคัญ 
และน่าสนใจจากปูาย                  
นิเทศ 
-นักเรียนและครูโรงเรียน
สามชัย 90 เปอร์เซ็นต์        
ได้รับรู้ข่าวสารที่น่าสนใจ
ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ 
จากการจัดรายการเสียง
ตามสาย 

 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 

 
 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
-การสัมภาษณ์ 

 
 
แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

 
ก.พ. 59 

 
 
 
 
 
 
 

ก.พ. 59 
 
 
 

 
ก.พ. 59 

 
 
 
 
 

ก.พ. 59 
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ผลลัพธ์ 
โรงเรียนสามชัยได้ประชาสัมพันธ์

ผลงาน ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบผลงาน ความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนสามชัย 

 
การสอบถาม 

 
ก.พ. 59 

 
 
 
 

...……………………….  ผู้เสนอโครงการ 
                                           (นางสาวเพ็ญศรี  ปัสสะ) 
                                          หวัหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
       ……………………………….  ผู้เห็นชอบโครงการ        ……………………………..  ผู้ตรวจสอบงบประมาณฯ 
      (นายเมืองมนต์  โสภารีย์)         (นางวราภรณ์  โพนะทา) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ          รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ 
 
 
 

...………………………….  ผู้อนุมัติโครงการ 
                                            (นายวิรัติ  โสไธสง) 
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสามชัย 
 


